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ULOTTUMATTOMISSA? 

Kallioniemen kärjen hongissa on arpia. 

Kertovat, että ne ovat vainajien karsikkopuita, 

mutta kukaan elossa oleva ei ole ollut niitä veistämässä. 

Aitan räystään alla on koristeltuja lautoja. 

Kertovat, että ne ovat vainajien karsikkolautoja, 

mutta kukaan elossa oleva ei ole ollut niitä maalaamassa. 

Talon lähellä kalliossa on hakattu ja ristejä, kirjaimia, 

numeroita. 

Kertovat, että se on vainajien karsikkokallio, 

mutta kukaan elossa oleva ei _ole ollut sitä hakkaamassa. 

Jos ymmärrän karsikon, 

tuletteko vainajat sen ohi 

ja kerrotte? 

Vai viestinkö vain jätitte? 



ALKULAUSE 

Vainajan karsikoilla ja ristipuilla on suomalaisen kansatieteen tutkimusaiheena pitkä historia: 

ensimmäisenä artikkelin aiheesta julkaisi J. R. Aspelin vuonna 1882. Viime vuosisadan lopussa itse 

tapa alkoi Suomessa kuitenkin väistyä. Tänään tapa on perinteenä kadonnut, mutta maastossa, 

museoissa, arkistoissa ja kirjastoissa on jäänteitä karsikoista ja ristipuista. Kaakkois-Virossa risti

puut ovat yhä elävää kansanperinnettä. 

Etnologian kehityssuunnat ovat muuttuneet neljän viiden tutkijasukupolven aikana, mutta pe

rimmäinen päämäärä on sama: ymmärtää nykyisyyttä menneen avulla. Tämän käsillä olevan 

tutkimuksen innoittajana on ollut kaksi haastetta. Ensinnä: voidaanko nykyisyydestä käsin ylipään

sä nähdä ja ymmärtää menneisyyttä ja varsinkin, jos tutkimuksen kohde on perinteenä kuollut ja 

kadonnut? Toisena haasteena on ollut selvittää, paljonko voidaan, jos ollenkaan, kulttuurin yhden 

osasen avulla valaista laajemmin sitä kulttuuria, missä yksityinen ilmiö on elänyt. 

Uusi aika luo omat mallinsa ja metodinsa; tutkijapolvet erottuvat toisistaan. Kaikki entinen ei 

silti jouda hylättäväksi. Monet vanhat ja koetut työtavat tuottavat sovellettuina yhä käyttökelpoista 

tietoa. Kadonneen kulttuurin tai sen osan tutkijan on empiiristä aineistoa kootessaan ja siihen 

soveltuvia tutkimusmetodeja etsiessään ehkä syytä menetellä kuin haulikolla metsästävän. Kun 

saalista ampuu yhden luodin sijasta yhden haulipanoksen kymmenillä hauleilla, menee osa ohi, 

mutta osa osuu, ja jos ei ammu liian läheltä, on saaliista syötäväksi. 

Tutkimustyö ei ole sellaista kuin miltä tutkimusraportti näyttää: käsillä oleva kirjoitettu tutkimus 

on tutkimuksen logiikan "rekonstruointi". Alkuaan karsikkotutkimus lähti liikkeelle kenttätöistä, ja 

sitä vauhdittivat arkistotiedot ja kirjallisuus. Syntyi hypoteeseja. Aineiston laajentuessa ja materiaa

lia systematisoidessani syntyi uusia hypoteeseja, joita testasin aineistoon; tulokset synnyttivät uusia 

hypoteeseja. Tutkimus ei siis edennyt sen enempää puhtaasti deduktiivisesti kuin induktiivisesti

kaan vaan abduktiivisesti. (Abduktiivinen päättely ks. Grönfors 1982, 33-39) Työn laajentuminen 

pro gradusta lisensiaatintyöksi ja väitöskirjaksi merkitsi myös aiemman työn tulosten perusteellista 

uudelleenarviointia. Näin käsillä oleva tutkimus ei siis itsessään kuvaa tutkimuksen kulkua. 

Tutkimuksessani minulla on ollut monia johdattelijoita ja auttajia. En voi sivuttaa perhettäni, 

sukuani ja ystäviäni. Kirjoitustyötäni ovat opastaneet useat kuten - ajallisessa järjestyksessä luetel

tuina - professori emeritus Mauno Jokipii, dosentti Olli Alho, professori Nils Storä, professori 

emeritus Nils-Arvid Bringeus ja professori Anders Gustavsson. Lisensiaatintyöni tarkastivat pro

fessori Juhani U. E. Lehtonen ja professori Anna-Leena Siikala. Tämän työn tarkastivat tohtori 

Ants Viires ja professori Matti Sarmela. 

Koska tutkimus liikkuu useiden tieteiden rajamailla, olen pyytänyt ja saanut apua monilta 

tutkijoilta, mistä kiitos heille kaikille. Suomen Kulttuurirahasto, Koneen säätiö, Suomen Akatemia, 

Suomen ja Neuvostoliiton tieteellistekninen yhteistyökomitea ja Jyväskylän yliopisto ovat tukeneet 

taloudellisesti tutkimustyötäni ja Suomen Muinaismuistoyhdistys hyväksyi tutkimuksen julkaista

vaksi Kansatieteellinen Arkisto -sarjaansa. 

Tärkeintä on kuitenkin ollut se, että olen kenttäretkilläni saanut apua maaseudun asukkailta, 

jotka eivät ole säikähtäneet oudosta aiheesta kyselevää tutkijaa, eivät edes silloin, kun hän on 

saapunut pihaan moottoripyörällä. Suomen viimeisimmän vanhasta perinteestä todistavan karsik

kolautapetäjän löytyminen auringonlaskun hämärissä aution talon rannasta Suonenjoen Lempyyssä 

ja tuoreen, poutapäivän kirkkaudessa valkeana loistavan ja pihkaa valuvan ristin näkeminen tien 

vieren ristipetäjässä Viron Sooki.ilan metsässä olivat elämyksiä, joita en unohda. 

Jyväskylässä 10. lokakuuta 1992 

Janne Vilkuna 
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1. JOHDANTO

1.1. Suomalaisen tapatutkimuksen 

ja kuolemaan liittyvän tutkimuksen 

historiaa 

Suomalainen yliopistollinen kansatieteelli
nen tutkimus alkoi vuonna 1851, kun laa
jalti pohjoisen Euraasian tutkimuskentillä 
samoillut Matias Aleksanteri Castren ni
mitettiin Helsingin yliopiston suomen kie
len professoriksi. Castren sisällytti opetuk
seensa kielen ohella kansankulttuurin. 
Kansatiede erottui itsenäiseksi oppiaineek
si, omaksi tieteenalaksi, vuonna 1889, kun 
t□eremissien, mordvalaisten, virolaisten ja 
suomalaisten rakennuksista väitellyt Axel 
Olai Heikel otti vastaan Helsingin yliopis
ton kansatieteen dosentuurin. Kansatiede 
keskittyi aluksi aineellisen ja elinkeinolli
sen kansanelämän tutkimiseen, kun sen si
jaan useat muut vielä eriytymättömien pe
rinnetieteiden edustajat tutkivat henkisen 
kulttuurin ilmiöitä, tapoja. 1 

Åbo Akademiin perustettiin vuonna 
1920 kansatieteen oppituoli, jonka alaksi 
määriteltiin pohjoismainen ja kulttuurihis
toriallinen kansanelämäntutkimus (nordisk 
kulturhistoria och folklivsforskning). Op
pituolin ensimmäinen ja pitkäaikainen hal
tija oli Gabriel Nikander, joka tutki uransa 
alusta alkaen myös suomenruotsalaisten 
alueiden henkistä kansankulttuuria; hänen 
tutkimuksensa erikoisaloina olivat "moni
tieteiset" kylätutkimukset ja kansan oi
keustavat. 

Helsingin yliopiston vuonna 1921 pe-

rustetun Suomalais-ugrilaisen kansatieteen 
oppituolin ala määriteltiin seuraavasti "vi
ran alaan kuuluu ensi sijassa suomalais
ugrilaisten kansain aineellisen kulttuurin 
tutkimus sekä samojen kansain tapojen tut
kimus sikäli kuin tätä ei ole katsottava kan
sanrunouden tai kansanuskon tutkimuk
seen kuuluvaksi." Oppituolin rajat oli piir
tänyt suomalais-ugrilaisen kielitieteen pro
fessori Yrjö Wichmann yhdessä dosentti 
U. T. Sireliuksen kanssa, ja niinpä oli sel
vää, ettei professuurin ensimmäisen halti
jan, Uuno Taavi Sireliuksen tutkimusten 
pääaiheena olleet tavat.2 On kuvaavaa, että 
hänen kirjoittamansa kansatieteen perus
teos, kaksiosainen vuosina 1919 ja 1921 
ilmestynyt Suomen kansanomaista kult

tuuria, ei sisältänyt lainkaan osuutta, jossa 
olisi käsitelty ihmisen elämänkaarta siihen 
liittyvine tapoineen. 3 

1 Suomen etnologian ja folkloristiikan ensi askelis

ta ks. Vuorela 1977 ja Hautala 1969. 

2 Kansatieteen alaa määriteltäessä oppiaine tuli sa

malla määritellyksi jo vuonna 1908 perustetun kan

sanrunoudentutkimuksen oppituolin suhteen (ks. 

Lehtonen, J. U. E. 1972, 213). Kansanrunoudentut

kimuksen professorina oli Kaarle Krohn. Krohnin ja 

Sireliuksen henkilöiden kautta oppituolit suuntau

tuivat myös toisaalta Suomalaisen Kirjallisuuden 

Seuran kansanrunousarkistoon ja toisaalta Kan

sallismuseoon, joissa herrat olivat työskennelleet 

ennen professuurejaan. 

3 Kansatieteen oppituolin synnystä ja kansatieteen 

ja kansanrunoudentutkimuksen 1920-luvulla toteu

tuneesta "työnjaosta" ks. Lehtonen, J. U. E. 1972, 

101-106 ja 108.
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Tapojen tutkimuksen aseman vakiintu

misesta kansatieteen piirissä oli osoitukse

na se, että Sireliuksen seuraajaksi nimitet

tiin vuonna 1931 Albert Hämäläinen, joka 

oli väitellyt vuonna 1913 mordvalaisten, 

t□eremissien ja votjakkien kosinta- ja hää

tavoista ja jonka muukin varhaistuotanto 

käsitteli tapoja. 1 Todettuaan edellä maini

tun 1.7.1921 annetun asetuksen sisällön 

suomalais-ugrilaisen kansatieteen profes

sorinviran oppialasta, hän jatkoi virkaan

astujaisesitelmässään Suomalais-ugrilai

sen kansatieteen alasta ja tehtävistä: "Et

nologisena kulttuuritutkimuksena ei kan

satieteessä varsinaisesti voida erottaakaan 

henkistä ja esineellistä eli aineellista puol

ta. Onhan sanomattakin selvää, että kaikki 

esineellisyys on vain ihmiskulttuurin hen

kisten saavutusten projisiota, koko aineel

linen kulttuuri hengen luoma, joten ne 

erottamattomasti kuuluvat yhteen. Edelli

nen on jälkimmäisen tulos, joten on miele

töntä yrittääkään tällaista pesäeroa. - -

Suomalais-ugrilaisenkaan kansatieteen 

alaa ei voitane ajatella muuna kuin orgaa

nisena, luonnollisesti yhteenkuuluvana ko

konaisuutena, etnologisena tutkimuksena, 

joka käsittää tähän piiriin kuuluvien kan

sojen sekä henkisen että esineellisen elä

män ilmaumat. Näin se tutkimusalana to

sin saa valtavat mittasuhteet, mutta sellai

nen rajoittaminen, johon meillä on pyritty, 

on tämän tieteen oman laadun ja muualla 

tavanmukaiseksi tulleen käytännönkin 

kannalta paikkansa pitämätön."2 

Kansatieteellinen tapojen tutkimus va

kiinnutti näin lopullisesti asemansa Hämä

läisen myötä.3 Kun A. V. Rantasalo oli ai

emmin vuonna 1928 nimitetty suomalais

ten kansanuskomusten ja taikatapojen tut

kimuksen dosentiksi, tiedekunnassa oli to

dettu oppialan kuuluvan kansatieteeseen 

eikä kansanrunoudentutkimukseen. Hel

singin professuurin alan määrittely ja kan

satieteen ja kansanrunoudentutkimuksen 

12 

oppituolien työnjako johti kuitenkin 1960-

luvulle asti ulottuneeseen ja muun muassa 

virantäyttöjen yhteydessä hakijoiden tuo

tantoa punnittaessa ilmenneeseen epäsel

vyyteen siitä, kuuluuko tapatutkimus oppi

tuolin alaan vai ei. Tämä epäselvyys häirit

si myös Turun Yliopiston ensimmäistä 

kansatieteen viran täyttää vuonna 1962.4 

Helsingin yliopiston suomalais-ugrilai

sen kansatieteen ylimääräisen henkilökoh

taisen professorin (1953-1964) E. A. Vir

tasen tutkimusalana oli erityisesti tapaoi

keus eli kansanomaiset oikeustavat, jotka 

hän katsoi omaksi erityiseksi tutkimus

alaksi ja josta hän käytti termiä tapaetno

logia, mutta jonka piiriin hän ei katsonut 

esimerkiksi hautajaisten kuuluvan.5 Tapa

tutkimus ei ole kuulunut selkeästi kansa

tieteen, kansanrunoudentutkimuksen, us

kontotieteen tai sosiologian piiriin, vaan se 

on sijoittunut näiden rajamaastoon.6 Tätä 

selittävät perinnetieteiden syntyyn liittyvät 

historialliset seikat sekä se, että kansanus

ko voidaan jakaa teoreettiseen osaan, jolla 

tarkoitetaan varsinaista kansanuskoa, ja 

käytännölliseen osaan, kansanuskoa to

teuttavaan ja ilmentävään kansantapaan, 

joka vielä jakautuu kahtia ulkoiseen ja si

säiseen muotoon eli funktioon. 

Ihmisen kuolemaa käsittelevä tutkimus 

alkoi Suomessa 1800-luvun lopulla, jol

loin ilmestyi tutkimuksia suomalaisten ja 

suomensukuisten kansojen uskonnoista ja 

erityisesti vainajauskosta.7 Sama tutkimus

suuntaus jatkui vielä toisen maailmanso

dan jälkeisenä aikana. 8 Sitä edustivat eten

kin Turun yliopiston sosiologian professo

ri Uno Harva (vuoteen 1927 Holmberg), 

Helsingin yliopiston historiallis-kielitie

teellisen laitoksen amanuenssi Kustaa 

Fredrik Karjalainen, Helsingin yliopiston 

käytännöllisen filosofian professori Rafael 

Karsten ja Helsingin yliopiston samojedi

laisen kieli- ja kansatieteen dosentti Toivo 

Lehtisalo. 9 Kansatieteilijöistä suomalais-



ten ja sukukansojen kuolemaan liittyviä ta

poja julkaisivat U. T. Sirelius, Albert Hä

mäläinen ja Muinaistieteellisen toimikun

nan osastonjohtaja Toivo Immanuel Itko

nen. Monissa kansatieteellisissä paikallis

kuvauksissa ja -tutkimuksissa, kuten Jo

hannes Häyhän vuonna 1893 ilmestynees-

l Virantäytön asiantuntijoina olleet Rafael Karsten 
ja Gunnar Suolahti kiinnittivät jo viran tullessa auki 
vuonna 1930 huomiota oppituolin tapatutkimusta 
koskevaan ja tutkimuksen kannalta epätarkoituksen
mukaiseen rajautumiseen. 
2 Hämäläinen 1933, 19-21; Hämäläisen aikaa edel
tänyt ajattelu, jossa henkisen ja aineellisen kulttuu
rin tutkimus erotettiin, jäi elämään eräänlaisena re
liktinä Suomen museolaitokseen, jossa tallennus al
koi muuttua esinekeskeisestä ilmiökeskeiseksi vasta 
1960- ja 1970-luvulla ja jossa nk. museoaineisiin ei 
vieläkään virallisesti tätä kirjoittaessa hyväksytä 
kansanrunoudentutkimusta, folkloristiikkaa. 
3 Viimeksi pohjoismaista tapa- ja uskomustutki
musta on käsitelty Liperin pohjoismaisessa etnolo
gi- ja folkloristi-kongressissa vuonna 1981 (Brilck 
1983 [kommentoijat Carsten Bregenh!?lj, Anders 
Gustavsson, Asbj!?lm Klepp ja Bo Lönnqvist] ja Ve
lure 1983 [kommentoijat Ulf Drobin, Halfredur Örn 
Eirfksson ja Anna-Leena Siikala]). 
4 Asko Vilkuna käsitteli kansanelämäntutkimuksen 
henkisten ja aineellisten aiheiden rajanvetoa 19. 
Pohjoismaisessa etnologikongressissa Rörosissa 
vuonna 1963 esitelmässään Gränsdragning mellan 

andlig och materiell folklivsforskning. 

Jyväskylän yliopiston alan oppituoli määriteltiin 
vuonna 1964 suomalaiseksi ja vertailevaksi kansan
elämäntutkimukseksi; oppituolin nimi muutettiin 
vuonna 1973 etnologiaksi. 
5 Virtanen, E. A. 1958, 78: "Eräät tutkijat lukevat 
tapaetnologiaan myös hautausmenot. Vaikka tämän 
tieteenhaaran ala tällöin mielestäni tehdään liian laa
jaksi,--". 
6 On kuvaavaa, että Hultcrantzin etnologian käsit
teitä käsittelevässä teoksessa (1960, 205) on termi 
Religious Ethnology, mikä tarkoittaa "that part of 
ethnology which deals with primitive religion, as 
well as that part of the science of religion with 
studies primitive peoples. The comparative study of 
religion, 'comparative religion', is a wider field 
which, however, may also be included in ethnolo
gy." 

Suomalainen arkeologia on pysynyt ruodussaan: 
vaikka se on työskennellyt sananmukaisesti esinei
den parissa hautojen ja niiden vainajien äärellä, tut
kimus ei ole juurikaan pyrkinyt sen enempää yksi
kuin monitieteisesti tavoittamaan löytökokonai
suuksien heijastamia uskomuksia ja niiden muutok
sien syitä. 

Suomalaisesta kansanuskon tutkimuksesta ks. Sii
kala 1983. 

Kansanuskon ja kansan tavan tutkimuksen aseman 
etsinnästä ruotsalaisissa perinnetieteissä ks. Wik
man 1962. 

Kulttuuriantropologinen näkökulma ei poista ta
patutkimuksen rajaluonnetta, sillä kulttuuriantropo
logian laajassa nelikentässä (ks. Sarmela 1984, 14) 
tapatutkimus sijoittuu laajasti ymmärrettynä sekä 
kulttuurin kehitystä että kulttuurin rakennetta tutki
viin suuntauksiin ja edelleen useisiin niiden alaisiin 
tutkimusaloihin. 
7 Esim. Julius Krohnin Suomen suvun pakanallinen 

jumalanpalvelus v. 1894, Matti Warosen Vainajain

palvelus muinaisilla suomalaisilla v. 1898 ja Uno 
Holmbergin Permalaisten uskonto v. 1914. 
8 Sukukansoja koskeva julkaisutoiminta jatkui vie
lä rajojen sulkeuduttua Venäjän vallankumouksen 
jälkeen; esim. Hämäläinen 1927 ja 1930 ja Holm
berg/Harva 1933, 1934 ja 1942 a. 
9 Uskontotieteen synnystä Suomeen ks. Anttonen 
1987, 36-46. 

Edvard Westermarck nimitettiin Keisarillisen 
Aleksanterin Yliopiston sosiologian dosentiksi 
vuonna 1890; vuonna 1906 hän otti vastaan häntä 
varten perustetun käytännöllisen filosofian profes
suurin. Westermarckin alaisuudessa uskontotieteel
linen tutkimus vahvistui: vuonna 1907 Karsten ni
mitettiin oppituolin yhteyteen vertailevan uskonto
tieteen dosentiksi. Karsten seurasi Westermarckia 
professoriksi vuonna 1922. (Anttonen 1987, 39 ja 
86.) 

Oppituolin puuttumisesta huolimatta Helsingin 
yliopistossa uskontotiedettä opiskellut Harva nimi
tettiin itään suuntautuneiden tutkimusmatkojensa ja 
julkaisujensa perusteella yliopiston Suomalais-ugri
laisen uskonnontutkimuksen dosentiksi vuonna 
1915. Tieteenalan professuurin kariuduttua hän siir
tyi vuonna 1926 Turun Yliopistoon hänelle räätälöi
tyyn sosiologian professorin virkaan. Harva ei saa
nut Helsingin yliopiston kansanrunoudentutkimuk
sen vuonna 1930 avautunutta professuuria, ja viran 
saaneen A. R. Niemen pian kuoltua hän ei enää ker
ran "epäpäteväksi" havaittuna hakenut sitä. (Antto
nen 1987, 79 ja 91-97.) 
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sä Kuvaelmia Itä-Suomalaisten vanhoista 

tavoista II Maahanpanijaiset, kerrottiin 
myös kansanomaisista kuolemaan liitty
vistä tavoista.1 Tämä traditio jatkui Samuli 
Paulaharjun ja Ahti Rytkösen 1920-1930-
luvun julkaisuissa sekä myöhemmissä pi
täjänkirjoissa ja -historioissa. 

Suomalainen kuolemantutkimus on kul
kenut rinnan pohjoismaisen, erityisesti 
ruotsalaisen tutkimuksen kanssa. Tanska
lainen Troels-Lund kirjoitti 1500-luvun 
elämästä Pohjolassa laajan teossarjan, jon
ka vuonna 1901 ilmestynyt XIV nide kä
sitteli kuolemaa.2 Nils Keyland julkaisi 
vuonna 1924 artikkelin värmlantilaisten 
kuolin- ja hautajaistavoista ja seuraavana 
vuonna Samuli Paulaharju kuvaili ihmisen 
elämänvaiheita syntymästä kuolemaan. 3 

Helge Rosen tutki ruotsalaisia ja pohjois
maisia kuolemaan liittyviä tapoja 1920-lu
vulla. Vuonna 1949 ilmestyneen, sota
vuosien myöhästyttämän, Nordisk kultur 
-sarjan 20. niteen aiheena oli Livets högti

der, ja Rosen kirjoitti siihen pohjoismaisen
katsauksen Begravningsbruk och dödstro.4 

Ensimmäinen laaja pohjoismainen kuo
lemaa käsittelevä tutkimus oli Louise Hag
bergin vuonna 1937 ilmestynyt monogra
fiaNär döden gästar.5 Tämä laaja ja perus
teellinen tutkimus selvitti ruotsalaiset kuo
lemaan liittyvät tavat ja esitteli samassa 
yhteydessä lähimaiden vastaavia tapoja. 
Suomessa oli kerätty kuolemaa koskevaa 
perinnetietoa kyselyllä vuonna 19306

, mut
ta Hagbergin teosta vastaava tutkimus jäi 
kirjoittamatta. Kuolema ja siihen liittyvät 
tavat ovat ilmeisen vaikeasti tutkittavissa, 
sillä aihetta ovat kammonneet niin tutkijat 
kuin perinteenkannattajat. Sigurd Erixon 
kirjoitti Hagbergin teoksen esipuheessa 
muun muassa: "Ämnet är och måste vara 
makabert, det är sant, men det äger en så 
central inställning i vårt medvetande, att 
det helt naturligt måste få ett betydelsefullt 
rum även i vår folklivsforskning." 
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Kuolemaan liittyviä artikkeleita on il
mestynyt 1940-luvulta lähtien. Sellaisia 
ovat esimerkiksi Nils-Arvid Bringeuksen 
tutkimukset, edempänä käsiteltävät Lauri 
Hongon ja Juha Pentikäisen karsikko-ar
tikkelit sekä Asko Vilkunan vuonna 1958 
vainajan eläintä ja vuonna 1960 vainajan 
valkoista liinaa käsittelevät tutkimukset.7 

Suomalaisten kuolemaan liittyviä tapoja 
koskevia laaja-alaisia monografioita on il
mestynyt vasta 1960-luvun lopulla ja 
1970-luvulla: Iivar Kemppinen julkaisi 
vuonna 1967 tutkimuksen karjalaisten 
kuolemaan liittyvistä tavoista ja Nils Storå 
vuonna 1971 etnologisen tutkimuksen 
kolttien hautajaistavoista; viimeksi mai
nitussa hautajaisia on analysoitu muun 
muassa van Gennepin siirtymäriittiteorian 
avulla.8 

Aihetta on lähestytty myös uusista nä
kökulmista. Eino Jutikkala selvitti vuonna 
1987 ilmestyneessä tutkimuksessaan kuo
lemaa maailman väestöhistorian kannalta.9 

Aili Nenola-Kallio kirjoitti kuolemasta 
vuonna 1981 naistutkimuksen näkökul
masta.10 Vuonna 1985 hän julkaisi artikke
lin, jossa hän systematisoi ja luokitteli 
kuolemiseen liittyvät rituaalit: 11 Ajallisesti 
toisiaan seuraavat kuolemisrituaalit, jotka 
liittyvät erityisesti kuolijan asemaan, hau

tausrituaalit, jotka koostuvat valmistelu
riiteistä ja varsinaisista hautausmenoista, 
ja muistajaisrituaalit. Näiden lomaan si
joittuvat yleensä kuolinhetken ja hautajais
ten väiiaikaan ajoittuvat suremisrituaalit 

sekä vallansiirto- ja omaisuudenjakori

tuaalit, jotka kummatkin koskevat omaisia 
ja muita yhteisön jäseniä. Vainajan kuljet
tamiseen hautauspaikalle liittyvät menot 
kuuluvat Nenola-Kallion luokituksessa 
varsinaisiin hautausrituaaleihin, mutta hän 
ei erittele saattomatkaan liittyviä tapoja. 

Kuolemaan liittyvät tavat muuttuivat 
länsimaissa voimakkaasti 1900-luvun ku
luessa, ja erityisesti 1950-luvulla alkoi il-



mestyä kirjallisuutta, jossa käsiteltiin kuo

lemaa sosiologian ja psykologian kannalta 

ja jossa otettiin uudella tavalla huomioon 
kuoleva, omaiset ja hoitohenkilöstö. 12 So

siologit Bamey G. Glaser ja Anselm L. 

Strauss julkaisivat vuosina 1965 ja 1968 

nykyaikaista laitostettua kuolemaa kriitti

sesti analysoivat teokset Awareness af 

Dying ja Time for Dying. 13 Vuonna 1977 

sosiologi Philippe Aries julkaisi perusteel

lisen tutkimuksen länsimaisen yhteiskun
nan kuolemakäsitysten muutoksista keski
ajalta nykypäiviin, teoksen L' homme de

vant la mort, joka ilmestyi vuonna 1978 

ruotsiksi. 14 Historioitsija Clare Gittings

selvitti vuonna 1984 julkaistussa tutki

muksessaan Death, Burial and the Indivi

dual in Early Modern England, kuinka 
Englannin keski- ja uuden ajan kuolemaan 

liittyvät käsitykset kehittyivät nykyisiksi 

kuolemaa vältteleviksi asenteiksi ja ta

voiksi.15 

Asiantuntijoiden hallitsema kuolemi

nen kiinnosti laitosten hoitohenkilöstön ja 

sosiologien lisäksi etnologejakin: Julio 
Ferrer Marinen vuonna 1981 julkaistun 

väitöskirjan nimi oli / väntan på döden -

En etnologisk undersökning av åldringar

nas situation på en långvårdsavdelning 

(1976-1977).16 Suomessa psykologisesta

näkökulmasta kirjoitettuja kuolema-teok

sia alkoi ilmestyä vasta 1980-luvulla.17

Kuvaavaa kuolema-aiheen aktuaalisuudel

le oli, että Kööpenhaminan kaupunginmu

seo järjesti vuonna 1981 kulttuurihistorial

lisen näyttelyn Når df}den gcester - Danske 

begravelsesskikke gennem 100 år. 18 Suo

messa vastaava, tosin aihetta taiteen kan

nalta lähestyvä ja syntymääkin käsittelevä 

näyttely Synty ja kuolema järjestettiin 

Tampereen taidemuseossa vuonna 1989.19

Urbaanin kuolemaproblematiikan myö

tä 1980-luvun etnologit ovat kiinnostuneet 
vanhoista kansanomaisista kuolemaan liit

tyvistä käsityksistä ja tavoista: Norjassa il-

mestyi vuonna 1980 Bjarne Hodnen tutki

mus Å leve med df}den - folkelige forestil

linger om df]den og de df]de ja seuraavana 

vuonna Einar Hovdhaugenin teos Vårt 

mf]te med df}den. Tutkimukset perustuvat 

perinnearkistojen materiaaliin ja muistut

tavat metodiltaan Hagbergin kuvailevaa ja 

vertailevaa tutkimusta, mutta niissä, var-

1 Häyhä 1893; Häyhä oli kansakoulunopettaja. 

2 Troels-Lund 1941. 

3 Keyland 1924 ja Paulaharju 1924. 

4 Rosen 1949; Rosen mainitsee viitteiden alussa 

Hagbergin tutkimuksen (1937) ja mainitsee sen il

mestyneen oman artikkelinsa kirjoittamisen jälkeen. 

5 Hagberg 193 7. 

6 Juvas 1930. 

7 Bringeus 1948, 1950, 1958, 1959; Honko 1963a; 

Pentikäinen 1963 ja Vilkuna, A. 1958 ja 1960 (jul

kaistu myös Vilkuna, A. 1989). Hongon kuolemaan 

liittyvänä erityisenä tutkimusaiheena ovat itkuvirret 

ja Pentikäinen on tutkinut vastaavasti epätoivottuina 

surmattujen syntyneiden luomaa perinnettä (1968). 

8 Kemppinen 1967 ja Storå 1971. 

9 Jutikkala 1987. 

10 Nenola-Kallio 1981. 

11 Nenola-Kallio 1985. 

12 Ks. esim. Vår hållning tili döden. Skytteanska 

Samfundets Symposieserie I:l. Bjästa 1983, kirjalli

suusluettelo s. 92-94; kansatieteellinen kuolema-ar

tikkeli, ks. Bringeus 1983. 

13 Glaser & Strauss 1965 ja 1968; teokset synnytti

vät Awareness of dying -liikkeen vastustamaan sekä 

kuolevan että omaisten kannalta epäinhimilliseksi 

katsottua laitostettua kuolemaa. 

14 Aries 1978; ajan kiinnostuksesta kuolemaa koh

taan todistaa sekin, että Troels-Lundin klassisesta 

teoksesta otettiin uusi (lähdeviitteetön) painos (Tro

els-Lund 1984). 

15 Gittings 1988. 

16 Mari ne 1981. 

17 Esim. Jan-Erik Ruth ja Pirkko Heiskanen 

(toim.), Kuolema elämän keskellä (Keuruu 1985); 

Kalle Achte ja Pirkko Lahti (toim.), Suomalainen 

kuolema (Helsinki 1987); Pirkko Niemelä ja Jan

Erik Ruth, Ihmisen elämänkaari (Keuruu 1988). 

18 B!ilgh 1981. 

19 Näyttelyä varten toimitettiin teos Synty ja kuole

ma (Tampere 1989), jossa on aiheesta eri alojen 

asiantuntijoiden artikkeleita. 
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sinkin ensiksi mainitussa, perinneaineisto 

ei ole ollut itseisarvo, vaan sen kautta ja 

avulla on selvitetty nykykulttuuria ja sen 

suhtautumista kuolemaan. 1 

Myös teologit ovat luonnollisesti tutki

neet kuolemaa ja siihen liittyviä tapoja. 

Olavi Rimpiläinen väitteli vuonna 1971 ai

heenaan läntinen hautauskäytäntö ennen 

isovihaa. Vuonna 1989 Heikki Makkonen 

väitteli kuolemasta ortodoksisessa perin

teessä. 2 Vuonna 1992 Kalervo Nissilä väit

teli kuoleman lähellä olevien omista käsi

tyksistä kuolemattomuudesta. 3 

Kuolemaa käsittelevien perinnetieteel

listen Suomessa painettujen tutkimusten 

bibliografia julkaistiin vuonna 1990. Bib

liografian toimittaja toteaa tutkimusaktivi

teetin lisäyksestä seuraavasti: "1970-lu

kuun verrattuna (n. 40) tutkimusten määrä 

yli kaksinkertaistui 80-luvulla (n. 90), 

mikä on selvä todiste mielenkiinnon herää

misestä ja keskustelun vilkastumisesta."4 

Kuoleminen ja siihen liittyvät yhteisön 

tavat ovat kokonaisuutena laaja tutkimus

aihe, varsinkin jos tutkitaan kattavasti sekä 

alueellisesti että ajallisesti. Tästä syystä ai

heen ja sen eri piirteiden taustalla vaikutta

vat sosiaaliset rakenteet ovat usein jääneet 

tutkimatta. Aihe voidaan hallita tutkimalla 

ja erittelemällä, mahdollisesti jo aiemmin 

etnografisesti tutkitun, ts. kuvaillun tavan 

eri piirteet yksitellen. Tämän tutkimuksen 

yksilöinnin kohteena on yksi kuolemaan 

liittynyt erityispiirre, vainajalle tehdyt kar

sikot ja risti puut. 

1.2. Karsikko 

Karsikko tai edes sen alakäsite vainajan 

karsikko ei ole yksiselitteinen. Itse sana 
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karsikko, joka on karsia-verbistä johdettu 

substantiivi, osoittaa että kyseessä on tiet

tyä tekoa, tässä tutkimuksessa laajemmin 

tapaa, ja erityisesti sen teon tulosta merkit

sevä sana.5 

Toivo Vuorelan Kansanperinteen sana

kirjan mukaan karsikko on muun muassa: 

"jonkin merkittävän tapahtuman, kuten 

häiden, suuren saaliin, ensikertalaisen kau

punki- tai markkinamatkan muistoksi kar

sittu puu, josta tav. vain latvus jätettiin 

koskemattomaksi. Karsikkoon ja karsittui

hin oksiin liittyi elämänonnea edistäviä kä

sityksiä, useissa tapauksissa se on kuiten

kin yhteydessä initiaatiomenoihin: kun 

kaupunkimatkalla ensikertalaiselle tehtiin 

karsikko, hänet hyväksyttiin matkaseu

rueen jäseneksi, ja uusikon oli puolestaan 

tarjottava tovereilleen kestitystä. Kuolleen 

karsikoksi karsittiin vainajaa kalmistoon 

vietäessä havupuusta tien varrelta oksia tai 

katkaistiin sen latva. "6 Siis Suomessa kar

sikkoa, karsittua havupuuta, käytettiin mo

nenlaisissa yhteyksissä. Tunnetaan esi

merkiksi saaliskarsikko, rajalinjaa osoitta

va karsikko, ensikertalaisen karsikko, ni

mipäiväkarsikko, morsiamen karsikko ja 

vainajan karsikko. 

Uno Holmbergin vuonna 1924 julkais

tun kaikkia karsikkomuotoja käsitelleen 

tutkimuksen7 jälkeen vainajien karsikoita 

ja ristipuita koskevien tutkimusten lisäksi 

tutkijat ovat julkaisseet morsiamen ja ensi

kertalaisen karsikoita sivuavia tutkimuk

sia. Ilmar Talve käsitteli vuosina 1960 ja 

1978 maakauppojen perustamista edeltä

neitä ensimmäiseen markkinamatkaan liit

tyviä tapoja.8 Hän totesi, että tämän initiaa

tiomenon pohjana oli sekä matkaseurueen 

jäsenten matkan turvaaminen että uuden 

jäsenen opastaminen. Levinneisyysseikko

jen perusteella Talve katsoi analogioihin ja 

historialliseen yleistaustaan vedoten tämän 

Suomessa yhtenäisen tapasikermän lähtö

kohdaksi etupäässä hansakauden perinteet. 



Tapa sai sitten edelleen levitessään eri 

paikkakunnille lisäpiirteitä, joista huomat

tavin oli "lännestä käsin levinneen tradi

tion reuna-alueella Keski-Suomessa tapah

tunut liittyminen ilmeisen vanhaan ja si

sälly kseltään erikoiseen karsikko-tradi

tioon". 9 

Morsiamen matkalle uuteen kotitaloon 

tehtyjä estekarsikkoja ovat tutkimuksis

saan käsitelleet Maija Juvas ja pääasiassa 

hänen aineistoaan lainaten Maija-Liisa 

Heikinmäki häämonografiassaan. 10 Hei

kinmäki toteaa morsiamen ja vainajan kar

sikon yhteyden, mutta ei analysoi asiaa sy

vemmin, vaikka morsiamen karsikko saat

toi olla nimestään huolimatta tien yli ri

suista rakennettu este, siis varsin toisenlai

nen kuin karsikot yleensä. 

Karttaan 1 sivulla 18 on merkitty Hei

kinmäen ja Talven mukaan tiedot morsia

men ja matkamiehen karsikon esiintymi

sestä. Vaikka sekä morsiamelle että mat

kamiehelle tehtiin esteitä tai esteentapaisia 

lähes koko Suomen alueella, kartasta nä

kyy, kuinka sekä morsiamen karsikon että 

matkamiehen todellisen karsikon esiinty

minen rajoittui suurin piirtein Suomen 

kahtia jakaneen kansankulttuurirajan itä

puolelle. 

Eri karsikkomuodoista ei ole rakennet

tavissa yhtä, ajallista kehityskulkua osoit

tavaa sukupuuta, jossa eri muodot olisivat 

eronneet yhteisestä juuresta tai rungosta ja 

kehittyneet toinen toisensa jälkeen kau

niiksi lehvästöksi. Yhteistä eri karsikko

muodoille on sitä vastoin se, että ne ovat 

kaikki merkkejä, viestejä. Kun metsäisessä 

maastossa eläneen ihmisen piti jättää viesti 

tämän- tai tuonpuoleiselle väelle, yksi yk

sinkertaisimpia ja tehokkaimpia keinoja 

oli karsia havupuun, etenkin tuuheaoksai

sen kuusen, runko oksista. Näin muista 

puista erottuva puu kiinnitti huomion, eri

tyisesti jos se kasvoi näkyvällä maaston 

kohdalla. Tätä yksinkertaista viestimerk-

2 Suomalaiset vainajien karsikot ja ristipuut 

kiä, jota savolaiset nimittivät karsikoksi, 

käytettiin sitten useissa yhteyksissä, mistä 

syystä sen sanoman kestävyys ja vastaan

ottajien piirin laajuus vaihteli suuresti. 

Matkamiehen karsikko oli merkitykselli

nen pienelle piirille, niille ihmisille, jotka 

1 Hodne 1980 ja Hovdhaugen 1981. Bjarne Hod
nen (s. 138-139) mukaan Norjan agraarin yhteis
kunnan aikaisen kuolemaan liittyvät, usein syyttä 
romantisoidut asenteet aiheuttivat reaktion, joka yh
dessä Yhdysvalloista, Englannista ja Keski-Euroo
pasta omaksuttujen asenteiden kanssa synnytti ny
kyiset voimakkaat kuolemaan liittyvät tabut. 
2 Rimpiläinen 1971 ja Makkonen 1989. 
3 Nissilä, K. 1992; tutkimuksen aineistona on 33 
kuolemaa lähellä olevaa sairaalan potilasta: teoksen 
näkökulma on sekä teologinen että psykologinen. 
4 Korhonen, S. 1990, 8; sama bibliografia, mutta ei 
aiheittain järjestettynä, vaan kokonaisuudessaan 
kirjoittajien nimien mukaisessa aakkosjärjestykses
sä on julkaistu teoksessa Pentikäinen 1990, 253-
270. 
5 Hakulinen 1979, 208. 
6 Vuorela 1979, hakusana karsikko; Karjalan kielen 
sanakirja kertoo saaliskarsikosta: "jokahisesta !o
hesta karsittih kuusesta oksa, loajittih karsikko. Uh
tua I keskipuuh karsittih, kun soatih äijä katoa si 
siitä loajittiin se karsikko siitä sen kalan 
kunnivokse. oli siellä monta karsikkoa monella apa
jalla! Vuokkiniemi 11 ". Saaliskarsikoista ks. käsik. 
Sarvas 1967. Muun muassa Suomen Kainuussakin 
kausittain helmiä pyytäneet karjalaiset tekivät usein 
karsikon isohintaisen helmen löytöpaikalle. (Karja
lan kielen sanaki1ja II 1974, hakusana karsikko; MV 
SMY 7/V 1892, 0. A. F. Mustonen, Kajaanin kihla
kunta, tietoja seudun muinaisuudesta; karjalaisista 
helmenpyytäjistä ks. Vilkuna, K. 1980). 
7 Holmberg 1924a. 
8 Talve 1960 ja 1978 (artikkeleiden levinneisyys
kartat eivät täsmää: vuoden 1960 kartassa on 29 
karsikkopitäjää mutta vuoden 1978 kartassa vain 
27); Talve käytti karsikon teosta termiä "pystyttää", 
mikä on sikäli harhaan johtava, että karsikkoa ei 
pystytetty, vaan se tehtiin karsimalla oksia asian
omaisella paikalla kasvavasta puusta; Asko Vilkuna 
on käsitellyt ensikertalaiseen liittynyttä nimeä hurri

(Vilkuna, A. 1952). 
9 Talve 1960, 286-287. 
10 Juvas 1931; Heikinmäki 1981, 472. 
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Kartta 1. Morsiamen karsikko Heikinmäen (kolmio, 1981, 472) ja matkamiehen karsikko 

Talven (ympyrä, 1960, 268) mukaan. Pohjois-Suomen viivoitettu alue osoittaa alueen, missä 

Talven mukaan ensikertalaiselle tehtiin hurrikas-niminen karsikko. 



olivat sitä tekemässä tai tekemistä näke
mässä. Joskus taas karsikko oli rajamerk
kinä, jolloin sen sanoma ei rajoittunut vain 
yhden ihmisen elämänkaareen vaan se 
viestitti rajan kulkua kaikille sen näkeville 

niin kauan kuin puu pysyi pystyssä. 

1.3. Tutkimusaihe: vainajan 

karsikko ja ristipuu 

Vainajan karsikko ja ristipuu kuului osana 
suurempaan tapakompleksiin, tapasiker
mään, eli hautajaisiin.' Kuolema oli ihmis
ten elämässä aiemmin aina näkyvästi läs
nä: se oli vastassa kun kyseessä oli ravin
non hankinta metsästäen tai teurastaen ja 
se oli vastassa ihmisten kuollessa lähim
mäistensä keskellä. 

Koska hautajaistavat vaihtelivat ajan, 
alueen ja vainajan sosiaalisen aseman mu
kaan, on seuraavassa lyhyesti ja yleistäen 
selvitetty itäsuomalaisten 1800-luvun kan
sanomaisten tilallisväestön hautajaisten 
perusrakenne. 2 

Jos kuolema oli ennakoitavissa, kuo
levaa käytiin hyvästelemässä, hänen luo
naan valvottiin ja hänen lähtönsä pyrit

tiin tekemään mahdollisimman helpoksi 
muun muassa magian keinoin. Kuoleman 
jälkeen ruumis asetettiin lattialle oljille ja 
pestiin, puettiin ja asetettiin ruumislau
dalle, jolla ruumis vietiin johonkin kyl
mään rakennukseen, kuten esimerkiksi ait
taan. 

Vainaja tuotiin hautajaisvieraiden saa
vuttua hautajaisia edeltävänä iltana aitasta 
tupaan ja asetettiin arkkuun öisiä ruumiin
valvojaisia varten. Hautajaispäivän aamu
na talonväen ja vieraiden aterioitua arkun 
kansi naulattiin paikoilleen3 ja arkku kan-

nettiin jalkopää edellä ulos tuvasta ja ase
tettiin rekeen tai muuhun kulkuneuvoon. 
Vetohevosen luokkiin sidottiin valkoinen 
liina. 

Matkalla veisattiin talojen kohdalla ja 
!evättiin tietyssä paikassa, jossa vainajalle
tehtiin karsikko. Ennen kirkkoa pysähdyt
tiin ja odotettiin kirkonkellojen soiton al
kamista, minkä jälkeen arkku kannettiin
papin johdolla, koululla, veisaten avoimen
haudan luokse. Arkun hautaanlaskun ja
papin toimittaman siunauksen jälkeen hau
ta luotiin välittömästi umpeen. Siunauksen
jälkeen osallistuttiin jumalanpalvelukseen
ja palattiin vainajan kotitaloon, jossa alkoi
hautajaispidot.

Kuolinhetkeen ja hautajaisten eri vai
heisiin liittyi monenlaisia varautumistoi
mia. Esimerkiksi arkun alla olleet pukit 
potkaistiin kumoon, kun arkkua kannettiin 
ulos. Otettiin myös enteitä. 

Karsikko ja ristipuu oli entisaikaisten 
hautajaisten yksi yksityiskohta. Sen merki
tystä on mahdollista aluksi tutkia selvitte
lemällä itse karsikko-sanalle vanhoissa sa
nakirjoissa annettuja merkityksiä. 

Eriaikaisissa sanakirjoissa on karsikon 
määritelmissä eroja. Vanhimmassa, Daniel 
Jusleniuksen sanakirjassa Suomalaisen 

sana-lugun coetus vuodelta 1745 määrite!-

1 Laajaa tapakokonaisuutta kuvaavana terminä hau

tajaiset ei ole onnistunut. Hautajaiset ovat oikeas

taan vain osa kokonaisuutta, joka alkaa yksilön fyy

sisestä kuolemasta (tai jopa sitä ennen, mikäli kuole

ma on ennakoitavissa) ja päättyy yksilön sosiaali

seen kuolemaan. 

2 Vähän tutkitut (sekä pakanallisen että varsinkin 

kristillisen maailmankuvan mukaisista tavoista 

koostuvat) itäsuomalaiset kansanuskon mukaiset 

kuolemaan liittyvät tavat eroavat selkeästi esim. pal

jon tutkituista Karjalan kreikkalaiskatolisten vastaa

vista tavoista. 

3 Vainajan varustamisesta esinein kristillisenä aika

na ks. Varjola 1980. 

19 



lään karsikko seuraavasti: "carsicko, con 
putata arbor qwistadt trä" 1

, ts. 'karsittu 
puu'. 

Christfried Gananderin sanakirjassa 
Nytt Finskt Lexikon vuodelta 1786 määri
tellään karsikko tarkemmin: "karsikko 
kuusi, mänty - afqwistade trän, tallar eller 
granar, i Idensalmi, Kuopio, Wiborgs lähn 
etc., där de skära in sina bomärcken i trä

det, toppa det och bekläda toppen med järn 
eller näfwer, til åminnelse af sina afledne 
wänner hvilkas liik de til körckan fram
fördt. Under et sådant träd supa de brän
wijn; eller dricka öhl: rista sedan den dö
das namn med åhrtal - toppa trädet och 
skyla toppen; efter en änka lämnas en 
qwist, som en hand, til tecken, at hon ei 
kan gifta sig - efter en ung änka eller 
enklinge 2ne qwistar up i toppen, til 
märcke, at hon än kan gifta sig". Lisäksi 
mainitaan, että karsikko on myös "en 
toppad gran, til punct för landtmätare - en 
qwistad gran til Råmärcke."2 Gananderin
tiedot viittaavat jo vainajan karsikkoon. Ei 
tiedetä tarkoin, mistä Ganander, Siikajoki
varren Rantsilan seurakunnan kappalai

nen, sai kirjaansa karsikon selityksen. 
Mahdollisesti näiden itäsuomalaisten tie
tojen takana oli Leppävirran kirkkoherra 
Gustaf Fredrik Aurenius (k. 1797), joka oli 
syntyisin Kesälahdelta.3 

Gustavo Renvallin sanakirjassa vuodel
ta 1826 esitetään Gananderia lainaten seu
raavaa: "G. entzweigter Baum, inde Sav. 
pinus major putata, ad memoriam mortuo

rum vel alius rei servandam usitata, nec 
non indici vire serviens".4 Karsikko siis on 
kuolleen muistoksi tai tienviitaksi karsittu 
puu. Elias Lönnrotin sanakirjassa vuodelta 
1874 todetaan: "karsikko, s (karsia) ned
huggen och afqvistad skog; hög av granris; 

2) afqvistad och avtoppad trädstam (till
åminnelse, vårdtecken 1. vägvisare)."5 Ny

kysuomen sanakirjassa vuodelta 1966
määritellään karsikko seuraavasti: "muis-
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topuu, joita suomalaisilla on ollut tapana 
tehdä tavallisesti kuusesta oksia karsimalla 
jonkin merkittävän tapahtuman (suuren 
saaliin, ensikertalaisen käynnin, häiden, 
hautajaisten tms.) muiston säilyttämisek

si".6 Teoksessa on myös hakusanat ristikko 

ja ristipuu. 

Viimeisin tiivistelmä vainajan karsikos
ta on Toivo Vuorelan Kansanperinteen sa

nakhjassa vuodelta 1979: " Kuolleen kar
sikoksi karsittiin vainajaa kalmistoon vie

täessä havupuusta tien varrelta oksia tai 
katkaistiin sen latva. Myöhempiin tapoihin 
kuului leikata puuhun vainajan nimikirjai

met, syntymä- ja kuolinvuosi ja risti tai 
naulata siihen tällaiset merkinnät sisältävä 

lauta eli karsikkolauta. Tarkoituksena oli 
estää vainajaa palaamasta kotiin kummit
telemaan." Karsikkolaudasta on seuraa
vasti: "Savossa ja Karjalassa vainajan 
muistoksi vainajan kotitalon rakennuksen 
ulkoseinään tai hautaussaaton kulkemaan 
tien varrella olevaan puuhun kiinnitetty 
lauta, johon oli leikattu vainajan nimikir
jaimet, syntymä- ja kuolinaika."7 

Edellä mainittujen tietojen lisäksi vaina
jan karsikoksi nimitettiin myös kalliota tai 
kiveä, johon merkinnät oli tehty, tai jopa 

tietynlaista hautajaistuvan sisäseinälle ri
pustettua vaatetta. 

Kaakkois-Suomessa ja Baltiassa saatto

matkalla ei tehty karsikkoa vaan ristipuu. 

Vuorela määrittelee ristipetäjän: "Karja
lassa ja Savossa ristimerkillä varustettu 
karsikkopuu, ristimänty, risti puu, ristik

ko. "8 Kuten myöhemmin osoitetaan, risti
puu erosi karsikkopuusta lähinnä vain ni
meltä. Seuraavassa kuitenkin selvyyden 

vuoksi pidetään erillään karsikot ja risti
puut sekä karsikkoalue (Savo) ja ristipuu
alue (Kaakkois-Suomi). 

Vaikka Virosta tunnetaan ja siellä on 
tehty vainajille ristipuita, ei viron kielen 
sanakirjoissa tunneta sanaa ristipuu. Sen 
sijaan sanakirjasta voi löytyä ristpuu, jon-



ka merkitys kuitenkin on toinen, nimittäin 
'poikki puu'. 

Ortodoksisessa Ka1jalassa ei tunnettu 
karsikkoa vainajan karsikon merkitykses
sä, vaan se oli siellä useimmiten saaliskar
sikko.9 

Vainajan karsikko oli siis ulkomuodol
taan ja merkitykseltään monimuotoinen. 
Yhteistä karsikoille ja ristipuille kuitenkin 
oli se, että niitä tehtiin hautajaisten yhtey
dessä ja että kummatkin olivat jonkinlaisia 
merkkejä. Niinpä tässä tutkimuksessa 
määritellään tutkimuksen aineellinen koh
de perinteenkannattajien käyttämiin nimi
tyksiin perustuen seuraavasti: vainajan 

karsikko ja ristipuu = sellainen karsikko

tai ristipuu-nimellä kulkeva teon tuote, 

joka on tehty erityisesti vainajalle hauta

jaisten yhteydessä. 10 Seuraavassa pelkkä 
karsikko tarkoittaa vainajan eli kuolleen 
karsikkoa ellei toisin mainita. Puhuttaessa 
itäsuomalaisista Ua Itä-Suomesta) tarkoi
tetaan tässä tutkimuksessa luterilaisia sa
volaisia ja kaakkoissuomalaisia. 

1.4. Vainajan karsikko ja ristipuu 

tähänastisessa tutkimuksessa 

"Muolalaisilla on tapana lyödä puupilk
ku johonkuhun tien warrella olewaan 
petäjään, kun weiwät ruumista kirkolle. 
Siihen seisattuwat juomaan. Taitawat 
arwella, ettei wainajan henki pääse sen 
petäjän siwutse kotiin kummittele
maan."11 

Ensimmäinen ja ylipäänsä vanhin kirjalli
nen tieto vainajan karsikoista on jo edellä 
mam1ttu Gananderin sanakirjan selitys 
vuodelta 1786. Gananderin jälkeen Ren-

vall teki sanakirjansa vuosina 1818-22. 
Tärkeimpänä lähteenä hänellä oli Ganan
derin sanakirjan käsikirjoitus. Renvallin 
sanakirja välitti Gananderin työn tulokset 
edelleen Elias Lönnrotin suomen kielen 
sanakirjaan.12. 

Vainajan karsikoista on olemassa suh
teellisen paljon kirjoituksia, mutta varsi
naisia laajoja painettuja tutkimuksia on 
vain yksi, Uno Holmbergin tutkimus Suo

malaisten karsikoista vuodelta 1924. 13 

Muutamassa 1800-luvun lehdissä il
mestyneessä matkakertomuksessa kuvail
tiin tätä läntisen Suomen asukkaille ja ul
komaisille matkailijoille ilmeisen eksoot
tista tapaa. 14 Tämän luvun alussa oleva lai
naus sisältyy taas J. M. Saleniuksen teok
seen Historiallinen kertomus Muolaan eli 

Pyhänristin pitäjästä vuodelta 1871. Ruot
salainen Gustaf Retzius julkaisi vuonna 

1 Juslenius 1968, hakusana karsikko. 

2 Ganander 1937, hakusana karsikko. 

3 Hormia 1961, 63 sekä Akiander II 1869, 3-5. 
4 Renvall 1826, hakusana karsikko. 

5 Lönnrot 1874, hakusana karsikko. 

6 Nykysuomen sanaki1ja I 1966, hakusana kar

sikko. 

7 Vuorela 1979, hakusanat karsikko ja karsikko

lauta. 

8 Vuorela 1979, hakusana ristipetäjä. 

9 Karjalan saaliskarsikoista ks. KOHKKa 1986. 
10 Määritelmän "hautajaisten yhteydessä" tarkoit
taa käytännössä: vietäessä vainajaa hautausmaalle 
tai sieltä palattaessa, siis ylipäänsä hautauspäivänä; 
ainoan poikkeuksen tekevät ne harvat karsikot ja 
ristipuut, joiden vainaja on esim. hukkunut ja kadon
nut eikä varsinaista hautajaispäivää siten ole. Jäl
keenpäin esim. kummittelun estämiseksi hautaus
maalle vievän tien puihin tehdyt ristit eivät ole mää
ritelmän mukaisia karsikoita tai ristipuita; tällaista 
tapaa on paikoin esiintynyt Virossa. 
11 Salenius 1871, 20. 
12 Hormia 1961, 112. 
13 Holmberg 1924a. 
14 Esim. Suomen Kuvalehti 1874, 92 ja Uusi Suo
metar 11.9.1886. 
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18 81 Pohjois-Hämeeseen tekemästään 

matkasta kuvauksen, jossa hän kuvasi 

myös karsikon tekoa. 1 

Ensimmäinen varsinainen tutkimusar

tikkeli karsikoista oli Suomen ylioppilas

kunnan albumissa Elias Lönnrotin kun

niaksi vuonna 1882 julkaistu J. R. Aspe

linin kirjoittama artikkeli Karsikot, jos

sa karsikoita käsitellään yleisesti. Vaina

jan karsikon tiedot rajoittuvat kuitenkin 

Sanomia Turusta -lehden numerossa 18 

vuonna 1861 olleeseen artikkeliin.2 

K. H. Homborg julkaisi vuonna 1886 

Virittäjässä artikkelin Karsikoista. Siinä 

hän esitti kuinka karsikkoperinne oli kehit

tynyt pakanallisesta pyhästä puistosta pal

vontapuun kautta muistokarsikoksi. Lisäk

si hän esitteli ensi kertaa rakennukseen 

kiinnitettävän lautakarsikon, kivikarsikon 

ja karsikkovaatteen.3 Julius Paasosen Suo

men Muinaismuistoyhdistyksen aikakaus

kirjan (SMYA) kymmenennessä osassa ol

leessa Muinaisjäännöksiä ja Muistoja 

Mikkelin kihlakunnas oli muun muassa ku

vaus Ristiinan karsikkokalliosta.4 SMY A 

XI:ssä Kust. Killinen esitti kuvaukset kar

sikoista Uukuniemellä, Ruskealassa ja 

Kuopion seudulla.5 Johannes Häyhän Ku

vaelmia Itä-Suomalaisten vanhoista ta

voista II Maahanpanijaiset sisälsi kuvauk

sen ristimännystä Viipurin pitäjässä.6 Ly

hyitä kuvauksia karsikoista ilmestyi sit

temmin lukuisissa pitäjänkirjoissa. 

Julius Krohnin teoksessa Suomen suvun 

pakanallinen jumalanpalvelus 0894) oli 

selvitys karsikoista, joka tosin pohjautui 

lähinnä edellä mainittuihin kuvauksiin ja 

tutkimuksiin. Teoksessa julkaistiin usein 

käytetty Mainowin ottama kuva Esivan

hempain puu Uudeltakirkolta.7 Matti Wa

rosen teoksessa Vainajanpalvelus muinai

silla suomalaisilla oli karsikkotiedoissa 

ensi kertaa käytetty Suomalaisen Kirjalli

suuden Seuran ja Reinholmin kokoelman 

(SMY /museovirasto) tietoja. Uutta oli 
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myös virolaisten ristipuiden esittely sekä 

vertailut Suomen sukukansoihin. 8 

Ensimmäinen ja tähän asti ainoa laaja 

tutkimus karsikoista on Uno Holmbergin 

vuonna 1924 julkaisema 75-sivuinen tutki

mus Suomalaisten karsikoista Kalevala

seuran vuosikirjassa 4, joka ilmestyi myös 

ruotsiksi Det avkvistade trädet i forn

finnarnas initiationsriter Lundin tiedeaka

temian vuosikirjassa XLI:9.9 Holmberg 

käsittelee kuolleelle tehdyn karsikon lisäk

si laajalti kaikki muutkin karsikkomuo

dot. 10 Tarkan, kattavan ja laajan käsittelyn

lisäksi uutta on karsikon vertailu Lithber

gin vuonna 191911 esittämiin Keski-Euroo

pan kalmalautoihin (saks. Totenbretter) 

sekä Carl von Linnen matkakuvauksen 

ruotsalaisiin Taalainmaan "karsikkopui

hin". Holmberg arvostelee jyrkästi edellä 

mainittua Homborgin spekulatiivista kar

sikon kehitysteoriaa ja pyrkii itse paitsi 

esittelemään eri karsikkomuodot myös et

simään vertailemalla niiden alkuperäistä 

ideaa. Loppuluvussa "Karsikon aate" hän 

toteaa: "Olemme aikaisemmin pohtineet 

kuolleille omistetun karsikkolajin syntyä, 

josta kaikki tiedot yksimielisesti kertovat, 

että sen tarkoituksena oli estää kuollutta 

kotona käymästä. Muut karsikot muistutta

vat jo ulkomuotonsa puolesta niin paljon 

toisiaan, ettemme epäile lukea niitä kaik

kia samaan ryhmään. - Kaikesta päättäen 

näyttää karsikkopuulla jo alkujaan olleen 

jokin elämää ja onnea edistävä tarkoi

tus."12 Holmbergin Harva-nimisenä kir

joittama artikkeli Kotiseudussa vuonna 

1942 ei sisältänyt olennaisesti mitään uut

ta.13 

Sanakirjatiedot, julkaistut karsikoiden 

kuvaukset ja erityisesti Holmberg/Harvan 

kirjoitukset vakiinnuttivat karsikon ylei

seksi käsitteeksi. Se sopi hyvin symboloi

maan suomalaisen metsien keskellä elävän 

raivaajakansan sukupolvien perintöä, mikä 

aineellistui jylhään petäjään suvun vaina-



jille veistettyinä merkkeinä. 14 Osoituksena

sen muodostumisesta yleiseksi käsitteeksi 

oli muun muassa se, että karsikko esiintyi 

vuosisadan alun tietosanakirjojen hakusa

nana. Myös kirkolliskokouksen vuonna 

1933 hyväksymään uuteen Vanhan testa

mentin käännökseen otettiin vuoden 1642 

Bibliasta lähtien käytetyn medzistö-termin 

tilalle nimitys asera-karsikot. Suomalainen 

kansanelämäntutkimus oli näin vaikutta

nut välillisesti raamatunkäännökseenkin. 15 

1930-luvulla karsikoista julkaistiin kak

si runsaasti uutta arkistoaineistoa tuotta

nutta kyselyä. Lisääntyneestä tiedosta huo

limatta karsikoista ei ilmestynyt mitään 

laajaa teosta, vain joitakin lyhyehköjä ar

tikkeleita kuten vuonna 1931 Maija Juvak

sen Lisätietoja karsikoista ja hurrikkaista, 

Sanakirjasäätiön toimituksia I:ssä, ja Sirk

ka Valjakan Lisiä Savon karsikoihin, vuo

den 1949 Kotiseudussa. 16 

Vuonna 1963 ilmestyneessä Saarijärven 

kirjassa Jussi T. Lappalainen esittää piir

roksin artikkelissaan Pyhäkankaan karsik

ko tänään yhden karsikkopaikan, ns. kar

sikkopuiston, puut ja pyrkii selvittämään, 

kenelle vainajalle merkit ovat kuuluneet. 17 

Saarijärven kirjassa on lisäksi Juha Penti

käisen artikkeli Pyhäkankaan karsikko ja 

sen asema suomalaisessa karsikkoperin

teessä.18 Artikkelissa on Suomalaisen Kir

jallisuuden Seuran kansanrunousarkiston 

ja Sanakirjasäätiön arkiston tietojen perus

teella ensi kerran esitetty Suomen ja Viron 

alueen eri karsikkomuotojen ja ristipuiden 

levinneisyyskartat. Pentikäinen julkaisi ar

tikkelin hieman muutettuna uudelleen 

vuonna 1990. Tässä hän toteaa karsimista

van levinneisyyden ja sen esiintymisen 

useissa eri yhteyksissä osoittavan tavan 

olevan Suomessa vanhakantainen. Kuol

leen karsikon, joka on itäsuomalainen ja 

luterilainen tapa, hän olettaa olevan kar

situn puun rituaalisista yhteyksistä nuo

rimman. Tavan syntyyn ovat vaikuttaneet 

Keski-Euroopan, Baltian ja Skandinavian 

varautumisriitit ja tapa kiinnittää muis

totauluja ruumiinkuljetusreitin varteen. 

1 Retzius 1881, 126-127. 

2 Aspelin 1882, 311-312. 

3 Homborg 1886, 93-97. 

4 Paasonen 1889, 136-137. 

5 Killinen 1890, 108-109. 

6 Häyhä 1893, 33. 

7 Krohn, J. 1894, 36-40; lähes samansisältöinen on 

Kaarle Krohnin esitys karsikoista (Krohn, K. 1914, 

127-129).

8 Waronen 1898, 97-102.

9 Holmberg 1924a ja 1924b.

10 Uno Holmberg esitteli monipuolisessa tutkimuk

sessaan vainajan karsikon lisäksi muun muassa saa

liskarsikon, ihmisen elämänvaiheisiin liittyvät ensi

kertalaisen ja morsiamen karsikot sekä nimipäivä

karsikon. Holmbergin jälkeen ensikertalaisen kar

sikkoa ovat käsitelleet artikkeleissaan Maija Juvas

(1931), Asko Vilkuna (1952) ja Ilmar Talve (1960 ja

1978), morsiamen karsikosta ovat kirjoittaneet Mai

ja Juvas (1931) ja Maija-Liisa Heikinmäki (1981);

saaliskarsikoista ei ole ilmestynyt tutkimuksia.

11 Lithberg 1919.

12 Holmberg 1924a, 78-79.

13 Harva 1942b.

14 Vrt. samaan aikaan Jalmari Finnen aloitteesta

laadittuihin ja jaettuihin isäntä- eli talonhaltijaluette

lon sisältäneisiin sukutilakunniakirjoihin. Sama kä

sitys ihmisen sitoutumisesta kotiseutuunsa ja kotiti

laansa käy ilmi Finnen romaanissa Kohtalon käsi

(1929, 32-33 ), jossa vanha emäntä vie pojanpoikan

sa, tulevan isännän, vanhaan riihen, jonka sisäseinän

hirteen he veistävät lukuisten aiempien isäntien

merkintöjen viereen juuri kuolleen isännän puumer

kin.

15 Vrt. esim. vuoden 1642 Biblian jakeita 2 Moos

34: 13 ja 5 Moos 16:21 vuoden 1933 jälkeen ilmesty

neiden Raamatun käännösten vastaaviin kohtiin.

Saarisalo toteaa (1975, hakusana Asera-karsikko)

Asera-jumalattarelle pyhitetyn asera-karsikon ol

leen alkuaan karsittu puunrunko ja sittemmin myös

paalu: "Asera-paalun varsinainen merkitys on epä

selvä; sen tarkoituksena oli ehkä vain osoittaa pai

kan pyhyyttä tai se oli jumalattaren varsinainen ver

tauskuva."

16 Juvas 1931, Valjakka 1949.

17 Lappalainen, J. T. 1963.

18 Pentikäinen 1963.
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Myöhemmin puun karsiminen tulkittiin 

varautumisriitiksi kummittelevaa vainajaa 

vastaan. Pentikäinen väittää karsikkomuo

tojen kehittyneen toisistaan: "On mahdol

lista, että karsikko on kehittynyt tien merk

kipuusta vainajan muistopuuksi ja edel

leen varautumispuuksi vainajan kummitte

lua vastaan. " 1 

Lauri Hanko kirjoitti vuonna 1963 Kul

turhistoriska Lexikoniin artikkelin karsi

kosta. Hän päättelee Olaus Magnuksen 

1500-luvun ja Johan Bureuksen 1600-lu

vun Norbottenia koskevien tietojen perus

teella tavan saavuttaneen levinneisyys

alueensa luoteisimman kolkan viimeistään 

keskiajan lopulla. Itäsuomalaisella, mah

dollisesti Laatokan läheisellä savokarjalai

sen asutuksen ydinalueella tapa oli esiinty

nyt ilmeisesti paljon aiemmin. Hanko pi

tää vaikeana päättää sitä, onko tavan pri

määrifunktio löydettävissä hautajaista

voista tai initiaatioriiteistä. Ainoa vanha 

yhdistävä piin-e on puun karsiminen. Kar

simisen tuloksena syntynyt erikoinen 

muistopuu taas voitiin helposti omaksua 

erilaisiin riitteihin. 2 

Ivar Kemppinen esitti vuonna 1967 

oman teorian vainajan karsikosta teokses

saan Haudantakainen elämä. Hänen mu

kaansa karsikot ovat jäänne vuosituhannen 

takaisesta vainajien hautaustavasta ja hei

dän palvonnastaan. Karsikko syntyi nimit

täin silloin, kun ihmiset hautasivat vainajat 

suuren puun juurelle, kuten Raja-Karjalas

sa on tehty 1900-luvulle asti. Puusta tuli 

pyhä, siitä karsittiin oksia ja sen juurella 

uhrattiin vainajille. Karsikon merkinnät 

ovat näin sitkeä jäänne vainajan "luku

puun" merkeistä. 3 

Konneveden kirjassa vuonna 1976 on 

Erkki Fredrikson pyrkinyt esittämään 

kaikki kunnan alueella olevat karsikkopai

kat ja niihin liittyvän perinteen.4 Sama ta

voite oli itselläni naapurikunnassa Sumiai

sissa vuonna 1978.5 
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Jouko Vahtola on tutkinut karsikko-pai

kannimiä selvitellessään vuonna 1980 il

mestyneessä väitöskirjassaan Tomionjoki

ja Kemijokilaakson asutuksen vaiheita. 

Paikannimissä karsikko ei rajoitu tarkoit

tamaan vain vainajan karsikkoa. Nimiä 

kansantapoihin ven-atessaan Vahtola nojaa 

etupäässä Pentikäisen (1963) ja Hangon 

(1963) artikkeleihin siinä, mitä hän käsit

tää vainajien karsikoilla.6 

Matti Sarmela laati muistoriiteistä ja siis 

myös vainajan karsikoista Suomen kan

sankulttuurin kartaston toiseen osaan kar

tan ja artikkelin, jossa ilmiötä ei pidetä 

Suomessa erityisen vanhana tapana. Sar

mela kirjoittaa: "Ristikarsikko on kuiten

kin balttilais-suomalainen ja muistotaulut 

näyttävät syntyneen vainajan karsikoiden 

karjalais-savolaisella ydinalueella. Vaikka 

tavan idea: vainajan kotiinpaluun estämi

nen on itse asiassa yleismaailmallinen, 

vainajan karsikot ovat erityisesti savolaista 

kirkollista perinnettä, joka on muotoutu

nut parin kolmen viimeisen vuosisadan 

kuluessa. Vermlannin savolaisten keskuu

dessa vainajien karsikot eivät ole olleet 

ainakaan yleisesti tunnettuja. Vainajan 

karsikoista laaja-alaisin ja ilmeisesti myös 

vanhin on karsittu puu, samanlainen kuin 

saaliskarsikkokin. Ne samoin kuin risti

puut lienevät tulleet käyttöön 1600-1700-

luvulla, nimikirjainten veistäminen ja 

muistotaulut ehkä vasta seuraavalla vuosi

sadalla. "7 

Vainajan karsikoista ja risti puista on siis 

kirjoitettu ja julkaistu paljon, mutta Holm

bergin (1924a ja 1924b) ja Pentikäisen 

(1963/1990) tutkimuksia lukuun ottamatta 

artikkelit ovat lyhyitä kuvauksia. Ne saat

tavat tuoda esiin jonkin karsikon yksittäi

sen piirteen tai uuden yksityiskohdan, 

mutta aiheeseen ei ole paneuduttu kovin 

syvällisesti. Samoin ne ja muut aihetta si

vuavat tutkimukset lainaavat yleensä enti

siä tutkimuksia - usein varsin kritiikittö-



mästi, mistä on lopputuloksena sekava 
kuva karsikkotavoista. Vainajan karsikois

ta ja risti puista on selvitetty paljon oleellis
ta, mutta näitä tuloksia ja erityisesti 1930-

luvulta lähtien kertynyttä laajaa aineistoa 

ei ole koottu eikä käsitelty systemaattises
ti. Se onkin tämän työn tavoite. Holmber
gin/Harvan tutkimuksen ajoilta ovat perin
netieteiden tutkijoiden kysymyksenasette
lut muuttuneet, mikä sekin puoltaa aineis
ton laajentamista ja uutta perusteellista kä
sittelyä. 

1.5. Tutkimustaival ja tutkimuksen 

päämäärät 

1.5.1. Tutkimuksen päämäärät 

Tässä monografiassa on tarkoitus selvitel
lä aineellista, esineellistä, ja henkistä kar
sikko- ja ristipuutapaa, ja pyrkiä osoitta
maan välillisesti muitakin aiheen kautta 

näkyviin saatavia menneen kulttuurin il
miöitä.8 Samalla testataan sitä, miten pe
rinteisessä kansatieteellisessä (monografi
sessa) tutkimuksessa ja esineiden sekä esi
neellistyvien ilmiöiden tutkimuksessa pal
jon käytetty mutta viime aikoina sivuun 
jäänyt kartografinen menetelmä sopii ky
symyksenasettelultaan moderniin tutki
mukseen. 

Tutkimuksessa käsitellään myös suo
malaisten ristipuiden kaltaisia Baltian ris
tipuita. Suomen ja Baltian tutkimustulok
set eivät kuitenkaan ole täysin rinnastetta
vissa. Päätelmät Baltian ristipuutavasta on 
pitänyt tehdä ilman kattavia kenttätöitä; 
Latviassa en ole työskennellyt kentällä 
lainkaan. Virossa ei myöskään ole sellaisia 
paikannimikokoelmia kuin Suomessa eikä 

esim. Suomen paikallishistorioiden ta1joa
man tiedon kaltaista tietoa asutushistorias
ta. Tämän vuoksi Baltian, erityisesti Vi

ron aineistoa on käytetty pääasiassa Suo
mea koskevan tutkimuksen vertailuaineis
tona. 

Karsikko- ja ristipuutavan perinteen
kannattajat tuottivat tapaa toteuttaessaan, 
näin jälkeenpäin todeten, irtaimia muinais

esineitä ja kiinteitä muinaisjäännöksiä. Ta
van ja sen eri variantit ovat sekä informan
tit että tutkijat info1manttien antamien tie

tojen pohjalta tallentaneet tiedonannoiksi, 
joista välittyy tavan ulkoinen ja tavan si
säinen muoto, ts. tavan funktio, sen taus
talla olevat normit ja arvot sekä niihin liit
tyvät sanktiot. Lisäksi tiedonannot valotta
vat yhteisön kansanuskoa ja maailmanku
vaa. 

Tutkimuksen päämäärät ovat seuraavat: 
Sen aineiston avulla, joka on koottu varsin 
erilaisista lähteistöistä, 

1) kuvataan karsikko- ja ristipuutapaa ja
sen eri piirteitä,

2) kuvataan tavan ja sen piirteiden perin
nemaantieteellinen esiintyminen, mikä
esitetään kartografisesti; levinneisyys

alueita verrataan kansatieteellisen tutki
muksen löytämiin kansankulttuurialuei
siin,

l Pentikäinen 1990, 59 ja 61; vrt. Pentikäinen 1963,

412-413.

2 Honko 1963a, 311.

3 Kemppinen 1967, 45-46.

4 Fredrikson 1976.

5 Vilkuna, J. 1978.

6 Vahtola 1980, 333-337.

7 Sarmelan käsiki1joitus; käsikirjoituksen lähteissä

on mm. käsikirjoitukset Vilkuna, J. 1979 ja 1990.

8 Vastaava hävinnyttä ja aiemmin runsaasti tutkit

tua kansankulttuurin ilmiötä uudella tavalla lähesty

vä tutkimus on esim. Jochum Stattinin väitöski1ja

Näcken (Stattin 1984).
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3) selvitetään tavan yhteisöllisyys sekä
merkitys eli funktio eri sosiaaliryhmille
ja yksilölle,

4) hahmotetaan tavan psykologinen usko
mustausta,

5) selvitetään tavan muodon ja sisällön
muutoksien syitä ja seurauksia,

6) asetetaan karsikko- ja ristipuutapa laa
jempiin kehyksiin vertailemalla sitä
muiden kulttuurialueiden vastaaviin ta
poihin, ja

7) asetetaan tapa kokonaisuutena aikadi
mensioon.

1.5 .2. Tutkimusmenetelmät 

Nykyaikaisessa hävinnyttä tapaa käsittele
vässä monografiassa ei ole syytä lähestyä 
aihetta vain yhden tieteenalan näkökul
masta tai käyttää vain yhtä tai muutamaa 
tutkimusmallia.' Monografisessa tutki
muksessa tutkijaa kiinnostaa tutkimusai
heen synty ja loppu, mutta myös näihin 
tapahtumiin liittyvät prosessit sekä näiden 
ääripisteiden väliset prosessit, jotka voivat 
osoittaa sekä perinteen pysyvyyttä että sen 
muutosta. 

Laajan näkökulman varmistamiseksi on 
tutkittava aihetta kulttuurihistoriallisesti, 
diakronisesti, ja yritettävä saada mukaan 
niin monia synkronisia aspekteja kuin 
mahdollista. Mitä kauemmaksi ajassa 
mennään taaksepäin, sitä ohuemmaksi läh
deaineisto käy. Kun tutkitaan diakronisesti 
monia vuosisatoja vanhoja ilmiöitä, on 
otettava huomioon kaikki tätä ilmiötä kos

keva tieto, vaikka se saavutettaisiinkin sel
laisin menetelmin ja lähtein, jotka usein 
käsitetään johonkin muuhun tieteenalaan 
kuuluviksi. Tässä tutkimuksessa on lähes
tytty aihetta mahdollisimman monista nä
kökulmista, ja siksi tutkimusmallit ja -as
pektit vaihtelevat. 

Monografian arvo on erityisesti sen si-
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sältämässä tutkimusaiheen kuvauksessa eli 
deskriptiossa. Siksi monografiassa on eri
tyisesti kiinnitettävä huomiota siihen, että 
lukijalle muodostuu selvä kuva tutkimus
aiheesta ilman tutkijan analyysiakin. Tut
kimustulokset saattavat ajan myötä muut
tua uusien kysymyksenasettelujen myötä, 
mutta monografian deskriptiivinen osa ei 
vanhene. Näin voidaan perustella tässä tut
kimuksessa käytettyjen alkuperäisestä ar
kistoaineistosta peräisin olevien suorien 
lainausten suurta määrää erityisesti silloin 

kun selvitetään karsikko- ja ristipuutavan 
toiminnallista puolta. 

Koska karsikoihin ja ristipuihin liittyy 
useita yksittäisiä tapoja eli kyseessä on ta
pakompleksi, karsikko- ja ristipuutavan 
rinnakkaisnimityksenä voitaisiin käyttää 
termiä karsikko- ja ristipuuinstituutio.2 

Kun hautajaiset kuitenkin käsitetään koko
naisuudessaan instituutioksi, jonka osa 
karsikko ja ristipuu oli, on selvyyden 
vuoksi syytä käyttää tutkittavasta ilmiöstä 
kaikkineen vain nimitystä karsikko- ja ris
tipuutapa. Silloin kun karsikkoa ja risti
puuta käsitellään sen sisällön, kansanus
kon, kannalta, voidaan käsitteen tapa toi
minnallinen osa korvata käsitteellä riitti. 

K. Rob. V. Wikman esitteli tapatutki
muksen metodia vuonna 1946 aikakaus
kirjassa Folk-Liv artikkelissaan Om etno

login såsom sedernas vetenskap. Ensin 
hän määritteli tapaa teoreettisena käsittee
nä. Sille oli hänen mukaansa luonteen
omaista normatiivisuus, yhteisöllisyys ja 
sen ilmeneminen kahdessa ulottuvuudes
sa: synkronisena ja diakronisena. Tapaa 
tutkittaessa on liikuttava näissä puitteissa. 

Artikkelin lopussa Wikman hahmotteli 
metodin kansantapatutkimukselle. Hän 
katsoi tutkittavien tapojen olevan nyky
muodossa (ruots. nu-skikt)3

, joka on kah
den, kolmen miespolven ikäinen. Tätä ny
kymuotoa voidaan tutkia diffusionistisesti 
erityisesti esittämällä tapa kartografisesti. 



Ellei nykymuodosta voida päätellä van

hempia muotoja, diffusionistinen metodi 

jää vain kuvaukseksi, deskriptioksi. Jotta 

nykymuodosta päästään vanhempiin muo

toihin, tarvitaan kokonaisvaltainen histo

riallinen käsitys vanhempien aikojen mil

jöistä, jolloin tutkija pääsee etenemään 

vain kulttuurihistorian avulla. Yritettäessä 

sijoittaa leviämistilanteita historiallisiin 

puitteisiin, monet tapoihin liittyvät ongel

mat jäävät saavuttamattomiin. Ennen kaik

kea tapojen muotokriteerit (ruots. formkri

terium) tuottavat tällöin vaikeuksia. Nyky

muodosta lähdettäessä onkin nk. historial

linen perspektiivi käännettävä ympäri, ja 

tapa on saatava niin alkuperäiseen eli pri

määriin muotoon kuin mahdollista. Näin 

tapaa voidaan vertailla etnologisesti ja psy

kologisesti, ja voidaan tehdä ne äärimmäi

set johtopäätökset, jotka tapojen tutkimus 

mahdollistaa. 4 

Kansanrunoudessa paljon käytetty var

haisempi tutkimusmetodi nojasi näihin sa

moihin periaatteisiin. Jouko Hautalan mu

kaan: "Suomalainen kansanrunoudentutki

mus on yleensä asettanut tavoitteekseen 

yksityisten kansanrunoustuotteiden alku

muodon, syntymäajan, syntymäpaikan, pe

ruslaadun eli aihehistorian sekä kehitys- ja 

kulttuurihistorian selvittämisen, jolloin tie

tenkin on ollut ja on mahdotonta sy1jäyttää 
myöskään maantieteellisiä, psykologisia ja 

sosiologisia näkökohtia. "5 

Pohjoismaisessa kansanelämäntutki

muksessa 1950- ja 1960-luvulla tapahtu

neen paradigman muutoksen myötä aiem

min suosittu tutkimusaiheiden alkuperän, 

synnyn, selvittäminen kävi perin epäajan

kohtaiseksi ja vanhanaikaiseksi. Ja asenne 

lienee yhä paljolti sama, vaikka toisenlai

siakin perusteltuja ajatuksia on esitetty. 

Carsten Bregenh0j totesi vuonna 1982 

Liperin pohjoismaisessa etnologi- ja folk

loristikongressissa kommenttipuheenvuo

rossaan, että C. H. Tillhagenin Odensen 

kongressissa vuonna 1952 esittämä kaiken 

alkuperän selvittämisen järkevyyttä epäi

levä kysymys oli lainaa Reidar Th. Christi

ansenilta. Bregenh0j katsoi kuitenkin 

Christiansenin olleen lähes päinvastaisella 

kannalla todetessaan: "It has been said that 

folktale research is obliged to explain how 

folktales originated. No such demands are 

made of zoologists or botanists, and neit

her are linguists obliged to explain how a 

language originated. It is a remote and al

luring goal we are striving to reach, but 

one from which we are still quite distant." 

Tällä Christiansenin on täytynyt tarkoittaa 

sitä, että vaikka folkloristeilla ja muilla tie

teenha1joittajilla ei ole vielä vastausta tut

kimusaiheen syntykysymyksiin, olisi silti 

kiintoisaa, jos voisimme jonain päivänä 

löytää vastauksen: "if our distant and near

by neighbours in science are also inter

ested in developments, connections, and 

origins, Why, then, should we not study 

the origin of things?"6 Tutkimusaiheiden 

alkuperän ja synnyn tutkimisen muuttumi

nen nykytutkijoiden mielissä vanhanaikai

seksi johtunee kahdesta syystä. Ensimmäi

nen syy lienee tutkijoiden turhautuminen 

näihin usein tavattoman kaukaisiin, usein 

esihistoriallisiin aikoihin ulottuneisiin ai-

1 Tieteet ovat loppujen lopuksi todellisuutta tutki

via työnjaollisia organisaatioita, tutkimuksen työka

luja, eikä tämä työnjako sinänsä kerro mitään eletys

tä todellisuudesta. 

2 Ks. Maclverin ja Pagen (1949, 15) instituution 

määritelmä kommentteineen: "the established forrns 

of conditions of procedure charasteric of group acti

vity". 

3 Tutkija ei enää tapaa tämän tutkimuksen aihetta, 

Suomen karsikko- tai ristipuutapaa, Wikmanin tar

koittamassa nykytilassa, vaan "nykytila" on se aika, 

jossa museoiden ja arkistojen karsikko- ja ristipuu

aineistojen dokumentointi tehtiin. 

4 Wikman 1946, 14-15. 

5 Hautala 1954, 24. 

6 Bregenh!ilj 1983. 
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heisiin ja niistä saatuihin aina enemmän tai 
vähemmän oletuksiksi jääneisiin tuloksiin. 
Toisaalta tutkimusta on tehty väkisin ja 
kritiikittömästi eikä ole saatu kestäviä tu
loksia. Jos tutkija on kuitenkin tarpeeksi 
kriittinen, ei liene mitään syytä olla etsi
mättä tutkittavan ilmiön alkuperää. Kaik
kiin tutkimusaiheisiin ei perinteenkannat
tajilta enää (valitettavasti) ole saatavissa 
tarvittavaa lisäinformaatiota.1 Vanhem
pien aikojen tapojen tutkimusta ei silti pidä 
alentaa tai/ja leimata sitä nykyajan ilmiöitä 
selvittelevää tutkimusta arvottomammak
si.2 Jos näin tehtäisiin, ajallisesti yli 99 % 
ihmisen biologisesta ja kulttuurisesta kehi
tyksestä jätettäisiin tutkimuksessa syr
jään. 3 

Käsillä oleva tutkimus seuraa karsikko
ja ristipuutapaa historiallisesti niin pitkälle 
ajassa taaksepäin kuin mahdollista. Kun 
historialliset tiedot loppuvat, selvitetään 
karsikkomuotojen keskinäiset kronologi
set suhteet tavan levinneisyyttä 1800-lu
vulla esittävien levinneisyyskarttojen ja eri 
mallien avulla. Tutkimuksen metodinen 
idea on siis kaksiosainen. Ensiksi: nykyta
son - tai itse asiassa sen ajan, jota karsi
koista ja ristipuista kerätty materiaali ku
vaa - info1maation avulla selvitetään tavan 
ulkoisesti ja sisäisesti primäärein muoto tai 
muodot. Toiseksi: saavutetusta alkutasosta 
lähtien tarkastellaan tavan kehitystä ja 
muutosten syitä. Näin pelkistettynä tapaa 
voidaan vertailla siihen, mitä tiedetään 
muiden yhteisöjen vastaavista tavoista. 

Tapojen tutkimukseen liittyy joukko kä
sitteitä, joiden avulla voidaan tutkia tavan 
ulkoisen hahmon lisäksi sen sisäistä hah
moa, sen taustalla vaikuttavia näkymättö
miä yhteisöllisiä järjestelmiä. Kansanusko 

muodostuu yhteisön käsityksistä yliluon
nollisista olennoista, ilmiöistä ja tapahtu
mista, jotka eivät sellaisenaan kuulu viral
lisen tai kirkollisen uskonnon piirin. Nor

mi4 on yksilön tai ryhmän käyttäytymistä 
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säätelevä malli, jonka funktio on ylläpitää 
yhteisön yhteisyyttä. Yhteisö ylläpitää 
normeja ja valvoo niiden toteutumista 
sanktioin.5 Sanktiot voivat olla sosiologi
sen luokituksen mukaan positiviisia, nega
tiivisia, formaalisia, informaalisia, repres
siivisiä tai restitutiivisiä.6 Normi on näky
mätön, mutta se todentuu, projisoituu, ta

pana, joka on yhteisön kulttuuriperintöön 
perustuva, yhteisön hyväksymä yksilöitä 
velvoittava käyttäytymiskaava. 7 Riitti on
tapaa säännönmukaisempi, jäykempi, pe
rinteistä kaavaa noudattava uskonnollinen 
meno. 8 Statussiirtymäriitti on riitti, jolla
yksilö siirretään sosiaalisesta statuksesta 
toiseen.9 Seremonia taas on meno, joka on
riittiä väljempi ja usein joko satunnaisesti 
tai ainutkertaista rajoitettua päämäärää 
varten toimeenpantu. Rituaali on se järjes
tys, jonka mukaan uskonnolliset tms. me
not toimeenpannaan. 10 

Karsikko- ja ristipuutapaa käsiteltäessä 
joudutaan myös tarkastelemaan sen sisäl
lön ja muodon keskinäistä suhdetta ja siinä 
tapahtuneita muutoksia. Yhteisöt ovat 
maailmankuvansa muovaamia tapoja nou
dattamalla pyrkineet vaikuttamaan elä
määnsä. Kun maailmankuva muuttui, ta
van primäärifunktio saattoi menettää mer
kityksensä, ja tapakin saattoi kadota. Toi
sinaan se kuitenkin säilyi yksinomaan pe
rinteen voimasta, muutoksen pelosta: ta
paa noudatettiin, koska niin oli aiemmin
kin tehty. Ajan myötä tällainen tapa saatet
tiin selittää toisin, ja jokin sen aiempi sivu
merkitys saattoi tuli päämerkitykseksi. 
Uuden funktion myötä tapa alkoi edelleen 
muuttaa muotoaan. Richard Weissin mu
kaan tavan sisällön muuttuessa tai hävites
sä muotokin usein muuttuu. 11 

Tavan sisäinen rakenne eli tapa sosiaali
sena ilmiönä ei useinkaan selviä arkistotie
doista, joista puuttuvat tiedot tavan funk
tiosta ja kontekstista sekä tiedot informan
tista, esim. hänen asemastaan yhteisössä. 



Kun perinteenkannattajilta ei tavasta voi 
enää kysyä, on tutkimuksessa otettu avuksi 
folkloristiset perinteenlajit. Niiden avulla 
voidaan selvittää, mihin perinteenlajiin 
kulloisenkin tekstin sisältävä tieto on kuu
lunut, ts. minkä tehtävän se yhteisössä 

1 Uutta informaatiota saadaan esim. vain muinais

löydöin. 

2 Honko 1990, 96: "Kansakunnan esihistoria ei enää 

motivoi perinteentutkijaa samalla tapaa kuin ennen. 

Se tulee aina säilyttämään tietyn populaaritieteelli

sen charmin, jonka parissa itse kukin voi verrytellä 

tervettä tutkijanmielikuvitusta." 

3 Etnologiasta historiatieteenä ks. Bringeus 1992. 

4 International Encyclopedia of the Social Sciences, 

Voi 11, 204 (kirj. Robin M. Williams, Jr.): "A norm 

is a rule, standard, or pattern for action (from the 

latin norma, a carpenters square or rule). Social 

norms are rules for conduct." 

Brante & Fasth (Termer i sociologi) I 982, hakusa

na norm:"norm föreskrift eller rättesnöre som ange 

vad som skall eller bör ske i bestämda situationer." 

5 Radcliffe-Brown 1968 (kirj. v. 1934), 205: "A 

sanction is a reaction on the part of a society or of a 

considerable number of its members to a mode of 

behavior which is thereby approved (positive sanc

tions) or disapproved (negative sanctions)." 

Hultcrantz 1960, 207: sanktio on "either the reac

tion of society to a certain behaviour, or the motiva

tion of this reaction." 

International Encyclopedia of the Social Sciences 

(1968): (kirj. Leland M. Goodrich) "The purpose of 

sanction is to bring about a behavior considered to be 

in conformity with the goals and standards of a so

ciety and to prevent that behavior which is inconsis

tent with these goals and standards." 

6 Brante & Fasth 1982, hakusana sanktion. 

Radcliffe-Brown (1968, 205; ki1j. v. 1934) jakoi 

sanktiot negatiivisten ja positiivisten lisäksi myös 

kahtia toisin: "Sanctions may further be distinguis

hed according to whether they are diffuse or organi

sed; the former are spontaneous expressions of ap

proval or disapproval by members of the community 

acting as individuals, while the latter are social ac

tions carried out according to some traditiona! and 

recognised procedure." 

7 Suomessa on vain yksi sana, tapa, englannin sano

jen custom,folkways, mores, usage vastineena. 

Hultcrantz 1960, 87: tapa (custom) on "a beha-

viour or behaviour pattern considered right and good 

by the social group because of its conformity to the 

Iiving cultural tradition. If the coercive, normative 

force of the c. is emphasized, it may be termed 

folkways or mores (according to Sumner). Usage is 

often distinguished from c., but the two tenns may 

also be used as synonyms." (Sumner = ks. Sumner 

1960, pain. alkujaan v. 1906) 

Hultcrantz esittää myös K. Rob. V. Wikmanin 

määritelmän sanojen custom ja usage erosta: "c.; in 

contradiction to usage, as a social habit with norma

tive character, authorized by vertical (= historical) 

or horizontal (= social) tradition." 

Hultcrantz 1960, 239: tapa (usage) on "according 

to some authors a behaviour or behaviouristic pat

tem which, in contradiction to custom, is generally 

accepted by society without other motivation than 

the reference to the model of the ancestors. The u. 

lacks the sanctioning force of folkways." 

Hultcrantz 1960, 144: (kansan)tavat (folkways) 

ovat "the ways of the folk, folk-customs in the sense 

of covert mies of behaviour, the trangression of 

which entails a break with the expectations of com

mon opinion." 

8 Hultcrantz (1960) ei määrittele etnologian käsit

teitä koskevassa teoksessaan riittiä (engl. rite), ku

ten eivät monet muutkaan käyttäytymistä määritte

levät sanakirjat, vaan hakusanan kohdalla viitataan 

hakusanaan Brauchselement, josta hän toteaa muun 

muassa (s.37): "according to R. Weiss the dramatic 

expression in which certain customary behaviour 

manifests itself." 

9 Honko 1964a, 121: "Siirtymäriitit ovat perinnäi

siä, yhteisön organisoimia menoja, joilla yksilö siir

retään sosiaalisesta statuksesta toiseen." 

On huomattava ritualisoidun siirtymäriitin (ransk. 

rites de passage, engl. rites of transition) ja rituali

soimattoman statussiirtymän (engl. status passage) 

ero; erityisesti sosiologian tutkimista statussiirty

mistä ks. Glaser & Strauss 1971. 

10 Usein korostetaan rituaalin uskonnollista luon

netta; International Encyclopedia of the Social 

Sciences (1968; kirj. Edmund R. Leach): "Ritual is 

then usually set apart [from ceremony and custom] 

as a body of custom specifically associated with 

religious performance, while ceremony and custom 

become residual categories for the description of 

secular acti v i ty." 

Victor Turner (1981, 95) kiteyttää sosiaalisia 

siirtymiä tutkittaessa rituaalin funktionaalista eroa 

seremoniaan: "Ritual is transformative, ceremony 

confirmatory." 

11 Weiss 1946, 162. 
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täytti. Voidaan myös vertailla faktisia 
muistoja itse perinneaineiston historialli
siin ja uskomusmotiiveihin. Esim. ainoas
taan yksittäisestä tiedonannosta ei välttä
mättä selviä, onko sen yliluonnollista asiaa 
koskeva osuus memoraatti vai uskomus, 
mutta kun vastaavia tietoja on useita, voi
daan päätellä kysymyksessä olevan usko
muksen.1 

Arkistotiedot eivät yleensä ole perin
teenkannattajan tuottamia tai laatimia. Ne 
on kirjannut joko tutkija tai karsikko- tai 
ristipuutapaa kannattaneen yhteisön jäsen, 
joka ei ole perinteenkannattaja siinä mie
lessä, että hän olisi itse sisäistänyt tavan tai 
siihen liittyneet normit ja arvot. Tavan si
sällöstä kertoneet informantit ovat perin
teenkannattajia2 : joko välittömästi, jolloin 
tieto on peräisin haastattelusta, tai välilli
sesti, jolloin tieto on peräisin sellaiselta 
yhteisön jäseneltä, joka ei ole sisäistänyt 
tapaa mutta jonka informaatio on alkujaan 
peräisin perinteenkannattajilta. Lisäksi on 
perinneyhteisöön kuulumattomilta ihmisil
tä saatuja tavan noudattamiseen liittyviä 
ulkokohtaisia tietoja, jotka perustuvat ta
van näkemiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi 
kunkinaikaisten matkailijoiden kuvaukset. 
Näkijät ovat yleensä pyrkineet selvittä
mään tavan sisältöä ja syytä itselleen joko 
päättelemällä tai kysymällä; vastaaja ei 
kuitenkaan ole aina välttämättä ollut perin
teenkannattaja tai muuten perinteestä tie
toinen. 

Jos informantti on perinneyhteisön ul
kopuolinen, tapahtuman nähnyt ihminen, 
hänen kuvauksensa välittää vain faktista 
tietoa tapahtumasta. Kun informantti sen 
sijaan on perinteenkannattaja, hänen kerto
muksensa välittää faktisten tapahtumien 
ohella myös sen, mitä yhteisö näki ja koki 
karsikko- ja ristipuupaikalla tapahtuvan. 
Kun kerrotaan karsikoihin ja ristipuihin 
liittyviä varoitustarinoita, sisältönä esim. 
mitä tapahtui kun karsikkoa ei tehty, kerto-
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mus kertoo vieläkin selvemmin siitä, mitä 
yhteisö olisi halunnut paikalla tapahtuvan. 

Kun näin pidetään mielessä tiedon lähde 
ja kun eri perinteenlajeja käytetään kriitti
sesti tutkimuksen apuvälineinä, voidaan 
erilaisten yhteisön suodattamien tietojen 
avulla rakentaa ajallisia ja alueellisia kar
sikko- ja ristipuuperinteen ideaalimalleja. 
Toisin sanoen voidaan selvittää, mitä kar

sikko- ja ristipuutapaa noudatettaessa to

della tapahtui, mitä nähtiin ja käsitettiin 

tapahtuvan sekä mitä yhteisö halusi tapah

tuvan. 3 Etsimällä vastauksia näihin kysy
myksiin voidaan hahmottaa tapa kokonai
suutena ja suhteessa elinympäristöönsä. 

Karsikko- ja ristipuutavan avulla voi
daan siis parhaimmillaan saada selville ta
van lisäksi muitakin piirteitä tapaa kannat
taneesta yhteisöstä, voidaan selvittää 
muun muassa sen kansanuskoa. Mutta tut
kiminen ei ole ongelmatonta; jotta kansan
uskoon liittyvä yksittäinen tapa, tässä ta
pauksessa karsikko- ja ristipuutapa, voitai
siin nähdä oikeissa puitteissaan, pitäisi 
tuntea mahdollisimman tarkasti ajan kult
tuuri, mukaan lukien erityisesti vanhojen 
pakanaperäisten uskomusten ja virallisen 

(niin kreikkalais- ja roomalaiskatolisen 
kuin luterilaisen) kristinuskon oppien yh
distelmä, kansanusko. 

Suomen kansanuskoa koskevaa moder
nia ajallisesti ja alueellisesti laajaa selvi
tystä ei ole kuitenkaan käytettävissä. Julius 

ja Kaarle Krohnin julkaisujen (1894 ja 
1905) jälkeen Uno Harva käsitteli aihetta 
vuonna 1948.4 Näissä julkaisuissa ei juuri
kaan ole käsitelty kristinuskon vaikutusta 
kansanuskoon. Sittemmin ilmestyneet 

kristinuskon huomioon ottaneet julkaisut 
ovat olleet populaaritieteellisiä artikkelei
ta. 1980-luvulla aiheesta kirjoittivat Pentti 

Laasonen vuonna 1984, Pentti Laasonen ja 
Pekka Raittila vuonna 1985, Anna-Leena 
Siikala vuonna 1985 ja Leea Virtanen 
vuonna 1988.5 



Levinneisyyskartat ovat oleellinen osa 

tätä tutkimusta. Niitä piirrettäessä on käy

tetty hyväksi kaikkia tätä tutkimusta varten 

hankittuja tietoja. Kartat on piirretty piste

karttoina, joskin poikkeuksen tekee eri 

karsikkomuotojen levinneisyyttä esittävä 

kartta 11 sivulla 82, johon on yhtenäisellä 

viivalla piirretty ao. muotojen levinnei

syysrajat. Lähteistön ajallinen kapeus es

tää eri aikatasoja esittävien karttojen piir

tämisen. Lähteistön kartuntaperiaate, tie

don karttumisen satunnaisuus ja negatiivi

sen tiedon keräämättömyys taas estävät il

miön yleisyyttä seudulla kuvaavien kartto

jen tekemisen. Pitäjään on sijoitettu vain 

yksi ympyrä riippumatta siitä, onko pitä

jästä yksi tai useampi tieto. Poikkeuksen 

tekee kartta 3 "Vainajan karsikko ja risti

puu Suomessa" sivulla 40. Siinä avoin ym

pyrä ilmaisee, että pitäjästä on vain yksi 

tieto, mutta täytetty ympyrä kertoo, että 

pitäjästä on eri karsikoista tai ristipuista 

kaksi tietoa tai useampia. Näin on saatu 

aikaan ilmiön yleisyyttä tyydyttävästi seu

dulla kuvaava kartta. 

Yhden tiedonannon pitäjiin, joita on eri

tyisesti ilmiön levinneisyysalueen laita

milla, on kiinnitettävä lähdekriittistä huo

miota. Kartoista on tutkimuksen lopussa 

erilliset karttarekisterit, joissa yhtä pitäjää 

kohden on vain yksi viite, vaikka pitäjästä 

olisikin useita tiedonantoja.6 Lopuksi on 

vielä tähdennettävä, että Suomea koskevat 

kartat kuvaavat karsikko- ja ristipuutapaa 

1850-luvulta 1900-luvun alkuun, jolloin 

tapa hävisi. Baltian ristipuita kuvaava kart

ta käsittää ajallisesti tiedonannot 1800-lu

vun lopulta tähän päivään.7 

1.5.3. Tutkimuksen kulku ja vaiheet 

Tutkimus sai alkunsa vuonna 1977 Sumi

aisten pitäjässä pitäjänkirjan artikkelia 

varten tehdyistä kenttätöistä. Tällöin selvi-

tin yhden kunnan alueen karsikkoperin

teen. Jo tuolloin kävi ilmi, että vaikka kar

sikoista oli paljon kirjallisuutta, ei niistä 

silti ollut kirjoitettu modernia kokonais

valtaista monografiaa. 

Kesinä 1977 ja 1978 olin tutkijana Kuo

pion museossa ja saatoin muun työn ohes

sa tutustua Pohjois-Savon karsikoihin. Sa

maan aikaan tutkin myös Sumiaisten ym

päristökuntien karsikoita. Vuonna 1978 

aloitin koko maata koskevan karsikko- ja 

ristipuuaineiston keruun sekä kirjallisuu

desta, arkistoista että kentältä. Vuonna 

1979 valmistui aiheesta pro gradu -työnäni 

1 Tiedonannon väittämämuoto tai sen puuttuminen 

ei aina anna varmaa tietoa siitä, onko kyseessä usko

mus tai memoraatti. 

Kontekstitietojen vähyys estää usein myös selvit

tämästä memoraatin luonnetta, onko kyse esim. hal

lusinaatiosta tai unesta; memoraattien käytöstä kan

sanuskon tutkimisessa ks. Honko 1964b. 

2 Perinteenkannattajatkin, jotka kouriintuntuvasti 

noudattavat perinteen ulkoisia muotoja, voidaan ja

kaa kahtia sen mukaan ovatko he "uskovia" tai "epä

uskovia"; ks. R(ilrbye 1978, 305. 

3 Nils-Arvid Bringeus (1981, 219; uudemmasta 

vuoden 1990 laitoksesta on poistettu tämä jakso) on 

painottanut muistitiedon käsittelyssä perinteenker

tojan todistuksen (ruots. vittnesbörd) ja perinteen 

erottamista; Bjarne Hodne (1981, 34-36) on vastaa

vasti erottanut osuvasti yksilötasoisten kyselyiden ja 

haastattelujen tulokset termillä muisto.

4 Julius Krohn 1894 (Suomen suvun pakanallinen 

jumalanpalvelus) ja Kaarle Krohn 1905/1914 (Suo

malaisten runojen uskonto) ja Harva 1948 (Suoma

laisten muinaisuskonto). 

5 Laasonen 1984 (Kristillistyvä talonpoika, Suku

polvien perintö 1 ), Laasonen ja Raittila 1985 (Ta

lonpoika kirkollisessa yhtenäiskulttuurissa, Suku

polvien perintö 2), Siikala 1985 (Kansanusko, Suo

men historia 3) ja Virtanen, L. 1988 Suomalainen 

kansanperinne -teoksen osuus Kansanuskon maail

ma. 

6 Ellei toisin mainita, kartat ovat tämän tutkimuk

sen tekijän laatimia ja piirtämiä. 

7 Tässä tutkimuksessa ei siten ole pyritty esittä

mään Baltian ristipuutavan alueellista vetäytymistä 

eli regressiota. 
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Kuva 1. Tulkki Tiina Kukk ja Virossa Polvan 

kunnan Partsimoisan kylässä asuva maanvilje

lijä Endel Kama naapurikylän, Sookulan, risti

puumetsikön yhden ristimännyn luona. Puun 

rungossa on kaksi ristiä, joista toinen on aivan 

tuore, taustan puissa on vanhoja ristejä. Ku 

vannut J. Vilkuna 1991. 

Jyväskylän yliopistossa tutkimus Vainajan 

karsikko Suomessa. 1 Aineiston keruu jat

kui kotimaassa ja ulkomailla. Vuonna 

1982 sain käyttööni kopioina Viron kan

sanrunousarkiston ristipuita koskevaa ma

teriaalia. Vuonna 1990 valmistui Jyväsky

län yliopistossa lisensiaatintutkimukseni 

Vainajan karsikko ja ristipuu.2 

Kerätessään viime vuosisadan vaihtees

sa karsikkoaineistoa Suomessa eivät tutki

jat huomanneet ottaa selkoa tavan häviä

misestä. Asiasta olisi silloin vielä tiedetty. 

Viime aikoihin asti olin siinä uskossa, että 

Virostakin ristipuutapa on kadonnut tai 

näihin aikoihin katoamassa. Viroon kesäl

lä 1991 tekemälläni tutkimusmatkalla kui

tenkin selvisi, että Kaakkois-Virossa tapa 

edelleen elää (kuva 1). Sain tietoja sii

tä paitsi Tarton perinnearkistoista3 ja tut

kijoilta myös perinteenkannattajilta. Lat

vian ristipuista tiedustelin kirjeitse tohtori 
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Kärlis Aräjsilta: tavasta ei ole Latvian 

Riian kansanrunousarkistossa 1930-lukua 

nuorempia tietoja. 

1.5.4. Lähteet 

Karsikoista ja ristipuista on esitetty ylei

sölle lehdissä muutamia tiedusteluja ja teh

ty kuusi varsinaista kyselyä. Ilmari Manni

nen kysyi Suomen Kuvalehdessä (n:o 32) 

vuonna 1929 karsikoista, minkä seurauk

sena lehteen ja Kansallismuseoon saapui 

muutamia arvokkaita tietoja ja valokuvia. 

Sanastajassa (n:o 7) vuonna 1929-30 oli 

E. N. Setälän laaja kysely 'karsikko'. 

Vuonna 1930 Sanastonkerääjän apuneuvo

ja julkaisun kolmannessa numerossa oli 

Toivo Kaukorannan kysely Tärkeimpiä 

uskomuksellisia sanoja koskeva tiedustelu, 

jonka kysymys 76 koski pitämyspuita ja 

siten myös karsikoita. Kysely sai Sanakir

jasäätiössä kyselynumeron 102. Samana 

vuonna ilmestyneessä Sanastonkerääjän 

apuneuvoja julkaisun numero seitsemän 

sisälsi Maija Juvaksen kyselyn Kuolema, 

jonka kysymykset 295-312 koskivat vai

najien karsikoita.4 Kysely sai Sanakirja

säätiössä kyselynumeron 106. Kolmen 

viimeksi mainitun kyselyn vastauksia 

säilytetään Kotimaisten kielten tutkimus

keskuksen murretoimiston Suomen mur

teiden sana-arkistossa.5 Suomalaisen Kir

jallisuuden Seuran kansanrunousarkiston 

kyselylehdessä n:o 8-9 vuonna 1938 oli 

kysely (n:o 55) Pyhistä puista, ja sen lo

pussa tiedusteltiin myös karsikoista. 

Matti Sarmela teki vuonna 1967 tarkis

tuskyselyn ympäri maata tiedettävistä kar

sikoista Kansankulttuurin kartaston toisen 

osan karsikkoartikkelia varten. Sen aineis

toa säilytetään Suomalaisen Kirjallisuuden 

Seuran kansanrunousarkistossa. Helsingin 

yliopiston kirkkohistorian laitos puoles

taan suoritti 1960- ja 1970-luvulla kaikissa 



Suomen seurakunnissa kirkollisen kansan

perinteen yleiskyselyn. Sen hautajaisia 

koskevan osuuden vastauksissa on tietoja 

karsikoista. 

Lauri Pohjakallion kyselyllä Nimelliset 

ja muuten merkittävät kivet (Kuopion mu

seon kysely n:o 5, 1978) oli tavoitteena 

saada tietoja myös karsikkokivistä ja -kal

lioista. Museoviraston kyselylehdessä 

vuonna 1978 kyselin itse tietoja otsikolla 

Karsikkokivet ja -puut. 

Edellä mainitut kyselyt olivat periaat

teessa koko maan kattavia paitsi Pohjakal

lion kysely, joka koski vain Pohjois-Sa

voa. Muissakin kansanperinnettä koske

vissa kyselyissä saattaa olla tietoja karsi

koista kuten esimerkiksi Seurasaari-lehden 

(vuodesta 1975 Museoviraston kyselyleh

ti) Kirkollista perimätietoa koskevassa ky

selyssä vuodelta 1958. Tämän ja vastaa

vien kyselyjen tuloksia en ole kuitenkaan 

käynyt läpi systemaattisesti. 

Etenkin vanhimpien kyselyjen sato oli 

varsin runsas. Oman kyselyni vastaajaver

kosto oli painottunut läntiseen Suomeen, 

ja siihen saatiin vain 38 karsikkoja koske

vaa vastausta. Näistäkään pääosa ei ollut 

enää omakohtaisista kokemuksista kerto

vaa, vaan vanhemmilta polvilta kuultua. 

Kyselyn päätarkoitus oli selvittää, missä ja 

minkälaisia karsikoita vielä oli ja kuinka 

tapa loppui. Tietoihin, jotka olivat vas

tauksia kysymyksiin, miksi ja miten kar

sikko tehtiin, on suhtauduttava erittäin va

rautuneesti, koska ne eivät olleet omakoh

taisia, ja osa niistä oli aivan ilmeisesti pe

räisin kirjoista. 

Suomen Kirjallisuuden Seuran kansan

runousarkiston lisäksi on kirjallisen ai

neiston keruussa käytetty seuraavia arkis

toja: Kotimaisten kielten tutkimuskeskuk

sen murretoimiston Suomen murteiden 

sana-arkiston kokoelmien karsikko- ja ris

tipuu-tietoja koskevat sanaliput on tutkittu, 

samoin nimitoimiston nimikokoelmista on 

3 Suomalaiset vainajien karsikot ja ristipuut 

kerätty paikannimet, jotka sisältävät kar

sikko- tai ristipuu-sanan tai jonkin niiden 

synonyymin tai samansisältöisen sanan 

(ristipetäjä, -kuusi, -koivu jne.). Jouko 

Vahtola on kerännyt ja julkaissut karsikko

alkuiset nimirypäät, jotka on esitetty kar

tassa 2 sivulla 34.6 Karsikko-sana ei kui

tenkaan välttämättä tarkoita paikannimes

sä vainajan karsikkoa, vaan kyseessä on 

usein esimerkiksi nuotta-apajan merkki. 

Tämän vuoksi on tarpeen tietää tai pyrkiä 

selvittämään nimen etymologia. 

Museoviraston kokoelmista on tutkittu 

kansatieteen toimiston käsikirjoitus- ja 

kuva-arkiston hautajaisia ja karsikoita kos

keva materiaali. Museovirastossa säilytet

tävässä Reinholmin kokoelmassa, jota 

A. H. Reinholm (1819-1883) keräsi vuo

desta 1839 lähtien, on muutamia tietoja 

karsikoista ja risti puista. Lisäksi karsikois

ta on joitakin tietoja museoviraston esihis

torian toimiston topografisessa arkistossa 

1 Käsikirjoitus Vilkuna, J. 1979. 

2 Käsikirjoitus Vilkuna, J. 1990. 

3 Arkistomateriaali on Tarton kansanrunousarkis

tosta ja kansallismuseosta. 

4 Juvas 1930. 

5 Kaukorannan ja Juvaksen kyselymateriaali lähe

tettiin kentälle vihkosina, joissa kysymykset ovat 

aukeaman vasemmassa laidassa. Vastaajat kirjoitti

vat tietonsa vihkon aukeaman tyhjälle oikealle si

vulle. Palautuneet vihkot, joiden kannessa on vas

taajan nimi, saivat arkistossa juoksevan numeron. 

Siten viite SMSA Sääminki Halonen, E. 102, 1931 

tarkoittaa Kaukorannan kyselyyn (102, Juvaksen 

kysely on 106) vuonna 1931 lähetettyä Eini Salosen 

vastausvihkosta, joka kertoo Säämingistä. 

6 Vahtola 1980, 333-337. 
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säilytettävissä alueellisissa muinaisJaan

nösten inventointikertomuksissa. 1 

Seurakuntien arkistoja on käytetty selvi

tettäessä, kenelle karsikkomerkinnät on ai

koinaan tehty. Vainajista on käytetty sitä 

nimeä, jonka pappi on kirjannut asiakirjoi

hin. Esim. Maaningan Käärmelahden Mik

kolan talon vuonna 1863 kuolleen isännän 

nimenä käytetään kuolleiden ja haudattu

jen luettelon mainitsemaa Petter Raatikais

ta eikä muunneta etu- ja sukunimeä kansan 

puhekielen mukaiseksi asuksi. 

Valtionarkistossa säilytettävistä 1600-

luvun tuomiokirjoista perinnetieteilijöiden 

aloitteesta järjestetty tuomiokirjakortisto 

sisältää otosalueita, jotka kuuluvat karsik

ko- ja ristipuutavan piiriin: Pohjois-Poh

janmaan otosalue käsittää Kainuun ja Itä

Suomen otosalue suuren osan Kaakkois

Suomea. Vaikka karsikko oli alunpitäen 

kortitustyön hakusana, tuomiokirjoista ei 

kuitenkaan löytynyt niistä mainintaa.2 

Edellä on esitetty ne kyselyt ja arkistot, 

joiden tiedot ovat tässä tutkimuksessa 

oleellisia. Lisäksi on saatu yksittäisiä tieto

ja esim. museoiden arkistoista. Kirjallisuu

desta erityisen antoisiksi ovat osoittautu

neet nk. pitäjänkirjat ja -historiat. Primää

riaineistona on kuitenkin karttoja laaditta

essa pidetty arkistotietoja. 

Suomen Kirjallisuuden Seuran kansan

runousarkistossa on Virosta muutamia tie

donantoja, jotka ovat vanhempia kuin 

Virossa vuonna 1939 hautajaistapoja ja 

myös ristipuita koskeneen kyselyn3 vasta

ukset. Tarton kansanrunousarkistossa ja 

kansallismuseon kuva-arkistossa on lisäksi 

muitakin ristipuutietoja. Latvian kansanru

nousarkiston materiaalia koskevaa tietoa 

olen saanut kirjeitse Riiasta.4 Ruotsin pe

rinnearkistojen tietoja tutkin vuonna 1985 

Göteborgissa, Lundissa, Tukholmassa ja 

Upsalassa.5 Muu ulkomainen vertailuai

neisto on peräisin kirjallisuudesta. 

Itse karsikkoja on etsitty sekä kentältä 

että seuraavista museoista: Kansallismu

seo ja Seurasaaren ulkomuseo (museovi

rasto, Helsinki), Keski-Suomen museo 

(Jyväskylä), Konneveden kotiseutumuseo, 

Kuopion museo, Maaningan kotiseutumu

seo (näyttelyt suljettu v. 1984), Murtovaa

ran talomuseo (Valtimo), Pielisen museo 

(Nurmes), Peuran museo (Rautalampi), 

Pohjois-Savon kansanopiston savupirtti

museo (Kuopio), Pöljän kotiseutumuseo 

(Siilinjärvi), Savon museo (Varkaus) ja 

Suur-Miehikkälän kylämuseo (Miehikkä

lä). 

Museoiden esineiden ongelmana on riit

tämätön dokumentointi. Kun museoiden 

kokoelmia kartutettiin aiemmin esinekes

keisesti nykyisen ilmiökeskeisyyden si

jaan, esineistä kirjattiin museoiden pää

luetteloihin vain niukasti tietoja: usein 

vain esineen pääluettelonumero ja nimi, 

lahjoittajan nimi sekä esineen ulkomuotoa 

kuvaavaa tietoa. Esineiden funktioon ja 

kontekstiin liittyviä seikkoja ei kirjattu. 

1 Koska muinaisjäännösten inventoinnit kuuluvat 

arkeologiseen perustutkimukseen ja koska arkeolo

git itse inventoivat, ovat kohteet yleensä peräisin 

esihistoriallisella ajalta, vaikka muinaismuistolaki 

koskee kaikkia kiinteitä muinaisjäännöksiä, siis kar

sikoitakin. Esimerkiksi Pohjois-Karjalan kulttuurin 

tutkimussäätiön edistämässä 1960-luvulla toteute

tussa koko alueen kattaneessa inventointiprojektissa 

eräät inventoijat dokumentoivat myös säilyneet tie

toonsa tulleet karsikot. 

2 Ristipuu ei ollut kortituksen hakusanana. 

3 Raadla A., 'Kilsimusi matmiskommetest'. Rahva

pärimuste selgitaja 1:7 Detsember 1939, kysymys 

n:o 61, 226-227. 

4 Arajsin tiedonanto 31.10.1991. 

5 Göteborg: Dialekt-, ortnamns- och folkminnesar

kivet i Göteborg (DAG); Lund: Lunds univ. folk

minnesarkiv (LUF); Tukholma: Nordiska museets 

Folkminnessamling; Upsala: Dialekt- och folkmin

nesarkivet i Uppsala (ULMA). 
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Usein puuttuu esimerkiksi karsikkolaudan 

saantipaikka ja tiedot muusta siihen liitty

västä perinteestä. Sama koskee museoissa 

olevia valokuvia ja piirroksia. Ristipuita 

tai niissä olleita lautoja ei ole kulkeutunut 

museoihin kuin yksi runko Suur-Miehik

kälän kylämuseoon ja kolme lautaa Kan

sallismuseoon. 

Karsikoita olen etsinyt maastosta pää

asiassa Keski-Suomen itäisistä kunnista ja 

Pohjois-Savosta. Kohdealueen olen valin

nut, koska siellä esiintyy useita karsikko

muotoja ja koska siellä saadaan näkyviin 

tavan levinneisyyden länsiraja. Kenttätyöt 

ovat olleet välttämättömiä senkin vuoksi, 

että alueelta ei oltu kerätty aiemmin tar

peeksi kattavasti tietoja arkistoihin. Poh

jois-Savossa työtä on helpottanut Pohjois

Savon kulttuurihistoriallisten rakennus

suojelukohteiden inventointi 1, jossa on 

mainittu useita karsikoita. Parhaiten ovat 

säilyneet kivi- ja kalliokarsikot sekä raken

nuksiin kiinnitetyt karsikkolaudat. Puut 

sekä niissä olleet laudat on useimmiten 

kaadettu, tai jos ne ovat siltä säästyneet, on 

laho syönyt laudat ja puu on itse kuronut 

veistämiä umpeen. Viron kaakkoisosien 

ristipuita tutkin ja dokumentoin kenttäret

kellä kesällä 1991. 

Haastattelut ovat jääneet vähäisiksi. 

Syynä on karsikkotavan loppuminen vuo

sisadan vaihteessa, minkä vuoksi tutki

musaineiston keruuaikana (1977-1992) ei 

juuri enää löytynyt elossa olevia ihmisiä, 

jotka olisivat olleet mukana karsikkoa te

kemässä. Haastattelut rajoittuvat sisällölli

sesti lähinnä karsikkopaikkojen paikanta

miseen. Henkilöitä, jotka tiesivät jotakin 

oleellista Suomen karsikoista ja risti puista, 

kertyi vain 34. Viron ristipuita selvitin 

ensin kirjeitse Virosta ja virolaisilta 

siirtolaisilta Ruotsista sekä myöhemmin 

vuonna 1991 kentällä haastatellen. 

Kaiken kaikkiaan karsikoista on paljon 

aineistoa. Koska tietoja on kerätty eri ai-
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koina eri arkistoihin, ei yksittäisen arkis

ton vastaajaverkoston alue päässe ratkaise

vasti vinouttamaan levinneisyysalueiden 

hahmottamista. Kirjallisuus täydentää ku

vaa. Suomea koskevan aineiston suurin 

ongelma on, että se muutamaa poikkeusta 

lukuun ottamatta kattaa vain ajanjakson 

1850-luvulta 1900-luvun alussa tapahtu

neeseen tavan loppumiseen. Ja kuten edel

lä on käynyt ilmi, suomalaisille perinteen

kannattajille ei ole enää mahdollista esittää 

lisäkysymyksiä. Muun muassa tavan hä

viämistä on alettu selvittää liian myöhään. 

Näin Suomen karsikko- ja ristipuutavasta 

kertovat tiedot kuvaavat vain aivan tavan 

loppuaikoja, ja on todennäköistä, että jot

kin tavan aiemmat ulkoiset ja sisäiset piir

teet olivat siihen mennessä hävinneet tai 

hämärtyneet ja että tapa oli saanut niiden 

oheen ja tilalle uusia piirteitä. Lähteistön 

ajallisen kapeuden vuoksi ei ole mahdol

lista saada esiin tarkkoja tutkittavan ilmiön 

kehitystä kuvaavia ajanjaksoja, joita voisi 

verrata toisiinsa; niitä ei ole löydettävissä 

edes tavan häviämisprosessin selvittämi

seksi. 

Kyselyjen tuottamia vastauksia olen 

joutunut intuitiivisesti kritikoimaan. Muu

ta kriteeriä kuin tutkijan oma harkinta ei 

tällaisessa tapauksessa ole. Ydinalueella 

tavasta saadaan selvä ja luotettava kuva. 

Vain varsinaisen levinneisyysalueen ulko

puolisia yksittäisiä tietoja voidaan pitää 

enemmän tai vähemmän kyseenalaisina. 2 

On kuitenkin lähes mahdotonta todistaa 

jonkun vastaajan tiedonanto vääräksi, ellei 

pitäjästä ole muita vastauksia, joihin tietoa 

voi verrata. Useimmiten vastaajien luotet

tavuuden selvittäminen ei enää käy päinsä. 

Tällaisin subjektiivisin perustein on mm. 

jätetty pois Suomen murteiden sana-arkis

ton tieto Kankaanpäästä ja Viljo Kuulialan 

tiedonanto Pälkäneeltä.3 Samoin ei Juvak

sen tiedonantoa Hauhon karsikosta voi pi

tää varmana vainajan karsikkona.4 Virheitä 



voi syntyä mm. siten, että vastaaja kertoo 

asioista syntymäseudultaan, mutta mainit

see silti tiedonantopaikaksi myöhemmän 

asuinpaikkansa. Toisaalta tietojen runsaus 

poistaa omalta osaltaan virhemahdolli

suuksia. 

1 Säisä 1977. 
2 Karsikoiden ja ristipuiden suhteen ei liene toden
näköinen sellainen hyppäyksenomainen asutuskes
kusten kautta tapahtunut leviämismekanismi, jollai
sen Mats Rehnberg (1965, 254-266) löysi Ruotsin 
1900-luvun hautakynttilöiden yleistäjänä. 
3 SMSA Ulvas T. 106, 1931; Kuuliala 1939, 17-18. 
4 Juvas 1931, 80. 
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2. VAINAJAN KARSIKON JA RISTIPUUN

ERILAISET MUODOT

2.1. Vainajan karsikko ja ristipuu 

Kartta 3 (s. 40) kuvaa vainajan karsikon ja 

ristipuun esiintymistä Suomessa. Siinä on 

otettu huomioon kaikki eri karsikkomuo

dot ja ristipuut. Täytetty ympyrä ilmaisee, 

että pitäjästä on kaksi tietoa tai useampia 

tietoja, ja vastaavasti avoin ympyrä kertoo, 

että pitäjästä on vain yksi tieto. Tämä ku

vaa jossain määrin tavan yleisyyttä pitäjis

sä ja toisaalta kiinnittää kriittistä huomiota 

muutamien pitäjien tietoihin, kuten on lai

ta etenkin Oriveden, Ruoveden, Multian, 

Jämsän ja Karstulan sekä pohjoisen Tervo

lan ja Kemijärven pitäjien. 

Kun vertaa karsikon ja ristipuun levin

neisyyttä Lauri Kettusen viipurilais- (kar

tassa alue merkitty X:llä ja yhtenäisellä 

viivalla) ja savolaismurteiden (IX yhtenäi

nen viiva) ja Martti Rapolan kaakkoismur

teiden (pisteviiva) levinneisyyteen sekä 11-

mar Talven Kaakkois-Suomen (11:A kak

soisviiva) ja Savo-Karjalan (11:B kaksois

viiva) kansankulttuurialueisiin kartassa 4 

(s. 41), huomaa, että tapa sijoittuu samoille 

alueille. 1 Poikkeuksen tekee Kymijoen 

länsipuolen hämäläisenä pidetty alue: Iitti, 

Kuusankoski, Artjärvi, Lapinjärvi, Anjala 

ja Elimäki. Näiden kaakkoissuomalaisten 

pitäjien alueelle rajoittuu joitakin muitakin 

kansankulttuurin ilmiöitä.2 

Keskiajalla ja uudella ajalla hallinnolli

set alueet muodostettiin suurelta osin luon-
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nollisten liikenne- ja talousalueiden mu

kaisesti. Siksi hallinnolliset alueet yhtyvät 

usein kulttuuri-ilmiöiden levinneisyys

alueisiin. Karttaan 4 on merkitty katkovii

valla 1540-luvun Viipurin ja Savonlinnan 

linnalääneistä yhdeksi vuonna 1635 yhdis

tetty Viipurin ja Savonlinnan lääni, jonka 

itäraja silloista Käkisalmen lääniä vasten 

oli samalla valtakunnan itäraja vuoden 

1595 Täyssinän rauhan jälkeen.3 Jos tar

kastellaan karsikko- ja ristipuutavan levin

neisyyttä yhden tiedon pitäjien ja kahden 

tai useamman tiedon pitäjien kannalta, vii

meksi mainittujen muodostaman alueen 

läntisimmät esiintymät sijoittuvat vuoden 

1635 läänin läntiselle rajalle. Yhden tiedon 

pitäjien osalta alue laajenee länteen. Osa 

tästä leviämisestä selittyy savolaisella asu

tuksella. Sitä oli Kymijoen varrella jo en

nen 1500-lukua.4 Jos rajapitäjiä ei oteta 

huomioon, 1635 perustetun läänin länsi

puolelle jäävät pohjoisempana Orivesi, 

Ruovesi, Jämsä, Multia, Saarijärvi ja Kars

tula. Orivesi ja Ruovesi jäävät lisäksi savo

laismurteiden alueen ulkopuolelle. Savo

lainen uudisasutus ulottui kuitenkin sinne 

1500-luvulla; Suur-Ruoveden alueella sa

volaistalot muodostivat 1570-luvulla jopa 

enemmistön.5 Saarijärvestä on huomatta

va, että pitäjästä on tiedossa vain yksi kar

sikkopaikka, joka oli konginkankaalaisten 

käyttämä; Saarijärven Pyhäkankaan kar

sikko on siis konginkankaalaisen tavan il

mentymä. 



Valtakunnan rajat (Pähkinäsaari v. 

1323, Täyssinä v. 1595 ja Stolbova v. 

1617) eivät sinänsä selitä kansankulttuurin 

ilmiöiden levinneisyyksiä, mutta valtakun

nan raja ratkaisi sen, minkä hallintojärjes

telmän ja etenkin kansanuskon kannalta 

sen olennaisen seikan, minkä uskonnon 

piirin ihminen ja yhteisö joutui. Kartasta 3 

käy ilmi, että karsikko- ja ristipuutapaa on 

noudatettu vanhoilla, vuoden 1617 Stolbo

van rauhaa edeltävillä luterilaisilla asutus

alueilla; ortodoksit eivät tehneet vainajan 

karsikoita tai ristipuita. Impilahdelta onkin 

tiedonanto: "On huomattava, että tämmöi

nen tapa on ollut ainoastaan luterilaisilla."6 

Karjalassa karsikkoa käytettiin saalis- ja 

morsiamenkarsikkona sekä maamerkkinä. 7 

Tätä tukee myös edellä ollut Karjalan kie

len sanakirjan selitys karsikoista. Yksi ja 

ainoa tieto, joka voitaisiin tulkita ortodok

sien ristipuuksi, on Metsäpirtin Vaskelas

ta: "Vaskelaisill oli ristipetäjä, joka ei ole 

enää pystyssä, mutta suomenuskoiset teki

vät puuhun kirkkotien varrella muistolau

an - -"8 Vuotta 1617 edeltänyt ortodoksi

nen alue on yhtenevä valloituksen jälkeen 

muodostetun Käkisalmen läänin kanssa. 

Tämän ortodoksinuskoisten alueen muo

dostavat Polvijärvi, Kuusjärvi, Liperi, Py

häselkä, Kiihtelysvaara, Kitee ja Toh

majärvi sekä Kannaksen Laatokan puolei

set pitäjät. Ilomantsissa ja Tuupovaarassa, 

joista vainajan karsikko tunnetaan, oli or

todoksitaloja n. 50 %, mutta esim. 1600-

luvun lopulla vain Liperissä, johon Kuus

järvikin silloin kuului, ja Polvijärvellä or

todoksisten talojen osuus oli noin 30 % tai 

enemmän. Muissa pitäjissä ortodoksitalo

jen osuus oli alle 10 %.9 

1 Kettunen 1930, liitekartta; Rapola 1961, 103 sekä 

Talve 1974, kartta 20; Kartta 15 sivulla 96 esittää 

lähemmin karsikkotavan rajan Keski-Suomessa. Se 

halkoo Sumiaisten kunnan ja etenee suurin piirtein 

Konginkankaan ja Viitasaaren länsirajaa myöten 

pohjoiseen. 

2 Talve 1974, kartta 16. 

3 Suomen historian kartasto, kartat 21 ja 22. 

Vuoden 1635 lääni on sama alue kuin 1540 luvun 

kaksi linnalääniä paitsi, että siihen lisättiin aiemmin 

Porvoon ja Hämeenlinnan linnaläänien rannikolla 

olevia itäosia, nim. Anjala, Elimäki, Lapinjärvi 

( osa), Pyhtää ja Ruotsinpyhtää. 

Savonlinnan ja Viipurin linnaläänien raja kulki 

lännestä itään Ristiinan, Puumalan, Sulkavan ja Sää

mingin etelärajaa pitkin eli samoin kuin kartan 

Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen kansankulttuu

rien raja. 

4 Helgren 1957, kartta sivulla 83. 

5 Soininen 1957, 53. 

6 SKS Impilahti Toiviainen, E. 558, 1939. 

7 Saaliskarsikoista ks. Sarvaksen käsikirjoitus 

1967. 

8 MVKTKKA käsik. 695 Vahter, T. 1930, 10. 

9 Saloheimo 1976, 276-281 taulukko 42; Salohei

mo 1971, taulukko 1/13: Pohjois-Karjalan taloista 

vuoteen 1700 mennessä kylittäin laskien ortodoksi

sia (75 % tai yli kylän taloista) oli 48 %, luterilaisia 

37 % ja sekakyliä 15 %. 
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Kartta 3. Vainajan karsikko ja ristipuu Suomessa. Täytetty ympyrä kertoo, että pitäjästä on 

kaksi tietoa tai useampia tietoja karsikoista tai ristipuusta. Avoin ympyrä ilmaisee, että 

pitäjästä on vain yksi tieto. 
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Kartta 4. Suomen kansankulttuuri- ja murrealueet sekä Viipurin ja Savonlinnan lääni v. 

1635. Selitykset sivulla 38. Tunnuksen alla oleva viiva viittaa ko. rajaviivaan. 
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Kartta 5. Karsittu karsikkopuuja merkkioksat. Risti ilmaisee, että puussa on merkkioksat,ja 

ympyrä, että sitä on karsittu. 



2.2. Karsittu karsikkopuu 

"Karsikkopuina käytettiin kuusia tai 

petäjiä, mutta ei koskaan koivuja tai 

muita lehtipuita, koska ne olivat lyhyt

ikäisempiä kuin havupuut. Karsikko

puu hakattiin (oksitettiin) vainajaa hau

taanvietäessä, mutta voi sen valmistaa 

jo aikaisemminkin, kunhan siihen vii

meisen merkin teki heti sen jälkeen kun 

vainajan ruumis oli puun sivuuttanut. 

Puusta karsittiin runko puoliväliin pal

jaaksi, keskipuuhun jätettiin kaksi pak

sua ja kestävää oksaa 'käsiksi'. Käsien 

piti olla sylet levällään hautuumaata 

elikkä tietä vasten, että vainaja huomasi 

ne tietä kotiin palatessaan. 'Käsien' 

asento ei kuitenkaan tainnut olla aina 

niin tarkka. Pääasia oli, että 'käsioksat' 

olivat vahvoja, eivätkä heti lahonneet. 

'Käsioksien' yläpuolelta oksitettiin 

puun runko puhtaaksi jonkin matkaa ja 

puun latva jätettiin tuuheaksi 'pääksi', 

eli 'hatuksi'. Karsikkopuu muistutti sei

sovaa, kädet hajallaan olevaa ihmistä. 

Karsikon 'käsien' alapuolelle uurrettiin 

puukolla risti ja usein vainajan puu

merkki ja joskus, vaikkei aina kuolin

vuosikin." (Iisalmi)1 

Karsikko-nimi viittaa karsimiseen, ja useat 

karsikot ovat karsittu ja. Poikkeuksen teke

vät yleensä ristipuut. Jos on karsittu pois 

vain muutama oksa, on toisaalta vaikea 

erottaa, onko kyseessä tilan tekeminen pil

kalle ja laudoille vai erityisesti karsiminen. 

Ristipuistakin on voitu katkoa oksia, mutta 

se ei ole ollut ensisijaista niiden teossa. 

Karsimisen aste vaihteli: "karsittiin alaok

sia", "karsittu puun latva", "oksat pois 

noin kolmannekseen", "karsien oksat yl

häältä alas asti, jättäen vain latvaan tupsun 

oksia", "kun ruumiita on siitä ohi kuletet

tu, niin petäjästä oli oksa katkastu" ja "kar-

sittiin keskiväliltä oksat".2 Karsittu puu oli 

aina kuusi tai mänty. Kuusi soveltuu tuu

heaoksaisena paremmin karsimiseen kuin 

usein korkealle oksaton mänty. 

Kartassa 5 on esitetty tiedot karsimises

ta. Jos tiedonannossa puhutaan merkkiok

sista, on pidetty selvänä, että kyseessä on 

karsiminen. Kartassa on ilmaistu ympyräl

lä, että puuta on karsittu, ja ristillä, että 

siinä on merkkioksat. Kartasta näkyy kar

simisen olleen kautta karsikkoalueen 

yleistä lukuun ottamatta ristipuualuetta 

Kaakkois-Suomessa (vrt. karttaa 7, s. 50). 

Merkkioksia jätettiin niin, että rungosta jäi 

sojottamaan yksi tai kaksi oksaa ikään 

kuin käsivarreksi. Karsitusta karsikko

puusta merkkioksineen ei ole valokuvaa 

tai piirrosta. Tämän karsikkomuodon ha

vainnollistamiseksi karsin edellä mainitun 

iisalmelaisen kuvauksen perusteella Kon

nevedellä kuusen, joka näkyy kuvassa 2 

(s. 44). 

Oksien merkityksestä on erilaisia tieto

ja. Ganander mainitsee: "efter en änka 

lämnas en qwist, som en hand, til tecken, 

at hon ei kan gifta sig - efter en ung änka 

eller enklinge 2ne qwistar up i toppen, til 

märcke, at hon än kan gifta sig."3 Uudessa 

Suomettaressa oli vuonna 1878 kuvaus Sa

vosta ja Karjalasta, jossa kerrottiin merk

kioksista: "Petäjäpuusta karsittiin alempaa 

oksat, jätettiin waan, jos wainaja oli nai

nut, kaksi oksaa käsiwarsiksi metsään 

päin."4 Hirvensalmelta kerrottiin, että jä

tettiin käsivarret, yksi tai kaksi sen mu

kaan, oliko vainaja leski, puoliso tai jäivät-

1 SKS Iisalmi Rissanen, S. KRK 116:288, 1935. 

2 SKS Leppävirta Sääski, S. 962, 1937; SKS Kiuru

vesi Humaloja, M. PK 22 4035, 1938; SKS Varpais

järvi Moilanen, M. 4207, 1937; SKS Tuusniemi Rä

sänen, 0. 358, 1939; SKS Nurmes Tuukkanen, V. 

300, 1938 sekä SMSA Iisalmi Kettunen, J. 102, 

1931. 

3 Ganander 1937, hakusana karsikko.

4 Uusi Suometar n:o 153 Lisälehti 24.12.1878. 
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Kuva 2. Konnevedellä kokeeksi karsittu kuusi, 

johon on jätetty keskelle "käsivarsioksat". Ku

vannut J. Vilkuna 1979. 

kö vanhemmat eloon, ja Juualta on tieto, 

että yksi oksa osoitti, mistä vainaja oli tuo
tu.' Kangaslammilta on kiintoisa tieto: 

"Siinä oli haarat, joihin pantiin tuohipallit. 
Miten monta perillistä oli jäänyt eloon, 
niin monta sorkkaa. "2 Säämingissä jätettiin 
kaksi oksaa, toinen kotiin ja toinen hautaan 
päin.3 Tuusniemellä kahden oksan maini
taan muodostaneen rungon kanssa ristin ja 
samaa tarkoittaa tämän luvun alussa oleva 

tieto Iisalmesta. 4 

Merkkioksat ilmoittivat siis jotakin vai

najan sosiaalisesta asemasta tai asuinpai
kasta tai ne olivat merkkinä vainajan pala
tessa hautausmaalta kotiin päin. Saman
laista viestiä veivät monet muutkin hauta-
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jaisiin liittyvät tavat, kuten vainajan val
koisen liinan sijoituspaikka tai kellojen 
soittotapa. Säilyneet tiedot merkkioksista 
ovat ristiriitaisia, eikä mitään selvää yh

teistä koodia ole hahmotettavissa 1800-lu
vulta tai aiemmin. Merkkioksat ovat siitä 
huolimatta olleet selvä viesti puun ohitta
ville elävien ja kuolleiden yhteisöjen jäse
nille. 

Merkkioksat tunnetaan paitsi vainajan 
karsikoista myös erilaisista ensikertalaisil
le karsituista puista. "Ylikiimingissä kar

sikko tehdään isoon kuuseen, joka näkyy 
muiden yli. Latva jätettiin pääksi, jonka 
alla karsittu kaula, sen alle jätettiin käsi

varret. Tällaisen karsikon teki talon poika, 
renki tai muu nuorimies tyttöihmiselle, 

joka ensi kertaa kävi talossa. "5 Vastaavia 
tietoja on muitakin Pohjois-Suomesta ja 

Ruotsin Länsipohjasta.6 Vienan Karjalassa 
ja Aunuksessa morsiamelle karsittiin puu, 
johon jätettiin merkkioksat kertomaan hä

nen perhesuhteistaan. Pohjois-Pohjan
maan nimipäiväpuissa oli myös merkkiok
sa, ja Savossa tunnettiin ensi kertaa kau

punkiin menevälle tehty karsikkopuu, jo
hon jätettiin merkkioksa. Holmbergin mu
kaan merkkioksat olivat vainajan karsikos

sa lainaa ensikertalaisen karsikosta.7 Juuri 
merkkioksien sanoman erilaiset alueittai
set tulkinnat tukisivat niiden lainautumista 
vainajan karsikkoon jo sen levittyä tunne

tulle esiintymisalueelleen; yhteistä koodia 
ei päässyt syntymään. Siitä huolimatta on 

kiintoisaa huomata, kuinka nämä oksat 
saivat vainajan karsikossa myös maagisen 
tehtävän: ne toimivat ristinä estäen vaina

jan paluun. 
Ganander kirjoittaa karsikkopuun lat

vasta: "toppa trädet och sky la toppen". 8 

Lause ei ole yksiselitteinen. Onko kysees
sä latvan karsiminen ja peittäminen jolla

kin vai onko kyseessä puun karsiminen ja 
latvan katkaiseminen? Joka tapauksessa 
latvan katkaisemisesta on tieto Kesälah-



delta, Rantasalmelta ja Rautalammilta.9 

Rautalammilla pantiin katkaistun latvan ti

lalle viiri. Koska latvan katkaisemisesta on 

vain nämä kolme tietoa ja Gananderinkin 

tiedonanto on moniselitteinen, on kyseinen 

tapa ilmeisesti vain paikallinen erityispiir

re, vaikkakin sille löytyy vastineita muista 
maista. Muun muassa Virossa Tagamöi

sassa ei puuhun tehty ristiä, vaan tulomat

kalla kirkosta murrettiin nuorten puiden 

latvoja; samoin on tehty Latviassa. 10 

Onko karsikko alkuaan tehty ilman mi

tään vainajaa varten tehtyä merkkiä - siis 

vain karsittu? Kysymykseen voi etsiä vas

tausta tarkastelemalla, onko säilynyt tieto

ja sellaisesta vainajan karsikkopuusta, joka 

on ainoastaan karsittu. Tällaisia tiedonan

toja on, mutta niissä ei ole negatiivista il

mausta "mitään merkintöjä ei tehty". Esi

merkiksi: "miehet kirveineen nousivat 

kuuseen ja karsien oksat ylhäältä alas asti, 

jättäen vain latvaan tupsun oksia. "11 Tie

donanto kertoo, että oksat karsittiin, mutta 

se ei kerro, ettei merkintöjä tehty. Pelkkä 

karsikkopuu ilman merkintää jää hypotee

siksi. 

2.3. Pilkka karsikkopuussa 

"Kun saavuttiin tienristeykseen, josta 

eroaa tie Imatralle, hautajaissaatto sei

sahtui ja vanhin veljeni ja hänen kans

saan muita vanhempia miehiä menivät 

paksun petäjän luokse ja puukolla vuo

tivat petäjän kyljestä kaarnaa, johon 

kaiversivat vuosiluvun, ristin ja isäni ni

mikirjaimet." (Sulkava)12 

Karsimisen lisäksi oli usein tapana merkitä 

puuhun veistettyyn pilkkaan myös vaina-

jan nimikirjaimet tai puumerkki sekä kuo

lin- tai syntymäaika. Samaan pilkkaan teh

tiin toisinaan risti. Sivun 47 kuvassa 3 on 

kuvattuna muutama tyypillinen veistämä. 

Kartta 6 (s. 46) esittää ne pitäjät, joista on 

tieto puuhun veistetystä pilkasta. Pilkkana 

ei ole pidetty pelkän ristin leikkaamista 

runkoon, mikä piirre on tyypillinen risti

puualueella. Jos vertaa karttaa 6 karttaan 5 

(Karsittu karsikkopuu ja merkkioksat s. 

42), huomaa, että alueet yhtyvät lähes täy

sin. Vain alueen läntisimmissä pitäjissä 

Keski-Suomessa on pilkkoja tehty karsi

matta. Silti Laukaan kihlakunnassa mainit

tiin 1800-luvulla oksien karsimisen olevan 

yleistä. 13 Karsiminen ja pilkan veistäminen 

kuuluivat tämän perusteella yhteen. 

Historiallisesti vainajan puumerkin 

veistäminen ulottuu ainakin 1700-luvulle, 

mikä käy ilmi Gananderin tiedonannosta: 

"där de skära in sina bomärcken i trädet". 14 

Lauseen voi käsittää niin, että puuhun 

veistettiin oma puumerkki, mutta tämä on 

1 SMSA Hirvensalmi Tanttu, A. 1929 (Karsikko) 

sekä Kokkonen 1941, 289-290. 

2 SKS Kangaslampi Lönnbohm, 0. A. F. 162, 

1894. Seuraava tieto tarkoittaa ehkä samaa: Leppä

virran Halolan Surmalehdossa oli surmattu nainen ja 

kun lehdossa kummitteli, niin merkiksi "ol' petä

jääm pantu niinkuim masto ja tuehkäpry. Se lehto 

ol' hyvim pitkää ihmisien kammo." (Lehtonen, J. 

1967, 398.) 

3 SMSA Sääminki Halonen, E. 102, 1931. 

4 SKS Tuusniemi Räsänen, 0. KRK 118:294, 1935. 

5 SMSA Kemilä, J. 1938 (Karsikko). 

6 Brännström 1930, 75; Danver 1942, 64; kootusti 

Fossenius 1951, 139-144. 

7 Holmberg 1924a, 53, 60, 38, 57. 

8 Ganander 1937, hakusana karsikko.

9 SKS Hautala, J. 883, 1938; SKS Lönnbohm, 0. 

A. F. b) 592, 1894; SKS Holmberg, U. 267, 1909. 

10 Eisen 1918, 56 sekä Waronen 1898, 102. 

11 SKS Tuusniemi Räsänen, 0. 358, 1939. 

12 Sarmelan kysely. 

13 Nyman 1882, 118. 

14 Ganander 1937, hakusana karsikko.
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Kartta 6. Pilkka karsikkopuussa. 
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Kuva 3. Muutamia karsikkopuihin veistettyjä merkintöjä. Ylärivin neljä ensimmäistä veistämää 

ovat Saarijärven Pyhäkankaan karsikosta (Lappalainen, J. T.1963, 388). Oikean puoleinen veistä

mä on Konginkankaan Pitkäsenkankaalta (Keränen 1978, 74 ). Alimman rivin kaksi karsikkoa ovat 

Sumiaisten Jylhänniemestä (Vilkuna, J. 1978, 247). Ks. myös kuvat 70 ja 71 s. 136-137. 

epätodennäköistä. Lauseen de- ja sina

sana viitannee veistäjiin rahvaan edusta

jina, siihen, että rahvaalla oli tällainen 

tapa. 

Koska puu kasvattaa vähitellen umpeen 

veistämiä ja koska vuosiluku puussa voi 

merkitä muutakin kuin vainajan karsikkoa, 

on säilyneisiin vuosilukuihin suhtaudutta

va varauksin. Mainittakoon, että Saarijär

ven Pyhäkankaan karsikkopuiston vanhin 

vuosiluku on 1833, ja Sumiaisissa on ta

vattu vuosiluku 1837. 1 Karsikkopuiden 

veistämiä voidaan periaatteessa ajoittaa 

dendrokronologian avulla ajoittamalla pil

kan veistämisen ajankohta: veistämät voi

vat olla pilkkaa nuorempia, vaan eivät van-

hempia. Pentti Zetterberg rakensi 1980-lu

vulla dendrokronologisia ajoituksia varten 

männyn vuosikasvulustoista nykypäivästä 

keskiajalle ulottuvan sarjan. Hän ajoitti 

Suomussalmen Mykräjärvellä Papintien 

varrella olevan nk. karsikkomännyn eli Pa

pinmännyn pilkan veistovuodeksi 1742. 

Puun vanhimmat vuosiluvut ovat 1750-lu

vulta. Puu ei kuitenkaan ole vainajan kar

sikko, vaan Paltamon pappien "Papintiel

le" veistämä. Dendrokronologinen tutki-

1 Lappalainen, J. T. 1963, 389 sekä Vilkuna, J. 

1978, 247. 
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Kuva 4, 5 ja 6. Pohjois-Ka,jalan Valtimon Murtovaaran talomuseon pellon ja metsän reunassa tien 

vieressä metsän puolella aitaa on talon karsikkopuu (piirroksessa oikealla). Puussa (valokuva) on 

talon vainajille tehtyjä veistämiä. Viimeisimpiä ovat talon emännälle Anna Reeta Tervolle (s. 1821, 

k. 1891) ja talon isännälle Juho Lipposelle ( s. 1817, k. 1903) tehdyt. Talossa on syystä tai toisesta

säilynyt myös yllä mainitun avioparin haudalle tarkoitettu, mutta sinne viemättä jäänyt rautapellil

le maalattu hautataulu (valokuva). Piirros Kolehmainen 1979, 72-73 ja valokuvat J. Vilkuna 1981,
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mus mahdollistaisi - jos siihen olisi aina 
mahdollisuus - yhä karsikkotavan yhden 

piirteen eli pilkan teon alun ajoittamisen 
sekä tietyllä karsikkopaikalla että yleisenä 
ilmiönä.' 

Suomenniemeltä on tallessa heinäladon 

lattiasta peräisin oleva puukappale, jossa 
on risti ja vuosiluku 1729. Ladolta on vain 
noin kilometrin matka entiselle karsikko

mäelle, joten kyseinen puu saattaa olla 
vanhin säilynyt vainajan karsikko, joka sit
temmin kaadettuna on joutunut ladon lat

tiapuuksi. 2 

Muutamissa tiedonannoissa mainitaan 
vuosilukuja ja kirjaimia. Muun muassa 
Kuopion ja Leppävirran tien varrelta on 
tieto, että siellä olisi ollut 1800-luvulla 
puussa "vuosiluku .1810. ja kirjaimet T.W. 
alempa[na] oli sitten vestetty ja merkitty 

.1824. ja kirjaimet A.W. ja ristin merkki 
+"3

• Karttulassa on ollut puu, jossa oli vuo
siluvut 1832, 1833 ja 1851. Nämä olivat 
olleet kolmen tietyn vainajan kuolinvuo
det. 4 Vastaavat tiedonannot eivät kuiten
kaan aina ole luotettavia, kuten on voitu 
havaita sellaisista kohteista, jotka on voitu 
tarkistaa. 

Pilkan merkinnät eivät muodostuneet 
kovin monimuotoisiksi, mihin oli syynä 
ehkä se, että ne tehtiin paikan päällä hauta
jaissaaton odottaessa. Karsikkopuita mer
kintöineen käytettiin tavan loppumiseen 
asti, ja puuhun veistetyt merkinnät pysyi

vät yksinkertaisina. Valtimon Murtovaa
ran talomuseon pellon ja metsän rajalla 
tien varressa on yhä karsikkopetäjä, jossa 
on muun muassa talonisäntä Juho Lippo
sen ja hänen puolisonsa Anna Tervon kar

sikkomerkinnät (kuva 4 ja 5). Jostain syys

tä talossa on säilynyt myös maalattu metal
lilaatta, joka olisi pitänyt laittaa haudalle 
(kuva 6). Näistä eri merkinnöistä käy ilmi 

hyvin karsikkopuun merkintöjen arkaisti
suus. Toisin on laita puuhun kiinnitettä
vien karsikkolautojen. 

4 Suomalaiset vainajien karsikot ja ristipuut 

2.4. Ristipuu 

2.4.1. Suomen ristipuut 

"Ko veivät ruumiita ni tekkiit petäjää 

ristilöj ja se petäjä ol ni täys ristilöi tii
jätteks työ et se pit urkkii enneko sai 

(löysi tyhjän kohdan). Ristilöi ne tekkiit 
siihe ain semmosel veitsellä." (Kuole
manjärvi)5 

"Vielä pari vuotta sitten seisoi kirkko
tien varrella Nenimäen kylältä tulles

sa kankaalla ja Lempaalasta tullessa 
uuden hautausmaan luona joukko mah
tavia petäjiä, joitten mahtavat rungot 
olivat miltei oksattomat. Huomiota kiin

nittivät näitä petäjiä katsellessa lukuisat 
lauta palaset, joita oli kiinnitetty nauloil
la runkoon. Nämä petäjät olivat n.k. 

soittopetäjiä. - - Tällä välin [hautaus
saaton pysähdyttyä ja miehen lähdettyä 

viemään sanaa kellon soittamisesta sun
tiolle] kiinnitettiin soittopetäjään lauta
palanen, johon oli veitsellä kaiverrettu 
vuosiluku, jolloin vainaja kuoli." (Inke

ri Tuutari)6 

1 < Lippo Vester, Suomussalmi 10.4.1990; Zetter

berg 1989, 143-144; mänty on aloittanut kasvunsa 

1440-luvun puolivälissä ja se on keloutunut tämän 

vuosisadan puolivälissä. 

2 Alli Hujalan kirje 14.9.1980; puu on saattanut olla 

rajamerkkikin. Keski-Suomessa nykyisen Korpilah

den Pienen Koirajärven ja Jämsänkosken (Kosken

pään) Ison Koirajärven välissä on puron puhkaisema 

kannas, jonka päällä kulkee maantie ja jonka keskel

lä on vanha rajapetäjä. Puuhun on lyöty pilkka, jo

hon on veistetty vinoristi (X) ja vuosiluku 1785. 

Paikan nimi on Suventulli. (Ilmari Kososen kirje 

15.5.1989). 

3 SKS Kuopio Kukkonen, A. PK 22:4085, 1938. 

4 SKS Karttula Oksman, J. 543, 1936. 

5 NT Kuolemajärvi (Ristipetäjä). 

6 SKS Inkeri Tuutari Räikkönen, E. b) 150, 1916-

17. 
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Kartta 7. Ristipuu-nimiset puut ja muun nimiset puut, joihin on veistetty risti. Musta,

täytetty ympyrä ilmaisee pitäjät, joissa puuta on kutsuttu ristipuuksi tai joissa siitä on 

käytetty jotakin rinnakkaisnimitystä. Valkea, avoin ympyrä ilmaisee ne pitäjät, joissa 

puuhun on veistetty risti, mutta puuta ei ole sanottu ristipuuksi. 



Kuva 7. Suur-Miehikkälän kylämuseon huono

kuntoinen Naulamännyn runko. Kuvannut R. 

Virpimaa 1982. 

Kartta 7 esittää Suomen (ja Inkerin) risti

puiden alueen. Kyseessä ovat nimitykset 

ristipuu, ristipetäjä, ristimänty, ristikuusi, 

ristikoivu ja ristikko. Kartta on siis laadittu 

puiden nimien perusteella. Musta ympyrä 

esittää ristipuuta ja valkea, avoin ympyrä 

kertoo, että pitäjässä on puuhun leikattu 

risti, mutta puuta ei ole kutsuttu ristipuuk

si. Kun vertaa karttaa 7 kartassa 4 (s. 41) 

näkyvään Talven määrittelemään Kaak

kois-Suomen kansankulttuurialueeseen 

II:A ja Rapolan rajaamaan kaakkoismur

teiden alueeseen, havaitsee, että ristipuupi

täjät osuvat suurimmaksi osaksi juuri näil-

Kuva 8. Antrean Häklilän Anttilan talon piha

piirissä tien varressa ollut ristipuu. Sittemmin 

tie on oikaistu. Puuhun kiinnitettiin vainajaa 

saatettaessa lastuja niin, että puu oli lopulta 

kuin lastuilla vuorattu. Kuvannut Saara Finni 

1992. 

le samoille alueille. Poikkeuksen tekee 

Sääminki sekä jo edellä puheena olleet 

Artjärvi ja Iitti. Levinneisyysalue jatkuu 

edelleen etelään Baltiaan. Puun nimitystä 

ei kuitenkaan aina aivan varmasti tiedetä. 

Esimerkiksi M. J. Eisen mainitsee Inkerin 

Lempaalasta karsikkopuun vaikka kysees

sä lienee ristipuu. 1 Ristipuukarttaan on 

otettu vain nimitykseltään aivan varmat ta

paukset. Varmuuden suhteen vastaavia ta

pauksia saattaa olla Kannaksella ja Laato

kan luoteispuolella muitakin. 

1 Eisen 1918,57. 
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Ristipuista ei ole kuin muutama valoku

va. Museoihin on päätynyt vain Miehik

kälän huonokuntoinen Naulamänty, jota 

säilytetään Suur-Miehikkälän kylämuseos

sa (kuva 7). Maastossa on jäljellä tänään 

(1992) ainakin Antrean Häklilän ristipuu 

(kuva 8) ja Virolahden kirkonkylän ja Hur-

Kuva 9. Esivanhempien puu. Mainowin kuva 

vuodelta 1883 Uude/takirko/ta. SKS:n kokoel

mat. 
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punniemen välillä maantien varressa oleva 

ristipuu. 1 Puissa olleita lautoja on kerätty 

Kansallismuseoon kolme kappaletta Vii

purista (KM 7977), mutta tätä tutkimusta 

varten niitä ei löytynyt. 

Ristipuu erosi nimensä lisäksi karsikko

puusta siten, että siinä ei ollut ensisijaista 

karsiminen vaan ristin leikkaaminen. Kar

sikkoon ja ristipuuhun liittyvissä tavoissa 

ei ole juuri eroavaisuuksia. Kuvassa 9 on 

Mainowin kuva ristipuusta Uudeltakirkol

ta vuodelta 1883. Kuvassa näkyy erilaisten 

lautojen runsaus ja kirjavuus sekä alhaalla 

tyveen leikatut vinoristit. 

Runkoon leikattu risti on laajimman le

vinneisyytensä perusteella kaikista vanhin 

merkki. Vaikka risti on kristinuskon sym

boli, on sen alkuperäinen tehtävä karsikko

ja ristipuuhun veistettäessä ollut toimia 

magian välineenä. Sittemmin on ilmeisesti 

alettu tehdä merkintöjä vainajasta itses

tään. Runkoon leikattu tai lautaan merkitty 

risti on yleensä vinoristi eli nk. And

reaksen risti (X), jota on käytetty yleisesti 

kautta Euroopan tavallisen latinalaisen ris

tin (t) rinnalla.2 Baltiassa käytetty risti on 

suomalaisista poiketen useimmiten latina

lainen (kuva 12 s. 56). Ristin lisäksi on 

saatettu veistää puumerkki, mutta puu

merkki on voitu tehdä yksinäänkin.3 Nyky

ään (1992) Virossa tehtäviin ristipuihin 

veistetään yleensä vain risti. 

Saarijärven Pyhäkankaan kelottuneen ja 

maahan kaatuneen karsikkopuun n:o 34 

kaksi umpeen kasvanutta veistämää avat

tiin vuonna 1982. Veistämistä paljastuivat 

merkinnät, joista toisessa oli Andreaksen 

risti ja toisessa Andreaksen risti ja latina

lainen risti. Puun arvioitiin vuosilustojen 

perusteella kuolleen noin vuonna 1910, ja 

siten vanhempi merkintä, jossa oli vain 

Andreaksen risti, olisi tehty 1700- ja 1800-

lukujen vaihteessa ja nuorempi, jossa oli 

Andreaksen risti ja latinalainen risti, noin 

vuonna 1870.5 



Vuoleesta on tieto, että ristipetäjään teh
tiin "piirroksin syntymä ja kuolinvuosilu
ku". 6 Suomesta ei ole kuin muutama tieto 
ristipuuhun leikatuista puumerkeistä.7 Sitä 
vastoin puihin on kiinnitetty lautoja, joi
den muodot vaihtelivat paljon. Toisinaan 

laudat olivat sinänsä jo ristin muotoisia, 
mutta toisinaan niihin oli merkitty risti, 
vainajan nimikirjaimet (puumerkki, nimi) 
ja vuosiluku. 

Vaikka käytettiin lautaa, leikattiin silti 
runkoon risti: "yksi heistä otti povestaan 
pienen nelikulmaisen laudanpalasen sekä 
ryhtyi sitä naulaamaan ison koivun kyl
keen. Laudanpalaseen oli latinalaisilla kir
jaimilla kirjoitettu 'Tuomo Ilonen 4/7 
1856'. Kun mies sen [laudan] oli saanut 
paikoilleen, otti hän puukon tupestaan ja 
leikkasi sillä vielä ristinmerkin koivun 
runkoon."8 Laudat saattoivat olla värik
käästi maalattuja kuten J. Ahrenberg ker
too kuvauksessaan Viipurin tienoilta tun
netusta kuolleitten puusta: "På sin rödgula 
stam bar den små brokigt färgade sköldar. 
Vid furans fot stannande likföljet, två star
ka karlar ställde sig vid stammen, en yngre 
man steg upp på deras skuldror och ännu 
en. Han där uppe spikade på furans stam 
åter en liten blå sköld, på den lästes den 
dödas namn och åratal. "9 Säkkijärvellä
mainitaan lautojen eli palmujen olleen 
vuonna 1886 mustaksi maalattuja ja samaa 
kerrotaan puulapuista Savitaipaleelta.10

Uudellakirkolla laudat olivat mustia, sini
siä, vihreitä tai maalaamattomia.11

Karsikkopuut olivat yleensä kuusia tai 

mäntyjä niin kuin ristipuutkin, mutta jos
kus käytettiin koivuakin. Säkkijärveltä 
kerrotaan: "Vilojoen ja Nisalahden yhtei
nen ristikoivu oli Vilojoelta kirkolle päin" 
ja "Kolholan ristikoivu oli yhteinen Laiha
järven, Laisniemen ja Kolholan ky Iille." 
Savitaipaleelta on tieto lepän käytöstä ris
tipuuna.12 Ristipuuksi sai kelvata leppäkin, 
jos se vain oli sopivassa paikassa. 

Toisinaan ristipuuhun on ollut tärkeää 
lyödä rautaa (ks. kuva 7): "Lähellä Mie
hikkälän kylää aivan tien varressa kasvaa 
puu, joka on rautaa aivan täynnä. Kyläläi

sillä on näet ollut tapana, aina kun on pa
lattu vainajaa hautuumaalle saattamasta, 
naulata puuhun joko hevosen kenkä tai 
muu raudan kappale, että se muka estäisi 
vainajien sieluja takaisin palaamasta. "13

Samasta puusta lienee toinenkin tieto: 

"Naulat ovat mäntyyn tulleet siten, että 
joka kerta kun siitä viedään ruumist ohi, 

1 Antrea < Saara Finni 13.9.1992, puusta käytettiin 

1900-luvulla nimeä Häklilän uhripetäjä. Ks. Simo

nen 1951, 36. Saman sivun kuva, "Vanha uhripetäjä 

Häklilän kylässä", on peilikuvana teoksessa Karjala 

- muistojen maa, ilmeisesti kuvana 16 (teoksessa ei

ole sivunumeroita eikä kuvanumeroitakaan kuin

siellä täällä; kylän nimi on myös kuvatekstissä vää

rin).

Virolahti< Tapio Rintanen 18.9.1992. Puuta käytti

vät nykyisin Venäjän puolella olevan saariston Hur

punniemessä maihin nousseet asukkaat. Iso petäjä

on yhä elossa ja se on rauhoitettu.

2 Handwörterbuch, hakusana Andreaskreuz.

3 Holmberg 1924a, 25 kuva 10.

4 Ks. Lappalainen, J. T. 1963.

5 Lappalainen, J. T. 1963; Puun kasvun loppumisen

ajankohdan on ystävällisesti arvioinut prof. Peitsa

Mikola ja MMK Hannu Arovaara, Helsingin yli

opiston Metsänhoitotieteen laitos; karsikkopuu on 

nyt Keski-Suomen museossa Jyväskylässä, KSM

2145.

6 NT Vuoleen srk Matoksin kylä (Ristpetäjä).

7 SKS Kuolemanjärvi Mannonen, U. 7406, 1937-

38; MVKeA Vilkunan kys. 1978 (Heinjoki) Vanha

nen, L.; NT Heinjoki (Ristpetäjä).

8 Sanomia Turusta n:o 18 1861, 70-71.

9 Ahrenberg 1908, 18.

10 Uusi Suometar 11.9.1886 sekä SKS Savitaipale

Paarmo, M. 500, 1955.

11 Holmberg 1924a, 11.

12 MVKTKKA käsik. 629 Saarelma, Fr. 1928.

13 Snellman 1911, 49.
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Kartta 8. Baltian ristipuut. Puoliympyrällä on merkitty ristikivi. 

lyödään puuhun neljä kirstun naulaa."' 
Toisin sanoen, neljällä naulalla saatiin ai
kaan risti. Virolahdelta kerrotaan, että 
myöhempinä aikoina ristin tilalle lyötiin 
naula ja siitä puu sai nimen Naulamänty.2 

Uudellakirkolla "Issoo petäjää lyötii pien 
risti nauloil" ja Virossa Katvelin piirissä 
on tehty samoin.3 Raudalla ja etenkin ar
kun nauloilla on hautajaisissa varauduttu 
vainajaa vastaan monilla eri tavoilla. 
Nauloja on esim. lyöty kynnykseen, lat
tiaan, seiniin ja ovipieliin.4 
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2.4.2. Baltian ristipuut 

"Vielä heillä on sellainen kumma tapa, 

että kun joku hyvä isäntä on kuollut, 

joka on heidän keskuudessaan ollut ar

vostettu ja pidetty, he hänen muistok

seen kirkkomatkalla jossakin kohtaa 

puuhun, johon he ensin ovat kirveellä 

hakanneet poikittain kolon, jonka ala

osa halkaistaan maahan päin, pystyttä

vät rakoon seipään, joka on yhtä pitkä 

kuin vainaja on ollut,ja jonka he ylhääl-



tä halkaisevat ja liittävät siihen toisen 

pienemmän puun niin, että siitä tulee 

ristin muotoinen. Tämän ympärille he 

käärivät punaista ja sinistä lankaa. Ja 
tämän tarkoituksena on se, että kirkko

matkalla, jota he eivät luultavasti usein 

astele, he kauan muistelisivat hyvää vai

najaa ja myös sitä uutterammin ajatteli

sivat hänen maallista hahmoaan. Vieras 

ja matkamies ei todellakaan tässä asias
sa tulisi muihin ajatuksiin (kuten mekin 

ohimatkatessamme otaksuimme) kuin 

että kaikkien ihmisten täällä täytyisi 

olla pelkkiä taikureita ja noitia."5 

Mikäli yllä oleva saksalaisen Johan Bran

din matkakuvaus vuodelta 1673 todella 

kuvaa ristipuuta, se on vanhin tieto Baltian 

ristipuista. Brandille oli tavan selittänyt 

Vastselinan pappi. Koska informantti on 

oppinut, on hänen kertomaansa suhtaudut

tava kriittisesti. Brandkin näyttää epäilleen 

papin selitystä mainitessaan taikureista ja 

noidista. Brandin kuvaus ei kuitenkaan 

vastaa myöhempiä käsityksiä Baltian risti

puista. Kuvauksesta ei käy ilmi, oliko vai

najan mittainen seiväs nk. ruumiinmitta

keppi. Suomessa arkuntekijä otti vainajas

ta mitan mittakepillä, ja tätä keppiä voitiin 

siinä olevine kalman voimineen eli väki

neen käyttää mitä erilaisimpien taikojen 

teossa ja toisinaan se haudattiin vainajan 

mukana tai jätettiin haudan päälle, kuten 

kolttalappalaisilla oli tapana. 6 

Suomesta on tieto, joka vastaa ehkä sat

tumalta Brandin tietoa. Haukivuorelta ni

mittäin kerrotaan, että karsikkopuuhun 

lyötiin ristiin pari oksaa irroitetun kaarnan 

väliin. 7 Puuhun laitettavia nauhoja tie

detään Viron ristipuissa olleen 1800-luvul

la, kuten käy ilmi edempänä olevasta 

Boecler-Kreuzwaldin sitaatista. Adam 

Oleariuksen vuonna 1635 näkemiä ja ku

vailemia latvaan asti karsittu ja puita, joissa 

oli punaisia nauhoja, on myös arveltu risti-

puiksi, mutta varmaa sekään ei ole. 8 En

simmäiset varmat balttilaiset tiedot risti

puista ovat siten vasta 1800-luvulta. 

Karttaan 8 on merkitty ne pitäjät, joista 

on tieto ristipuusta (vir. ristipuu, risti

kuusk, ristipedäjä, virvepuu). Baltiassa ris

tipuista 1800-luvun lopulta ja 1900-luvulta 

peräisin olevien tietojen perusteella hah

mottuvan levinneisyysalueen painopiste 

1 Holmberg 1924a, 26. Holmberg mainitsee lähtee

nä Päivälehden n:o 82 vuodelta 1906. Tuona vuonna 

lehti ilmestyi kuitenkin jo Helsingin Sanomina eikä 

numerossa 82 ole tätä tietoa. Samasta puusta myös 

Varpio 1974, 40-41. 

2 Raunio 1971, 55. 

3 SKS Uusikirkko Karppinen, K. 216, 1950 sekä 

Holmberg 1924a, 20. 

4 Ks. esim. Waronen 1898, 92-95. 

5 Suomeksi kääntänyt saksasta FT Kirsti Friman, 

Jyväskylä. Viroksi Viires 1975, 55. Laugaste 1963, 

78, jossa saksaksi: "Noch haben sie unter ihnen die

sen seltsamen gebrauch, daB, wan ein guter wirth, 

der bey ihnen werth und angenehm gehalten worden 

ist, gestorben, sie demselbigen zum guten an

dencken, auf dem Kirch-wege, irgendwo an einem 

baum, worinnen sie zuvoren mit der axt tiberzwerg 

ein loch eingehauwen, welches untertheil nach der 

erden hin gespaltet wird, in dem riB einen stecken 

aufrichten, der eben so lang, wie der todte gewesen, 

welchen sie oben aufspalten und ein anders klei

neres holtze einfligen, damit es eine gestalt eines 

kreutzes gewinne, dieses bewickeln sie mit rothem 

und blauwen zwim: und solle selbiges darzu <lienen, 

daB man auf dem Kirchweg, der doch von ihnen 

vermuthlich nicht vielmahl betretten wird, des abge

lebten guten menschen lange gedencken, auch des

sen gewesene statur desto fleiBiger erwegen möge; 

Ein frembder und reysender wtirde förwahr von die

ser sache keine andre gedancken fassen (wie auch 

wir im vortiber-reysen vermutheten:) es mtiBten die 

Leute allhie lauter Zauberer und Hexen-Meister 

seyn." 

6 Ks. esim. Paulaharju 1922, 273,203, 246 ja 279-

80 sekä Storå 1971, 172, 192-193, 239. 

7 SKS Haukivuori Nurmi, T. 744, 1938. Samoin on 

Pielisjärvelle merkitty vähän käytetty metsäpolku 

(Lieksan lehti 13.5.1972). 

8 Holmberg 1924a, 33. 
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Kuva 10. Peedun muinaislinnan luona oleva 

ristikuusi, jossa on useita ristejä. Puun vieres

sä on akateemikko Harry Moora. Kuvannut 

U. Ripu 1951/ERM. (Ks. Muuru 1939, 101-

102).

Kuva 11. Virossa Polvan Partsimöisan kylässä 

asuvan maanviljelijä Endel Kaman valokuva

albumin sivu, jossa on kuva hänen vuonna 

1982 kuolleen tätinsä Helene Morelin hauta

jaisista. Hautajaissaatto, jossa arkku on en

simmäisenä ajavassa kuorma-autossa, on py

sähtynyt ristinleikkaamista varten Loodusen 

metsään. Ristiä leikkaa vainajan veljen tyttä

renpoika. Kuvannut J. Vilkuna 1991. 
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Kuva 12. Ristikoivun tyvi Matsan - Vana-Roo

san tien ääressä Varstun kunnassa. Kuvannut 

R. Hausen 1957/ERA.

on Viron kaakkoisissa osissa ja Latvian 

pohjoisissa osissa. Painopiste on näin 

alueen läntisiä ja itäisiä kosketuksia osoit

tavan kansankulttuurirajan eli Pämu-Nar

va-linjan itäpuolelta, joskin muutamia tie

toja on myös koillisesta ja lännestä ranni

kolta. Ristipuita ei ole tavattu Kaakkois

Viron ortodoksisilla setukaisilla, vaikka 

heitä on tutkittu paljon. 1 

Virossa puihin tehtiin merkinnät useim

min hautausmaalle mentäessä, harvemmin 

sieltä tultaessa. Toisinaan tehtiin montakin 

ristiä yhdelle vainajalle. Saarenmaalla ja 

Kihelkonnassa kerrotaan joka perheellä ol-



leen oma puu, johon merkit tehtiin.2 Mer

kintään kuuluu risti ja joskus harvemmin 

erikseen tai ristiin liittyen puumerkki. 

Holzmayer esitti, että puumerkki olisi leik

kaajan oma, jotta vainaja jättäisi hänet rau

haan. Holmberg arveli kuitenkin merkintö

jen viitanneen vainajaan.3 Viime vuosina 

Räpinassa on ristin oheen merkitty myös 

vainajan nimi ja kuolinvuosi.4 

Kaakkois-Virossa ristipuita tehdään yhä 

(1992)5
• Ne liittyvät alueen maaseudulla 

elävien luterilaisten virolaisten kirkollisiin 

hautajaisiin; venäläiset tai ei-kristityt viro

laiset eivät noudata tapaa. 

Virolaisen hautajaissaaton tapahtumain

kulku on seuraavanlainen: vainaja kanne

taan valvojaisten jälkeen kotitalosta maan

tiellä odottavan kuorma-auton havuin ko

ristetulle lavalle. Auton saapuessa ensim

mäiseen metsäsaarekkeeseen, oman kylän 

risti puiden kohdalle, saatto pysähtyy, ja 

joku sukulaismiehistä leikkaa puukollaan 

tienvieren puuhun, yleensä mäntyyn, lati

nalaisen ristin (kuvat 10-12). Ristipuupai

kalla saattaa olla vain yksi muista puista 

erottuva valtava ristejä täynnä oleva risti

puu tai paikalla on lukuisten ristipuiden 

metsikkö; metsikön kussakin puussa on 

yleensä korkeintaan muutama risti. Ristin

leikkaamisen yhteydessä saattoväelle tar

jotaan viinaryyppy, minkä jälkeen matka 

jatkuu hautausmaalle. 

Vanhat muistavat yhä tavan tarkoitukse

na olleen estää vainajan kummittelu, mutta 

nykyään risti leikataan, koska se kuuluu 

olennaisena osana maaseudun perinteisiin 

hautajaisiin ja koska ristin leikkaaminen 

tulkitaan kristilliseksi tavaksi6
• Tapaa lie

nee pitänyt yllä sekin, että pysähdyttäessä 

otetaan viinaryyppy. Pysähdyspaikalla ei 

veisata eikä suoriteta muitakaan toimenpi

teitä. Vainajat vietiin hautausmaalle ennen 

hevosin, mutta se tapa päättyi, kun hevoset 

otettiin kolhooseille 1940-luvun lopulla. 

Ensimmäisten autojen tultua käyttöön siir-

ryttiin autokuljetukseen. Nykyisin saatto

väki seuraa kuorma-autoa useimmiten hen

kilöautoilla, joskus tilatulla linja-autolla. 

Paikoin on puuhun ripustettu lankoja: 

"die Leichenföhrer mit der Leiche unter 

einem Baum am Wege Halt machen mtis

sen. Die Ftihrer sich mit vom Hause zu 

diesem Behufe mitgenommen Brannt

wein, binden dann einen blauen, rothen 

oder gelben wollenen Faden um des 

Baumes Stamm, den sie tiberdies mit ei

nem Kreuze noch bezeichen. Ein solcher 

Baum wird 'wirwe-puu' genannt."7 Kat

welissa puuhun on lyöty nauloja ja Kark

sissa merkintä on tehty jopa kiveen.8 Kar

simisesta ei ole varmoja tietoja. Adam 

Olearius mainitsee karsitut puut, mutta 

niistä ei va1masti tiedetä, että ne olisivat 

ristipuita. Tagamöisassa on vainajan pa

luun estämiseksi katkaistu puun latva, 

mutta siellä ei tehty ristiä. 9 

1 Setukaisilla oli käytössä /autsipuu, jonka juurelle 

vietiin aiemmin ruumislauta ja jonka juurella poltet

tiin ruumiin alla olleet oljet ja rikottiin ruumin pe

sussa käytetty astia. Viron setukaiskylissä olkia pol

tettiin ja astia rikottiin viimeisen kerran vuonna 

1952 (Paul Lehestikin suullinen tiedonanto Värskas

sa 7.5.1992). 

2 Lega 1933, 235; ERA RKM II 2, 239 H. Tarkin 

1947. 

3 Holmberg 1924a, 25-26. 

4 Mal Hiiemäen (ERA) suullinen tiedonanto 

8.5.1992. 

5 Kesän 1991 kenttäretkeni havainnot Harglas

sa, Laatressa, Pölvassa ja Sirja Voitkan (Värska 

7.5.1992) tiedonanto Rougessa hautajaisissa vuonna 

1991 tehdystä ristipuusta. 

6 Arajsin tiedonannossa 31.10.1991 on Latvian 

kansanrunousarkiston maininta Cesusta (LFK 891, 

2341), että risti tehtiin osoittamaan ohitse viedyn 

vainajan kristillisyyttä; selitys on ilmeisen sekun

daarinen. 

7 Boecler-Kreuzwald 1854, 69; viron virve tarkoit

taa värettä, langat siis tekivät puusta väreilevän. 

8 Waronen 1898, 101 ja Eisen 1918, 57. 

9 Loorits 1949, 83 1939; ERA II 36, 134 R. Viide

baum 1931. 
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Kuva 13. Heikelin piirrättämät Jäppilän kar

sikkopuut tauluineen. Museoviraston kokoel

mat. 

Eisen kertoo Latviassa Vönnun ( eli 

Wendenin, nyk. Cesu) maakunnassa ol

leen risti puita, joihin hautuumaalta palatta

essa leikattiin ristejä vainajan kotiinpaluun 
estämiseksi.' Wenden on nykyäänkin n. 60 

km Viron rajalta, ja koko historiallisen 

ajan seutu on ollut osittain virolaisten asut
tama. Toisessa tiedonannossa risti selitet

tiin seudulla tehdyn, jotta vainaja löytäisi 
tuomiopäivänä tien kotiinsa. Viron ja Lat
vian rajalla olevasta Valkasta (vir. Valga) 

sekä sieltä kaakkoon olevasta Madonasta 

on tiedonannot, että risti leikattiin, jotta 
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kotimatkalla ollut kuollut joutuisi käänty
mään takaisin. Madonassa tosin myös seli
tettiin risti tehtävän siksi, että nähtäisiin 
tietä kuljetetun vainajan olleen kristitty.2 

Strauberg on julkaissut yhteenvedon 

Latvian ristipuista. Hänen mukaansa ne 
olivat eräänlaisia tietyssä paikassa metsäs
sä olevia rajapaikkoja, joiden luona pysäh

dyttiin ja odotettiin, että koko seurue oli 

koossa. Puuhun, joka oli yleensä etukäteen 
valittu ja rauhoitettu suuri ristimänty, lei

kattiin risti. Jos vainaja oli nainen, veistä

män viereen naulattiin lisäksi kangasnau

hoja ja ristin ylä- ja alapuolelle kiinnitet

tiin keltaisia ja punaisia lankoja. Puiden 
luona oli tapana polttaa arkun päällä jon

kin vaatekappaleen kera sänkyoljet. Pai

kalla juotiin olutta tai paloviinaa. Viinatip
poja pirskotettiin maahan ja yli jäänyt olut 

kaadettiin puun juurelle. Tavan tarkoituk
sena oli estää vainajan paluu.3 Straubergin 
selvityksestä käy ilmi, että tapa oli saman

lainen kuin Virossa, mutta Strauberg ei va
litettavasti kerro kuvauksessaan tavan le

vinneisyydestä. Kiintoisa on erityisesti tie

to lankojen ja kangaspalojen kiinnittämi

sestä ristin viereen. Valgasta mainitaan, 

että jos vainaja oli nainen, ristin viereen 

naulattiin kangasnauhoista valmistettu 

kukkavihko.4 Kangasnauhat mainittiin jo 

Brandin kuvauksessa. 
Saatavilla olevista tiedoista käy siis 

ilmi, että balttilaiset eli virolaiset ja latvia
laiset ristipuut olivat ulkomuodoltaan, 

funktioltaan ja niihin liittyviltä tavoiltaan 

samanlaisia kuin suomalaiset ristipuut. 
Merkittävin ero on se, että Baltiassa puihin 
ei ole kiinnitetty lautoja.5 



2.5. Puuhun kiinnitettävä lauta 

"Siihen (ristimäntyyn) kiinnitetään ruu

mista kirkolle viedessä 'palmu', jonka 

tarkoitus on estää vainajaa kotiin palaa

masta kummittelemaan." (Säkkijärvi)6 

"Ne tehtiin kuolleen ruumista kirkolle 

vietäessä vainajan kodin likelle tien var

teen. Usein naulattiin karsikkopuun 

kylkeen laudasta tai päreestä tehty 

'karsikkotaulu', johon oli veistetty tai 

useimmiten maalattu vainajan puumer

kit ja kuolinvuosi." (Iisalmi)7 

Sivujen 58-60 kuvissa 13-16, näkyy Suo
nenjoelta ja Jäppilästä löydetyt neljä puus

sa ollutta karsikkolautaa. Ristipuun kuva 
!autoineen on kuvassa 9 s. 52. Vanhin tieto
näistä laudoista eli tauluista on Eljas
Raussin kansanelämän kuvauksessa Viro
lahdelta 1840-luvulta: "Niin kuin monissa
pitäjissä Suomenmaassa nähdään teien
vieressä puissa leikattuja ristejä ja irtanai
sia lauanpaloja puien kupeisiin naulattui
na."8 Kysymyksessä on ristipuuhun kiinni
tetty lauta; 1860-luvulta lähtien näistä on
enemmänkin tietoja.

Varmoina tapauksina pidettäviä säily
neitä tai dokumentoituja karsikkopuuhun 
kiinnitettyjä lautoja on vain kahdeksan.9 

Pöljän museon esine n:o 233 on karsikko
taulu, joka on ollut puussa kiinni Lapinlah
den Moisionharjun luona (kuva 17 s. 61 ). 
Kaksi lautaa vuosilta 1873 ja 1877 maini
taan Seurasaaren luettelossa "Muuton jäl
keen hankitut esineet" (museovirasto). Ne 
on luetteloitu pääluetteloon numeroksi 
920, ja niiden mainitaan riippuneen puussa 
vainajan muistoksi eräässä Keiteleen saa
ressa. Sittemmin laudat ovat hävinneet. 
Lapinlahden Pällikkäällä on puussa nelis
kulmainen taulu, jossa on kahden vainajan 
kuolinvuodet 1903 ja 1905. Heikelin piir-

rättämät Jäppilän karsikkolaudat (kuva 18 
s. 63) ovat mahdollisesti olleet puussa, ku
ten samaan piirrossarjaan kuuluvat puussa
olevat kaksi lautaa, joista toinen on vuo
delta 1881 (kuva 13). Suonenjoen Lem
pyyn Simolan talossa on säilynyt näihin
aikoihin asti kaksi karsikkotaulua (kuva
14-16 s. 60). Ne siirrettiin syksyllä 1979
Kansallismuseoon, jonne ne luetteloitiin
pääluettelonumeroiksi KM 10675:1-2.

Lautojen synty selittyy yksinkertaisesti 
siten, että oli helppoa valmistaa lauta huo
lellisesti valmiiksi kotona ja sitten lyödä se 
saattomatkalla puuhun. Sivulla 62 esitettä
västä kartasta 9 (Puuhun kiinnitettävä lau
ta) käy ilmi, että lautojen levinneisyysalue 
oli karsikko- ja ristipuutavan ydinaluetta. 
Reuna-alueilta tätä piirrettä ei tunneta. 

Voidaan olettaa, että puihin kiinnitettä
viä lautoja on käytetty ensin tiheästi asu

tulla ristipuualueella etelässä, mistä ne 
ovat levinneet pohjoiseen. Viipuriin mark

kinamatkoja tehneet savolaiset näkivät 
varmasti teidenvarsien ristipuita. Karsik
koalueen läntiseltä reunalta on muun mu
assa tieto, että vasta myöhemmällä ajalla 
alettiin tehdä karsikkotauluja. 10 

1 Eisen 1918, 57. 

2 Aräjsin tiedonanto 31.10.1991. 

3 Strauberg 1949, 72. 

4 Aräjsin tiedonanto 31.10.1991 

5 Pentikäisen piirtämässä kartassa oleva merkintä 

laudasta lienee ruumislauta, joka laitettiin puun juu

relle (Pentikäinen 1963, 405). Vrt. Loorits 1949, 83. 

6 Säkkijärvi, Uusi Suometar 11.9.1886. 

7 SKS Iisalmi Rissanen, S. 254, 1936-37. 

8 Raussi 1966, 399. 

9 Näihin tapauksiin ei ole luettu yksittäisiä ja myö

häisiä tapauksia. Pielisjärven Viensuun Junnulassa 

on karsikkomänty (kuva 71 s. 137), jonka pilkkaan 

on kiinnitetty v. 1932 ruuvein kaksi metallilevyä ja 

Juukan Retuniemen Nuutilan karsikkopuussa on ol

lut viisi 1920-luvulta lähtien tehtyä lautaa (kuvat 

68-70 s. 136).

10 SKS Sumiainen Harju, 0. E 2480, 1938 < Ville

Liimatainen s. 1862.
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Kuva 14. Suonenjoen Lempyyn Simolan kar

sikkopetäjän kaksi karsikkotaulua (nuoli),joita 

säilytetään Kansallismuseossa (KM 10675:1-

2). Laudat on kuvattu viereisissä kuvissa. Ku

vannut J. Vilkuna 1979. 

Karsikkotaulujen muodosta on säilynei
den tai dokumentoitujen lautojen lisäksi 
muutama tieto. Haukivuorella ne mainit
tiin sydämen, Konginkankaalla valtaome

nan, Sumiaisissa soikean tai kulmikkaan, 
Suonenjoella neliön ja Viitasaarella ristin 
muotoisiksi. Vesannolla, Kangasniemellä 
ja Konginkankaalla kerrottiin lautojen ol
leen mustaksi maalattuja.' 

Yhden tiedonannon mukaan puuhun lai
tettaviin !autoihin oli Iisalmen seudulla 
merkitty säkeitä: "varakkaat ihmiset vuoli-
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Kuva 15. Suonenjoen Lempyyn Simolan karsik

kopetäjän karsikkotaulu. Lahoamisesta huoli

matta sivuvalossa otetussa kuvassa erottuu, 

että se on tehty jollekin Laitinen-nimiselle hen

kilölle. Lisäksi erottuu sanat taulu, syntyi ja 

mahdollisesti kuoli. Teksti on maalattu mustal

la. Kuvannut J. Aaltonen 1979. 

Kuva 16. Suonenjoen Lempyyn Simolan kar

sikkopetäjän karsikkotaulu. Teksti: Muistotau

lu Agust Laitinen syntyi 18 12111 71 eli (?) 

kuoli (?) 18 21 / 11 71. Kyseessä on kirkonki,jo

jenkin mukaan vain nuo yhdeksän päivää elä

nyt Simolan talon poika. Ki1jaimet on maalattu 

mustalla. Kuvannut J. Aaltonen 1979. 

vat kotona vainajalle laudanpalaan vuosi
luvut ja joskus värssyjäkin." Esimerkkinä 

mainittiin seuraavat säkeet: "Ajall' joll' 
em' ajattele. Tulee meill' tuoni vieraaks', 

ei hän torvella soittele kun meitä tahtoo 
teuraaks"' ja "Nuolet kovat amut (?) ovat, 



Kuva 17. Pöljän museon karsikkolautoja. 

Pääluettelonumerot: 234 132 

425 

233 129 

N:o 233 on ollut kiinni karsikkopuussa, muut ovat rakennuksista. Numerot 234 ja 233 ovat 

vaillinaisia. N:o 425 on tehty to,pparin tytär Akaatta Wainikaiselle, joka kuoli 25.l .1892 Pöljän 

talossa n:o 17. Kuvannut L. Pohjakallio 1978. 

kun kaikki mahan kaataa, vanha ja nuori, 

pieni ja suuri, ei niitä välttää tai ta. "2 Säkeet 

on lainattu lähes suoraan virrestä 392 ja 

erityisesti sen toisesta säkeistöstä, joka 

kuuluu vuoden 1862 virsikirjan mukaan 

seuraavasti: 

Ajall', joll' em' ajattele, Tulee meill' tuoni 

wieraaks', Ei hän torwella soittele, Kuin meitä 

tahtoo teuraaks'; Nuolet kowat ammutt' owat, Kuin 

kaikki maahan kaataa; Wanha ja nuor', pieni ja 

suur'; Ei niitä wälttää taida.3 

1 SKS Haukivuori Nurmi, T. 744, 1938; MVKTK

KA (Konginkangas) käsik. 565 Reponen, A. 1926, 

19; SKS Sumiainen Harju, 0. 2480, 1938; SKS Suo

nenjoki Vehviläinen, J. E 6, s. 31; SKS Viitasaari 

Harju, 0. 2154, 1938 sekä SKS Vesanto Fri, 1. b) 

106, 1895; SMSA Kangasniemi Viinikainen, K. 

1934 (Karsikko); SMSA Konginkangas Helminen, 

H. 1928 (Karsikko).

2 Valjakka 1949, 70.

3 Suomalainen Wirsi- ja Ewankeliumikirja 1862,

virsi 392 säe 2. Virsi kuuluu virsiin 'Kuoleman

kiwuissa'.
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Kartta 9. Puuhun kiinnitettävä lauta. Karttamerkkejä piirrettäessä sekä karsikkopuissa että 

ristipuissa olleet laudat on otettu huomioon. 



Kuva 18. Heikelin Jäppilässä piirrättämät kak

si karsikkotaulua, jotka ovat saattaneet olla 

kiinnitettyinä karsikkopuuhun (vrt. kuva 13 ). 

Oikeanpuolimmainen on tehty Jäppilän Syvän

sin emäntä Anna-Kaisa Huttuselle, joka syntyi 

18.4.1840 ja kuoli 22.11.1883. Museoviraston 

kokoelmat. 

Säkeiden kirjoittaminen lautaan on ilmei

sesti tavan paikallinen piirre. Säkeet ovat 

samanlaisia kuin ne, joita on käytetty ylei

sesti hautamerkeissä ja myöhemmin kuo

linilmoituksissa. Yhtään säkeellistä kar

sikkotaulua ei ole säilynyt. Suonenjoen 

Lempyyn Simolan karsikkopuussa säily

neisiin !autoihin on maalattu sana muisto

taulu. Muuten nämä kaksi taulua muistut

tavat rakennuksiin kiinnitettäviä karsikko

lautoja. 

Ristipuuhun lyötävien lautojen muodot 

vaihtelivat: oli "mustaksi maalattuja nau

lalla kiinnitettyjä palmuja, s.o. erimuotoi

sia kämmenen kokoisia lautasia, joihin ku

hunkin on leikattu vuosiluku ja puumerkki 

eli kirjain" mutta "palmun yksinkertaisin 

muoto oli huoneen päädyn näköinen, mut

ta tuskin näki yhdellaista; se muistutti mil

loin puuristin suippua hautausmailla; mil

loin saavin korvaa, milloin puunlehteä 

ym." 1 Kuvauksesta ei käy selvästi ilmi, oli

ko palmu kansan käyttämä vai kirjoittajan 

antama nimitys tauluille. Viimeksi maini-

tussa tapauksessa nimityksen alkuperä 

saattaa olla palmetissa eli kasvin lehteä 

muistuttavassa koristeaiheessa. 

Edellä mainitussa Ahrenbergin kuvauk

sessa laudat mainittiin värikkäiksi. Uudel

takirkolta kerrottiin: "naulasi vuosiluvulla 

varustetun, värikkään ja tavallisesti koris

teelliseksi leikatun laudan kappaleen", ja 

Reinholm on merkinnyt muistiin Viipurin 

pitäjästä: "hängande kors af glitter och al

lehanda färger. "2 

Kuten edellä on jo käynyt ilmi, jopa lau

ta saattoi olla ristin muotoinen: "Kivenna

valla hautaussaatossa kirkolle mennessä 

[ oli] tapana tehdä risti ristipetäjään. Toiset 

teki puusta, toiset teetti raudasta. Hauta

jaissaatto pysähtyi ja yksi kiinnitti ristin. "3 

Jaakkimasta kerrottiin, että puuhun naulat

tiin vainajan hautarististä tai arkun kannes

ta otettu puupalanen.4 Kuvassa 37 (s. 75)

on joitakin lautojen muotoja, jotka on poi

mittu Mainowin kuvasta. Huomattakoon, 

ettei Baltiassa ole kiinnitetty varsinaisia 

karsikkolautoja puihin. Pentikäisen kart

taan merkitty Vastselinassa oleva lauta on 

ilmeisesti puun juurelle laitettu ruumislau

ta. 5 

Karsikkopuihin on kiinnitetty lautojen 

lisäksi rautaisia tai puisia viirejä. "Puun 

latvaan kiinnitettiin rautapellistä tehty 

levy, johon oli kirjoitettu asianomainen 

vuosiluku" kerrotaan Kangaslammilta. 

Vastaava tieto on seuraavista pitäjistä: 

Leppävirta ("sen latvaan kiinnitettiin sei

väs, missä oli taulussa vainajan nimikirjai

met"), Rautalampi, Savonranta ("Paikoin 

pantiin rautaviirit puunlatvoihin ja niissä 

1 Uusi Suometar 11.9.1886. 

2 SKS Eronen, G. KT 106:229, 1938 (kyseessä on 

ehkä juuri Mainowin kuvaama puu); Reinholm 

69:64. 

3 SKS Kivennapa Huhtanen, M. KRK 125:58. 

4 SKS Nenonen, M. KRK 131:404. 

5 Pentikäinen 1963, 405. Vrt. Loorits 1949, 83. 
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oli merkit") ja Suonenjoki ("latva pois ja 
latvaan kepin päähän nimilauta"). 1 Konne
vedellä on ollut karsikkopaikka nimeltä 
Viirinniemi, mikä saattaa kertoa puissa ol
leista viireistä. Kangaslammilla 0. A. F. 

Lönnbohm nimitti viiriä viiriksi eli lakuk

si, mutta tiedonannosta ei käy ilmi selvästi, 
oliko kyseessä hänen itsensä vai kansan 
käyttämä nimitys.2 Jos nimenä on käytetty 

lakua, se viittaisi ruotsalaiseen alkuperään 
(ruots. flagga 'lippu'). 

Edellä mainitut tiedonannot eivät kerro, 
oliko kyseessä kiinteä lauta tai pelti vai 
tuuliviiri. Esineinä näitä ei ole säilynyt, 
eikä niistä ole valokuviakaan. Leppävirran 

Haapamäen Kuikonniemen rannassa ole
van karsikkomännyn latvassa oli vielä 
1950-luvulla vuosiluvullinen tuuliviiri, 
mutta sittemmin sekin on kadonnut.3 

Ganander kirjoittaa karsikkopuusta: 
"toppa det och bekläda toppen med jäm 
eller näfwer."4 Kyseessä saattaa olla jon
kinlaisen viirin asettaminen. Tapa laittaa 
jotakin puun latvaan liehumaan tunnetaan 
toisistakin yhteyksistä. Iissä laitettiin osin 
karsitun nimipäiväpuun latvaan valkea 
vaatekappale elifaanu, mikä tapa on lainaa 
Ruotsista, kuten Holmberg on esittänyt.5 

Pysyvästi seisova juhannussalko oli Ruot
sissa tavallisesti varustettu tuuliviirillä, 
joka oli usein kukon tai lipun muotoinen. 
Viirejä tavattiin erityisesti seuduilla, missä 
oli rautaruukkeja, joissa viirejä voitiin val

mistaa.6 Ainakin eteläisessä Ruotsissa 
taottujen hautamerkkien päihin kuului toi

sinaan rautainen viiri: "Dessa kors wore 
försedda med lösa figurer liknande löf, 
samt en flöjel i öfra ändan som skulle med 
winden fara omkring. Det war derför ett 

förfärligt skrammel på kyrkogården då det 
blåste."7 

Sille alueelle, mistä Suomessa on tietoja 
karsikkopuun viireistä, sijoittuvat Leppä
virta ja Varkaus. Leppävirralla on ollut 
kartanoita ja Varkaudessa rautaruukki 
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Kuva 19. Maaningan Ryönän Liljaston piha

aittaan kiinnitetyt karsikkotaulut. Taulut on ku

vattu lähempää kuvissa 20 ja 21. Kuvannut J. 

Vilkuna 1979. 

1800-luvun alusta lähtien. Todennäköises
ti tapa laittaa viiri puun latvaan on peräisin 

näiden alueiden säätyläisiltä. Toisaalta 
ruukin ammattilaisten kansainvälisesti vä
rittynyt ruukinkulttuuri on saattanut olla 
tavan tuoja. 

2.6. Rakennukseen kiinnitettävä 

karsikkolauta 

"Toiset taas maalauttavat taulun, johon 

pannaan vainajan nimi, syntymä- ja 

kuolemanpäivä ja taulu naulataan jon

kun huoneen seinään kartanossa." 

(Kuopio)8 



Kuva 20 ja 21. Maaningan Ryönän Liljaston piha-aitan karsikkolaudat. Alemman ryhmän vasem

manpuoleisin lauta on tehty vuoden vanhalle työmiehen lapselle Jahvetti Tuoviselle, joka kuoli 

7.11.1900. Keskimmäinen taulu on ilmeisesti tehty syytingillä eläneelle talonpojan leskelle Christi

na Haataselle.joka kuoli 80 vuoden vanhana 19.10.1858. Oikeanpuoleisin taulu on 72-vuotiaana 

kuolleen talonpojan, leskimies Petter Karttusen, joka kuoli 6.1.1861. Huomaa taulussa oleva 

vinoristi. 

Ylemmän 1yhmän taulut ovat vasemmalta oikealle seuraavien vainajien: Talollisen tytär Johanna 

Tuovinen, kuoli 8 kk ikäisenä 19.11.1871. Talollisen pojanpoika Aron Tuovinen, kuoli 2-vuotiaana 

15.5.1864. Talollisen poika Petter Henrikinpoika Tuovinen, kuoli kahden vuoden ikäisenä 

24.6.1868. Talollisen tytär Anna Karoliina Tuovinen, kuoli kuukauden ikäisenä 27.3.1868. Talolli

sen poika August Petter Tuovinen, kuoli 4-vuotiaana 7.8.1873. Talollisen poika Aron Henrik 

Tuovinen, kuoli 2-vuotiaana 16.4.1877. Talollisen poika Petter Tuovinen, kuoli 4-kuukautisena 

18.6.1877. Ja viimeisenä talollisen poika Petter Tuovinen, joka kuoli 11.8.1878. 

Huomattakoon 1870-luvuilla tehtyjen taulujen sama muoto. Erikoista ovat yläryhmän vasem

manpuolimmaisen taulun ulokkeet sekä teksti. Laudoista käy ilmi myös se, ettei pelätty kastaa lasta 

aiemmin kuolleen sisaruksen kaimaksi. Kuvannut J. Vilkuna 1979. 

Rakennuksiin kiinnitettyjä tai seiniin suo

raan kaiverrettu ja karsikoita on tallennettu 

melko paljon museoihin, ja niitä on myös 

säilynyt alkuperäisillä paikoillaan. Kuvis

sa 19-21 on kuvattuna alkuperäisellä pai

kallaan Maaningan Ryönän Liljaston Tuo

visen suvulle tehdyt karsikkolaudat. Lauta 

naulattiin nimenomaan räystään alle säily

vyyssyistä. Yksi tiedonanto mainitsee kar

sikkolautoihin liittyvän ilmeisen suppean 

paikallisen piirteen: "Eräs tervolalainen 

vanhus kertoi kuinka täällä olisi ennen ol

lut tapana talon isännän kuoltua veistää 

lautaan tai puu palaseen merkintä ja asettaa 

tämä ullakolle harjaorren taakse. Tätä mer

kintää olisi kutsuttu karsikoksi."9 

Asuinrakennukseen ei lautoja yleensä 

5 Suomalaiscl vainajien karsikot ja ristipuut 

1 SKS Kangaslampi Sääski, S. 1690, 1938; SKS

Leppävirta Sääski, S. 957, 1937; SKS Rautalampi 

Holmberg, U. 267, 1909; SKS Kerimäki Lönnbohm 

0. A. F. 721, 1894; SKS Suonenjoki Holmberg, U.

312, 1909.

2 SKS Kangaslampi Lönnbohm, 0. A. F. 48. 1894.

3 Kuopion museo "Rauni Säisän karsikkokansio".

4 Ganander 1937, hakusana karsikko.

5 Holmberg 1924a, 60, 61. Vrt. Danver 1942, 64. 

6 Fossenius 1951, 231-39.

7 Nordlind 1925, kuva s. 538; Hagberg 1937, kuva

111 ja 112; Bringeus 1967, 133 sekä yleensä taotuis

ta hautamerkeistä eteläisessä Ruotsissa ks. Aarsrud

1982.

8 Killinen 1890, 109 viite 1.

9 Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Murretoi

misto, Suomen murteiden sanakirja, Toiviainen,

Kari: hakusana karsikko Suomen murteiden sanakir

jan käsikirjoitus.
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Kartta JO. Rakennukseen kiinnitetty karsikkolautaja seinään veistetty karsikko. 
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laitettu, vaan kyseessä oli "kylmä huone" 

eli talli, aitta tms. Tiedonannoista ei yleen

sä käy ilmi, oliko kyseessä huone, jonne 

vainaja vietiin laudalle tai arkkuun odotta

maan hautausta. Ainakin Karttulassa Pun

nonmäen Peltolassa on seinään veistetty 

merkinnät talon entisen ruumisaitan ovien 

yläpuolella (kuva 44 s. 79). 

Seuraavassa käsitellään rakennuksiin 

kiinnitettävien lautojen muotojen ohella 

myös harvoin säilyneiden puihin kiinnitet

tyjen taulujen muotoja. 

Karttaan 10 on merkitty seiniin kiinni

tettyjen karsikkolautojen ja seiniin veis

tettyjen merkintöjen esiintyminen. Kartas

ta näkyy, kuinka tapa keskittyy lähin

nä Pohjois-Savoon. Kaksi tietoa on lähel

tä Pohjois-Karjalasta, nimittäin Nurmek

sesta ja Pielisjärveltä. 1 Lautojen levinnei

syys ja se, että lautojen tehtiin aivan kar

sikkotavan loppuun asti, ilmaisee tavan 

kehittyneen esiintymisalueellaan melko 

myöhään. Vanhin dokumentoitu raken

nukseen kiinnitetty lauta on Pielaveden 

Tuovilanlahden Kankaalassa ollut maalis

kuun 6:ntena vuonna 1855 kuolleen emän

tä Anna Miettisen karsikkotaulu (kuva 30 

s. 70).2 

Rakennuksiin laitettavat taulut olivat

hyvin monimuotoisia. Lautojen tekijöistä 

ei ole yhtään tietoa, mutta itse laudat kerto

vat jotakin: niitä ovat valmistaneet sekä 

maaseudun tavalliset eläjät että ammatti

miehet. Kuvat 22 ja 23 ovat esimerkkinä 

siitä, miten tavallinen kansa, usein kömpe

lösti, leikkasi merkinnät omatekoiseen lau

taan. Kuvat 24, 25, 29, 30, 33, 38 ja 39 

(s. 68, 69, 70, 72 ja 76) esittävät lautoja, 

jotka ovat selvästi ammattimiesten teke

miä: niissä on käytetty sapluunaa ja apu

viivoja sekä yleensä virheetöntä frakturaa. 

Taulut ovat usein hyvin haalistuneita, 

joten niiden alkuperäistä väritystä on vai

kea arvioida. Useimmiten kirjoitus on 

mustaa, ja tausta on maalattu vaaleaksi. 

Kuva 22. Kuvan karsikkotaulu on ollut Piela

veden Löytynjärven Löytynrannan talossa. Se 

on tehty t01pparille ja loiselle Heikki Mikko

selle, joka syntyi kirkonkiljojen mukaan 

13.10.1847 ja kuoli 16.10.1907. Huomaa, että 

laudassa on toiset päivämäärät; p = päivä k = 

kuukausi. KM 7241 :6. Museoviraston kokoel

mat, kuvannut J. Vilkuna 1979. 

Kuva 23. Maaningan museon numeroimaton 

karsikkotaulu. Päivämäärän numerot ovat 

väärin päin. Kuvannut L. Pohjakallio 1978. 

1 Viimeksi mainittu lauta (Pielisen museon esine 

n:o 6450) on Pielisjärven Jamalin Hallanvaaran Iko

lasta; Ikolat ja Ikoset ovat alunperin savolaisia suku

ja. 

2 Rytkönen 1931, 55 sekä Pielaveden seurakunnan 

kuolleiden ja haudattujen luettelo v. 1855. 
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Kuva 24. Karsikkotaulu Kuopion pitäjän Hir

vilahden Kokonniemestä. Lauta on tehty Maria 

Roiniselle, ja se on veistetty erittäin taitavasti. 

KM 7221 :1. Museoviraston kokoelmat, kuvan

nut J. Vilkuna 1979. 

Kuva 25. Iisalmen Ruotaanlahden Pönnälässä 

ollut karsikkotaulu, joka on tehty vanhalle

isännälle Jaakko Lappalaiselle. Hän kuoli 

11.2.1863 73-vuotiaana ja hänet haudattiin 

15.3.1863. Merkinnät on maalattu vaaleankel

lertävällä maalilla tummalle pohjalle apuvii

voja ja harppia käyttäen. KM 9373. Museovi

raston kokoelmat, kuvannut J. Vilkuna 1979. 

Näihin pa1v11n säilyneissä laudoissa on 

usein jäljellä vain pinnasta kohoavat mus

talla maalatut merkinnät. Kirjoituksen ko

hoamisen on aiheuttanut sään kulutus: kes

tävä musta maali on säilyttänyt allaan ole

van puuaineksen, kun taas muilla väreillä 

maalattu puu tai maalaamaton puu on ku-

68 

Kuva 26. Numeroimaton karsikkotaulu Maa

ningan museosta. Veistetyt merkinnät on lisäk

si maalattu ja samoin on maalattu kehyksenta

painen reuna. Kuvannut L. Pohjakallio 1978. 

. .

2 .. 0·: · _
� . .

Kuva 27. Numeroimaton karsikkotaulu Maa

ningan museosta. Merkinnät ja kehys on maa

lattu mustalla valkealle pohjalle. Kyseessä 

saattaa olla itsellisleskelle Katriina Sipposelle 

tehty lauta. Hän kuoli Wianto n:o 4:ssä 

20.11.1864 87-vuotiaana. Kuvannut L. Pohja

kallio 1978. 

lunut. Kuvan 33 taulussa (s. 72) on tähti 

maalattu ikään kuin kultaa matkien. Osa 

veistetyistäkin merkinnöistä on ilmeisesti 

ammattimiesten tekemiä, kuten kuvan 24 

lauta. Veistos voitiin myös maalata niin, 

että muu lauta jäi maalaamattomaksi eli 

uutena valkeaksi. 



Kuva 28. Kuopion pitäjästä talteen kerätty 

Taavetti Venäläiselle veistetty karsikkolauta. 

KM 7221. Museoviraston kokoelmat, kuvannut 

J. Vilkuna 1979.

Kuva 29. Iisalmen Runnin Repolan piharaken

nuksen räystään alla oleva karsikkolauta. Mer

kinnät on tehty talon kolmelle tulirokkoon 

kuolleelle lapselle, Olli, Henriikka ja Anna

Liisa Revolle, jotka haudattiin 21.3.1894. Kir

jaimet ja numerot on maalattu mustalla sap

luunaa käyttäen. Kuvannut L. Pohjakallio 

1978. 

Tauluihin on yleensä merkitty vainajan 

nimi tai nimikirjaimet, kuolinaika ja usein 
myös syntymäaika. Tauluissa mainittavat 

päivämäärät eivät aina ole samat kuin kir

konkirjoissa. Virhe johtuu ilmeisesti sekä 
taulun tekijästä, teettäjästä että kirjaan 

merkitsijästä. Ihmisen maallisen taipaleen 

päättymistä kuvaava päivämäärä voi olla 

joko kuolin- tai hautauspäivä. Esimerkiksi 

vanhan isännän Jaakko Lappalaisen kar

sikkotauluun Iisalmen Ruotaanlahden 
Pönnölässä on merkitty hänen kuolinpäi

vänsä 11.2.1863 (kuva 25); hautauspäivä 

oli 15.3.1863. Maaningan Käärmelahden 

Mikkolan seinään veistetyssä kolmessa 

karsikossa (kuva 46 s. 81) taas päivämää

ränä on hautauspäivä. 
Naisen nimikirjaimet kertovat yleensä 

hänen tyttönimensä, jota Savossa aivan 

yleisesti käyttivät myös naineet naiset. 

Pielaveden Tuovilanlahden Kankaalasta 

on peräisin isännän ja emännän karsikko
laudat. Isännän laudassa on nimikirjaimet 

PL, hänen nimensä oli Paul Miettinen, 
emännän laudassa nimikirjaimet A T ovat 

lyhenteenä hänen nimestään Anna Tuovi

nen.' Kitjaimina on käytetty sekä fraktu
raa että latinalaisia ki1jaimia, joista ensik

si mainitut ovat tyypillisiä ammattimies

ten tekemille tauluille. Toisinaan laudoissa 

on maalattu tai veistetty kehys. Näin on 

esimerkiksi Karttulan Airakselan Karhu

lan vanhimmassa taulussa vuodelta 1856 
(kuva 79 s. 169), kahdessa Maaningan 

Ryönän Liljaston laudassa (kuva 21 s. 65) 

sekä Maaningan museon numeroimatto

missa laudoissa (kuvat 26 ja 27). 
Karsikkotaulujen vuodet, kuukaudet ja 

päivät on pääsääntöisesti merkitty arabia

laisin numeroin, ja vain ken-an mainitaan 

vuosiluku tehdyn roomalaisin numeroin.2 

Samoin kuukausi ja päivä on saatettu mer

kitä näillä, kuten on tehty Jäppilän karsik

kolaudassa, joka on valmistettu emäntä 

Anna-Kaisa Huttuselle (kuva 18 s. 63). 

Lautaan merkitty kuolinpäivä on 22., mut
ta kuukausi XI. 

Jos laudassa on sekä syntymä- että kuo-

1 Pielaveden srk:n kuolleiden ja haudattujen luette

lot v. 1855 ja 1866. Rytkönen (1931, 55) on julkais

sut taulut. 

2 SKS Lapinlahti Räsänen, 0. KRK 118:299, 1935: 

merkitty MDCCCL VI ( 1856). 
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Kuva 30. Maaningan Tuovinlahden Kankaalan kaksi karsikkolautaa Rytkösen mukaan ( 1931, 55 ). 

Merkinnät on tehty isäntä Paul Miettiselle, joka syntyi vuonna 1811 ja kuoli 27.8.1866, sekä 

emäntä Anna Miettiselle (o.s. Tuovinen),joka syntyi 24.3.1809 ja kuoli 6.3.1855. 

linaika, ne on merkitty joko pelkin päivä

määränumeroin (kuva 28), tai eteen on 

merkitty tähti ja risti (kuva 29), s ja k (kuva 

23 s. 67), sh ja kh eli syntymähetki ja kuo

linhetki (kuva 17 s. 61) tai sanat syntynyt 

ja kuollut (kuva 30). Yleensä ensimmäinen 

numero ilmaisee päivän, toinen kuukau

den, mutta se voi vaihdella. Esimerkiksi 

kuvassa 17 s. 61 olevaan karsikkolautaan 

n:o 425 merkitty vainaja, torpparintytär 

Akaatta Wainikainen, kuoli tammikuun 

25:ntenä. 

Maaningan Ryönän Liljaston tauluun 

vuodelta 1871 on kirjoitettu vainajan elin

aika "eli kahteksa kuukautta nel jä kolmata 
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pä" (kuva 21 s. 65). Tunnusomaista mo

nille sellaisille laudoille, joissa on kirjoi

tusta, on se että teksti jatkuu niin kauan 

kuin rivillä on tilaa, vaikka sana on jou

duttu katkaisemaan. Näin on tehty esimer

kiksi Maaningan Tuovilanlahden Kankaa

lasta peräisin olevaan tauluun (kuva 30). 

Kuukausi- ja päivämääränumeroihin voi

tiin liittää kirjaimet K ja P (kuva 22 s. 67). 

Samaan lautaan merkittiin toisinaan sa

maan aikaan kuolleita sisaruksia (kuva 

29). 

Tekstin lisäksi taulujen muotokin vaih

teli yksinkertaisista katkaistuista laudan

paloista koristeellisiin. Kuvakoosteeseen 



Kuva 31. Iisalmen Pörsänmäen Hanhilammen aitan räystään alla olevat kaksi karsikkotaulua. 

Isäntä Paavo Makkosen (s. 1902 Iisalmi) mukaan ne kuuluvat talon entiselle isännälle Juho Pekka 

Rönkölle ja hänen sisarelleen Anna Reeta Viinikalle. Kirkonki1jojen mukaan edellinen oli to1ppari 

ja jälkimmäinen loisleski. Piirros on tehty valokuvasta. Kuvannut L. Pohjakallio 1978. 

36 s. 74 on koottu pääasiassa rakennuksiin 

kiinnitettyjen karsikkolautojen muotoja. 

Malli 27 on Jäppilästä, eikä ole varmuutta, 

onko se ollut puussa vai rakennuksessa, 

kun taas malli 26 tunnetaan risti- ja karsik

kopuusta. Malli 31 on Karttulan Riuttalas

ta, ja sen on valmistanut talon turkulainen 

miesvieras. Lautoihin merkityt vuosiluvut 

ilmaisevat vainajien kuolinvuodet eli 

yleensä myös lautojen valmistusvuodet. 

Voidaan otaksua, että laudat tehnyt am

mattimies oli usein se sama, joka valmisti 

myös hautamerkin ja arkun. Hautamer

keistä löytyykin joitain yhtäläisyyksiä kar

sikkolautoihin. Vertailua kuitenkin vai

keuttaa se, ettei vanhoista puisista hauta

merkeistä ole varsinaista laajempaa erillis

tutkimusta. 1 

Tässä yhteydessä jää selvittämättä, 

ovatko hautamerkit ja karsikkolaudat tai 

ristipuissa olleet laudat samaa alkuperää 

vai onko käynyt niin, että karsikkolautojen 

mallit on saatu pitäjän hautamerkeistä. Jäl

kimmäinen vaihtoehto lienee todennäköi

sin. 

Pielaveden Lampaanjärveltä tunnetaan 

Kuva 32. Rautalammin Peuran museon karsik

kolauta n:o 2507. Vainaja on ilmeisesti vuonna 

1880 syntynyt ja kuollut Anna Josefwija Kat

tainen. Vainajaa ei löydy kuolleiden luettelosta 

eikä laudasta ole tietoja museon pääluettelos

sa. Kuva: Peuran museo. 

1 Hautamuistomerkeistä Wirkkala 1945, 81 ja ylei

sesti Talve 1988, 11-18. 
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Kuva 33, 34 ja 35. Kolme karsikkotaulua Pie

laveden Venetmäen Pirttiahosta. Laudat kuu

luvat ylhäältä alas lukien seuraaville henkilöil

le: isännän tytär Hilda Lipponen (s. 3.6.1888, 

k. 7.6.1888); vanhaemäntä Heta Lipponen

(s. 6.7.1822, k. 19.8.1894) ja isäntä Arvo Lip

ponen (s. 4.8.1861, k. 16.4.1895). Museoviras

ton kokoelmat KM 7241: 5, 3 ja 4. Kuvannut

J. Vilkuna 1979.
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vuosilta 1861 ja 1862 kaksi karsikkolau

taa, joiden kummankin yläosassa on puoli

ympyrän muotoinen säteittäisesti maalattu 

koriste, aurinkokoriste. Se voidaan tulkita 

sekä kuolemaa symboloivaksi laskevaksi 

että ylösnousemusta symboloivaksi nouse

vaksi auringoksi (kuva 38 ja 39 s. 76). 

Koristeen alkuperä on antiikissa. Aivan 

näitä tauluja vastaava on erään hautamer

kin yläosa, jonka Ahti Rytkönen ja Albert 

Hämäläinen ovat kuvanneet Pielaveden 

Kirkkosaaresta (kuva 40 s. 76). 1 Kuvissa ei 

valitettavasti näy hautamerkin kirjoitusta, 

mistä syystä jää avoimeksi, oliko jompi

kumpi ko. karsikkolautojen mainitsemista 

vainajista sama kuin se, jolle hautamerkki 

on pystytetty. Mallit 11-16, 18-20 ja 22 

vastaavat muodoiltaan Suomessa yleisten 

hautamerkkien yläosia. 

Ortodokseilla oli vielä myöhään tapana 

viedä ruumislauta kalmistoon haudan 

päälle, ja toisinaan siihen oli vainajan rin

nan kohdalle piirretty veitsellä vainajan 

nimi ja kuolinpäivä.2 Näin ruumislaudan 

muoto siirtyi osittain hautamerkkeihin ja 

niistä taas karsikkolautoihin. Lienee sat

tuma, että lauta mallia 11 muistuttaa Kau

hajoelta talteen saatua ruumislautaa, jonka 

päihin on veistetty lyhyet kahvat.3 

Mallin 12 muoto palautunee peräti Roo

man valtakuntaan. Jean Eric Rehn teki 

matkan Italiaan vuosina 1755-1756 ja piir

si siellä muun muassa Neron haudan. Sit

temmin hän käytti sen muotoa lukuisissa 

suunnittelemissaan epitafeissa ja hautaki

vissä. Mallit 2, 3 ja 5 saattavat myös olla 

peräisin yläkulttuurista; Rehnin suunnitte

lemat sarkofagin päädyn malliset epitafit 

muistuttavat näitä.4 Malli 2 on toisaalta 

yleinen rokokootyylinen peilipinta.5 Kar

sikkotaulut siis löysivät esikuvia senaikai

sista eurooppalaisista taidevirtauksista. On 

ilmeistä, että kirkkojen sisustuselementit, 

kuten virsien numerotaulut, ovat osaltaan 

toimineet välittävänä kanavana. 



Mallit 7-10 muistuttavat avointa kirjaa, 

ja samaa aihetta on käytetty ainakin Poh

janlahden rannikon hautamerkeissä. Kirja 

symboloi sitä toivoa, että vainajan nimi on 

kirjoitettu "elämän kirjaan". Selvää sym

boliikkaa on mallissa 34, alassuin olevassa 

sydämessä, joka kuvaa kuolemaa. Näitä 

tunnetaan kaksi Iisalmen seudulta ja yksi 

Rautalammilta. 6 

Ainutlaatuinen on Maaningan Ryönän 

Liljaston karsikkotaulu vuodelta 1871. Sen 

yläreunassa on kaksi sorvattua korvaketta 

(kuva 21 s. 65). Korvakkeet saattavat olla 

nk. muresauvoja, joita on veistetty myös 

kansanomaisiin hautamerkkeihin hauta

paaden molempiin reunoihin. Muresauvat 

ovat siirtyneet kansan tavaksi aatelisilta, 

joiden hautajaiskulkueissa nimittäin edellä 

käveli marsalkkoja sauvoineen. Ensi tiedot 

ovat keisari Kaarle V:n hautajaisista vuo

delta 1558 ja Ruotsissa Juhana III:n hauta

jaisista vuodelta 1592. Kansantapana mu

resauvat tunnetaan ainakin Suomesta ja 

läntisessä Ruotsista. 7 

Konnevedeltä, Konginkankaalta ja Ve

sannolta on valtaomenan muotoinen malli 

29 (kuva 41 ja 42 s. 77). Valtaomenaa on 

käytetty monissa kristillisissä yhteyksissä 

alttaritauluista kellotapuleiden huippuihin. 

Se symboloi valtaa ja kristillisessä taitees

sa erityisesti Vapahtajan valtaa kuoleman 

jälkeisessä elämässä. Motiivia on käytetty 

myös hautamerkeissä.8 

Karsikkolautoja, kuten hautamuisto

merkkejäkin, on valmistettu Maaningalla 

myös pellistä, johon merkinnät maalattiin. 

Ne, jotka ovat säilyneet, olivat kuitenkin 

tutkimusajankohtana niin ruostuneita, ettei 

merkinnöistä saanut enää selvää. 

Toinen erikoismuoto ovat seinään leika

tut merkinnät. Näitä tunnetaan Iisalmesta, 

Karttulasta, Maaningalta, Nurmeksesta ja 

Pielavedeltä.9 Kuvissa 43-46 (s. 78-81) 

ovat Pielaveden Pajumäen Vanhapihan, 

Karttulan Punnonmäen Peltolan ja Sirkka-

lan sekä Maaningan Käärmelahden Mik

kolan merkinnät. Mikkolassa on vanhin 

henkilöllisyydeltään tunnetulle vainajalle 

tehty merkintä vuodelta 1850, ts. se on 

vanhempi kuin vanhin tunnettu karsikko

taulu, mikä ei tosin välttämättä todista 

muusta kuin seinämerkkien paremmasta 

säilyvyydestä. 

Ovatko seinään leikatut merkinnät ol

leet karsikkolautojen edeltäjiä vai onko ke

hitys kulkenut päinvastaiseen suuntaan? 

Luonnossa oleviin puihin sekä kaiverret

tiin merkintöjä että kiinnitettiin tauluja. 

Tavan siirtyessä pihapiiriin kaiverrettiin 

merkintöjä ja kiinnitettiin tauluja myös ra

kennuksiin. Siten kaiverrukset ja taulut 

esiintyivät alussa rinnan. Seinään veistetyn 

karsikkomerkinnän esikuvana on ilmeises

ti ollut myös Suomessa jo 1600-luvulla 

yleinen tapa veistää seinään rakennuksen 

rakentamisvuosi. 10 

1 Rytkönen 1931, 68. Sama hautamerkki on Albert 

Hämäläisen valokuvassa MVKTKA 1050:7; säteit

täinen koriste tunnetaan myös Ruotsin puisista hau

tamerkeistä, esim. Wadsjö 1918, kuva 351. 

2 MVKTKA kuva 1831:91 ja sen teksti (T. Itkonen 

1934). 

3 KM esine 7556:51. 

4 Göransson 1977, 318 kuvat 156, 183 sekä kuvat 

72, 122 ja 17. 

5 Professori Lars Petterssonin (Helsinki) tiedonanto 

15.5. 1979. 

6 Iisalmi Pörsänmäki Hanhilampi (kuva 31 s. 00) 

sekä Rytkönen 1931, 71, jossa se tosin on esitetty 

väärin päin. Jälkimmäisen paikasta on professori 

Ahti Rytkösen (Hyvinkää) tiedonanto 15.1.1979 ja 

Peuran museon (Rautalampi) museon esine n:o 

2507 (kuva 32 s. 71). 

7 Bringeus 1959; Wirkkala 1949, 81. 

8 Esim. MVKTKA kuva 1513:27. 

9 Aspelin 1882, 309; Karttula Punnonmäki Sirkka

la; Maaninka Käärmelahti Mikkola; Sarmelan kyse

ly; Suomen Kuvalehti n:o 47 1929. 

10 Maisteri A. Kolehmaisen (Helsinki) tiedonanto 

26.9. 1979. 
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Kuva 36. Puissa ja rakennuksissa olleiden karsikkotaulujen muotoja. Vuosiluvut 

ilmaisevat kunkin laudan tekovuoden. 
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Kuva 37. Taulujen muotoja Mainowin kuvaamasta Uudenkirkon ristipuusta (ks. kuva 9 s. 52). 

Peltolan talon aitan kaksi seinään tehtyä 

merkintää (18 63 JGL ja 18 74 IKL) on 

veistetty talon kahdelle pienenä kuolleelle 

samannimiselle tyttärelle Iida Kustaava 

Lyytikäiselle. Molemmat on veistetty suo

rakaiteen sisään, ikään kuin taulun kehyk

siin. Tapa leikata merkinnät seinään syr

jäytyi säilyneistä merkinnöistä päätellen 

vähitellen lautojen tieltä. Karttulan Pun

nonmäen Peltolassa on viimeinen seinään 

tehty merkintä vuodelta 1889 ja ainoa kar

sikkolauta vuodelta 1883. Maaningan 

Käärmelahden Mikkolassa on viimeinen 

veistämä vuodelta 1865 ja ainoa karsikko

taulu vuodelta 1874. 

Myös matkamiehen karsikko oli toisi

naan tehty räystään alle. Reinholmin ko

koelmassa on Lönnrotilta saatu tieto vie

railijalle tehdystä merkinnästä: "Hurrikas 

(Sav. Hurripuu) = små ofvanom ingången 

till fremmendrummets farstuga pä yttre si

dan fastspikade, med hufvud och bål 

försedda, merendels röd målade qvarters 

långa bilder eller trädstycken, till åminnel

se af ngn märkvärdig främling som gjort 

der hvar hurrikas uppsattes, ett besök." 

Suomenniemeltä on tieto, että ensi kertaa 

kaupunkiin menevälle tehtiin yökortteeris

sa tuvan orteen tai oven päälle karsikko. 1 

Mutta matkamiehen karsikko tehtiin mat

kamiehen lepopaikan "lämpimän" huo

neen seinään, kun vainajan karsikko teh

tiin vainajan väliaikaisen lepotilan tai 

muun "kylmän" huoneen seinään. 

Koska lautoja on säilynyt epätasaisesti 

ja koska niiden levinneisyys on suppea, on 

johtopäätösten tekeminen alueellisista lau

dan muodoista epävarmaa. Pielavedellä on 

joka tapauksessa omat lautamallinsa 10 ja 

11 sekä edellä puheena ollut aurinkokoris

teinen malli (kuva 38 ja 39 s. 76). Esimer

kiksi Pirttiahossa Pielaveden Venetmäellä 

on kolme mallin 10 mukaista lautaa (kuvat 

33-35 s. 72). Vanhimman on maalannut

ammattimies ja nuoremmat on tehty veis

täen ja maalaamalla, mutta jäljitellen van

hinta mallia. Valtaomenan muotoiset lau-

1 Reinholm 69:68; ks. Krohn, J. 1894, 79, jossa on 

aivan sama tieto. SMSA Kuukka, J. 1929 (Karsik

ko). 

75 



Kuva 40. Pielaveden kirkkosaaren hautamerk

ki. Museovirasto, kuvannut Ahti Rytkönen 

1928. 
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Kuva 38 ja 39. Karsikkotauluja Pielaveden 

Lampaanjärven kylästä. Ne on maalattu emän

tä Maria Kokkoselle (o.s. Pulkkinen; = B; s. 

28.12.1804, k. 29.3.186l) ja talollisen lapselle 

David Toloselle (s. 7.2.1859, k. 18.2.1862). 

Viimeksi mainittu taulu on tehty taitavasti apu

viivoja maalaamalla ja käyttäen sapluunaa. 

Nämä kaksi lautaa muistuttavat erittäin paljon 

Pielaveden Kirkkosaaressa olleen hautamer

kin yläosaa (kuva 40). DT:n taulu KM 7241 :2, 

Museoviraston kokoelmat, kuvannut J. Vilkuna 

1979, MB:n taulu Suomen Kuvalehti n:o 47 

1929, kuvannut E. Kauhanen. 

dat tunnetaan Konnevedeltä, Konginkan

kaalta ja Vesannolta (kuva 41 ja 42). 

Kuva 37 s. 75 esittää ristipuissa olleiden 

lautojen muotoja. Rakennusten seinissä ja 

karsikkopuissa olleiden karsikkotaulujen 

vertailu ristipuun !autoihin tuottaa muuta

mia kiintoisia tuloksia. Ristipuun malli 40 



Kuva 41. Konneveden museon karsikkotaulut 

Pykälämäen talosta. Ylempi on isäntä Staffan 

"Tahvo" Rossin, joka syntyi 21.12.1787 ja 

kuoli 16.4.1871. Konneveden museon esine n:o 

936. 

ja malli 27 Jäppilästä ovat ilmeisen saman

laisia, joskin viimeksi mainitusta ei tiede

tä, onko se ollut puussa vai rakennuksessa. 

Paitsi yksinkertaista nelikulmaista mallia 

ovat samanlaisia myös mallit 28 ja 41 sekä 

sydämet 34 ja 42. Sydän mainitaan Iisal

men lisäksi Haukivuorelta karsikkopuus

ta. 1 Uudessa Suomettaressa 11. syyskuuta 

1886 mainitaan ristipuun laudoista, että 

"yksinkertaisin muoto oli huoneen päädyn 

näköinen", mikä tarkoittanee mallien 37-

39 kaltaista. Näihin saattaa olla yhteydessä 

Pohjois-Savon malli 14, mutta sen muoto 

on niin yksinkertainen, että se on voinut 

syntyä malleittakin. Malli 29 eli valtaome

na tunnetaan Konnevedeltä ja Vesannolta 

rakennuksesta ja Konginkankaalta puusta. 

Kuva 42. V. Kyanderin piirros Vesannon Ha

rinkaan Halla-ahon tauluista vuodelta 1911. 

Vuoden 1875 taulu on lähes samanlainen kuin 

kaksi lautaa Karttulan Airakselan Karhulassa 

(kuva 79 s. 169). Museoviraston kokoelmat. 

Ristipuiden, karsikkopuiden ja raken

nuksiin kiinnitettävien lautojen välillä voi

daan siis havaita muutamia selviä yhtäläi

syyksiä, mikä ilmaissee lautojen olevan 

samaa kantaa. Karttaan 11 (s. 82) on piir

retty karsitun puun, puuhun lyödyn pilkan, 

puussa olleen taulun sekä rakennukseen 

veistetyn ja kiinnitetyn taulun levinnei

syysalueet. Vaikka ristipuuhun2 ja raken-

1 SKS Haukivuori Nurmi, T. 744, 1938. Reinhol

min kokoelmassa (69:62) on maininta, että saarissa 

koivuihin naulattiin sydämen muotoisia lautoja. Tie

donannossa puhutaan kuitenkin matkamiesten karsi

koista. Ovatko nämä sydämet olleet "oikein päin"? 

2 Ristipuun levinneisyysalue ks. kartta 7:n (s. 50) 

täytetyillä ympyröillä ilmaistut ristipuut. 
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Kuva 43. Pielaveden Pajumäen Vanhanpihan aitan oven päälle seinään veistettyjä karsikoita. 

Suomen Kuvalehti n:o 47/1929, kuvannut E. Kauhanen. 

nukseen kiinnitettävien lautojen levinnei

syysalueet eivät kosketa toisiaan, niiden 
muodoissa on yhtäläisyyksiä. Oletettavasti 
karsikkopuihin sijoitetut taulut, joita ei 
juuri ole säilynyt, ovat olleet ristipuiden 
lautojen ja rakennuksiin kiinnitettyjen lau
tojen välimuoto. Toisaalta on myös mah

dollista, että yhtäläisyydet johtuvat saman
laisista hautamerkeistä. 

Ovatko laudat levinneet etelästä pohjoi
seen vai päinvastoin, vai ovatko ne syn
tyneet erillään? Mitkä ovat karsikko

muotojen väliset ikäsuhteet? Puussa olleen 

laudan levinneisyysalue kattaa verraten 

kapean vyöhykkeen etelästä Kannaksel
ta Iisalmen tienoille. Jos tapa olisi synty
nyt pohjoisessa, olisi luultavaa, että sen 

levinneisyysalue olisi kattanut koko kar
sikkoalueen pohjoisosan, mutta näin ei ole. 

Tapa on mahdollisesti syntynyt jossain 

Kaakkois-Suomessa ja levinnyt pohjoi
seen. Rakennukseen kiinnitettävän lau

dan levinneisyysalue taas on pohjoises

sa, missä tapa mitä ilmeisimmin on saa
nut alkunsa. Synty ajoittuu vanhimpien 

tunnettujen lautojen perusteella viimeis-
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tään 1800-luvun puoliväliin. 

Karsikkomuotojen ikäsuhteita voidaan 

tarkastella muun muassa nk. age and area 
-mallin ja typologisen mallin avulla. En

siksi mainittu on alkuaan Julius ja Kaarle
Krohnin lähinnä folkloristiikan tutkimuk

seen kehittämä menetelmä, jota folkloris
tiikan maantieteellis-historiallinen koulu
kunta käyttää ja jossa alueellisen levinnei

syyden katsotaan antavan tietoa tutkitta
van seikan alkuperästä ja iästä.' Myöhem
min on samaan teoriaan päätynyt amerik

kalainen kulttuuriantropologi Clark Wiss

ler.2 Hän on muodostanut käsitteen ikä

alue, joka perustuu kahteen perusoletta

maan. Ensiksi oletetaan kulttuuripiirteiden
leviävän rengaslaineen tavoin lähtökoh

dastaan joka suuntaan. Toiseksi oletetaan

piirteiden leviämisalueen laajuuden anta

van relatiivisen ikäkriteerin verrattuna
muihin piirteisiin. Näin siis ao. alueen reu
noille levinneet piirteet ovat vanhimpia ja

vasta keskustassa esiintyvät ovat nuorim

pia. Vaikka tätä mallia vastaan on esitetty

paljon kritiikkiä, voidaan sitä tässä yhtey
dessä soveltaa, sillä tulos voidaan testata:
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sitä voidaan verrata toisen relatiivisen ajoi
tusmenetelmän antamaan tulokseen, ni
mittäin typologisen mallin avulla saatuun 
karsikkomuotojen keskinäiseen ikäsuh
dekronologiaan. 3 

Oskar Montelius ja Hans Hildebrand 
kehittivät kumpikin itsenäisesti arkeologi
sia artefakteja varten sittemmin tunnetuksi 

tulleen ja ajan evolutionistiseen teoriaan 
liitetyn typologisen tutkimusmenetelmän, 
jossa oletettiin esineistä voitavan rakentaa 

sellaisia ajallisia kehityssarjoja, joissa 
muodoltaan yksinkertaisin esine oli vanhin 

ja monimutkaisin nuorin tai päinvastoin.4 

Metodi ja termi esiintyivät ensi keITan hei

dän 1870-luvun julkaisuissaan.5 Metodi 
omaksuttiin myös 1800-luvun lopun ja 
1900-luvun alun kansatieteelliseen tutki
mukseen.6 

1 Ks. Krohn, K. 1926, 92-93 ja Pentikäinen 1968, 

105-109; metodista on käytetty myös nimiä typolo

gis-maantieteellinen, suomalainen, maantieteellis

historiallinen ja perinnemaantieteellinen.

2 Wissler 1923.

Ii IO AW 

Kuva 44. Karttulan Punnonmäen Peltolan kar

sikkoaitta. Veistämät ovat alakerroksen ovien 

päällä, ja ainoa karsikkotaulu on luhdin räys

tään alla. 

Merkinnät kuuluvat seuraaville henkilöille: 

Anders Lyydikäin(en) 16 v., k.14.10.1869; ta

lollisen tytär Ida Gustafva Lyytikäin( en) 1 v., k. 

13.9.1863; talollisen tytär Ida Gustafa 

Lyytikäin(en) 8 kk., k. 27.7.1874; IGL 1885 ?; 

talollinen Petter August Lyytikäinen 39 v., k. 

4.8. 1885; loisen lapsi Alma Venäläinen k. 

3.8.1880; talollisen tytär Anna Lyytikäin 1 v., 

k.3 .5. 1889. Karsikkotaulu on tehty loisen lap

selle Anna Maria Venäläiselle, joka kuoli 7.9.

1883. Piirrokset on tehty valokuvasta. Kuvan

nut J. Vilkuna 1979.

3 Honko ja Pentikäinen 1970, 25; Wisslerin mallis

ta käytetään nimitystä rengaslaineteoria. Ks. myös 

Valonen 1969, 17. 

4 Hildebrand ja Montelius eivät määritelleet termiä 

typologia, ja niin käsite on säilyttänyt lähinnä alku

peräisen merkityksensä skandinaavisessa ja saksa

laisessa arkeologiassa. Muualla, esim. Yhdysval

loissa sanalla käsitetään lähes mitä tahansa tyyppi

luokitusta (Gräslund 1974, 19-24). 

Typologian synnystä ks. Gräslund 1974, 199-

216. 

5 Hildebrand julkaisi typologisen esinesarjan vuon

na 1871 ja käytti termiä ensi kerran vuonna 1873; 

vastaavat vuodet olivat Monteliuksella vuosi 1872 

ja 1876; molempien ensimmäiset typologiset smjat 

koskivat pronssisolkia (Gräslund 1974, 199-201). 

6 Suomessa typologista metodia, metodin nimeä 

mainitsematta, sovelsi ensimmäisenä A. 0. Heikel 

vuonna 1887 rakennuksia koskevassa väitöskirjas

saan (Lehtonen, J. U. E. 1972, 244). 

Typologisesta menetelmästä etnologiassa ks. 

Lehtonen, J. U. E. 1974. 

79 



cru 
IH4 /J6J fl63Jl<.S

Jk PC ,-,lt 
'flt: 

Kuva 45. Karttulan Punnonmäen Sirkkalan 

karsikot. Seinään veistetyt merkinnät kuuluvat 

seuraaville henkilöille: talollisen tytär Justiina 

Karttunen k. 30.11.1864; talollisen poika Pet

ter Karttunen k. 17.3.1863; talollisen tytär Ma

ria Karttunen k. 23.6.1863; emäntä Katriina 

Karttunen 70 v., k. 6.3.1868. Nykyisen emän

nän Alma Karttusen (s. 1900 Karttulassa) mu

kaan karsikkotaulun merkinnät kuuluvat hänen 

lapsina kuolleille sedilleen Kallelle (1902) ja 

Juliukselle ( 1909). Kuvannut J. Vilkuna 1979. 

Suomessa typologisen menetelmän en

simmäisiä vastustajia oli arkeologian pii

rissä A. M. Tallgren, joka jo vuonna 1934 

kirjoitti E. N. Setälän juhlakirjaan typolo

giaa (morfologiaa) arvostelevan artikkelin 

Oman itsensä kanssa painiva muinaistie

de. Hänen oppilaansa Kustaa Vilkuna so

velsi samaa ajattelutapaa kansatieteeseen 

väitösesitelmässään seuraavana vuonna, 

mutta hänkään ei hylännyt menetelmää 

täysin, vaan ennen kaikkea korosti ylelli

syysesineiden ja tuotantoelämään kuulu

vien esineiden välistä eroa. Typologinen 

menetelmä soveltuu paremmin ylellisyys

esineiden tutkimiseen. 1 Sittemmin meto

din suosio on noussut arkeologisessa tutki

muksessa, ja metodi on nykyään varsin 
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moderni.2 Kansatiede on tässä suhteessa 

seurannut arkeologiaa, mutta metodin käy
tössä on katsottu tarpeelliseksi ottaa huo

mioon lukuisia varauksia lähinnä sen mu

kaan, onko esine käyttö- vai koriste-esine; 

metodi soveltuu erityisesti viimeksi mai

nittujen esineiden tyypittämiseen ja relatii

viseen ajoittamiseen, ja mahdollisesti 

myös karsikoiden ajoittamiseen, sillä kar

sikot voidaan lukea eräänlaisiin koriste

esineisiin. 

Kartasta 11 (s. 82) näkyy, että karsitun 

puun ja puuhun lyödyn pilkan levinnei

syysalueet olivat laajimmat. Levinneisyys

alueiden sisällä on puussa olleen taulun 

levinneisyysalue suurempana ja rakennuk

seen veistetyn ja kiinnitetyn taulun alue 

pienempänä. lkäsuhteet ovat age and area 

-mallin mukaan vanhimmasta nuorim

paan: karsittu karsikkopuu ja pilkka, puu

hun kiinnitetty taulu ja rakennukseen veis

tetty tai kiinnitetty taulu.

Typologisen mallin mukaan karsikkota

pa voidaan luokitella seuraavasti vanhim

masta nuorimpaan (mukaan lukien seuraa

vassa luvussa käsiteltävät kivi- ja kallio

karsikot), kun oletetaan karsikko-sanan pe

rusteella karsimisen olevan muita piirteitä 

vanhemman: 

karsittu puu 

karsittu (tai karsimaton) puu, jossa pilkka 

puuhun lyöty taulu (; maastoon, pihapiirin 

ulkopuolelle, kallioon tai kiveen hakattu 

merkintä) 

rakennukseen veistetty merkintä tai kiinnitetty 

taulu (; rakennuksen kivijalkaan tai 

pihapiirin kallioon tai kiveen hakattu 

merkintä) 

Rakennukseen kiinnitetyn laudan nuoruu

desta puuhun kiinnitettävään lautaan näh

den todistavat myös näiden eri funktiot, 

joihin palataan luvussa 6.4. tarkasteltaessa 

karsikkotavan muuttumista ja loppumista. 

Taulujen nuoruudesta todistaa sekin, ettei 



niitä ole käytetty Baltian ristipuissa. 

Molempia malleja eri karsikkomuotoi

hin soveltamalla saadaan samanlainen ikä

järjestys. Age and area -mallilla ja typolo

gisella mallilla saadut tulokset tukevat toi

siaan ja vielä lisätodisteetkin (mm. Baltian 

käytännöstä) tukevat näitä tuloksia. Kehi

tyksen kulusta voidaan näin olla melko 

varmoja. Samoin kritikoitujen typologisen 

ja age and area -mallin soveltuvuudesta 

karsikkomuotojen ja muiden tämäntyyp

pisten tutkimuskohteiden luokitteluun. 

2.7. Karsikkokivet ja -kalliot 

"Kun päästiin (veneellä) likelle Lohi

koskea, hakattiin Kivitokeen salmen lä

hettyvillä olevaan vedenrajasta jyrkästi 

nousevaan kallioon vainajan nimikirjai

met, tavallisesti hänen omalla kirveel

lään. - - Hakattuja nimikirjaimia nimi

tettiin vainajan karsikoksi." (Sulkava)3 

6 Suomalaiset vainajien karsikot ja risti puut 

Kuva 46. Maaningan Käärmelahden Mikkolan 

karsikkoaitta, joka on luultavasti rakennettu 

vuonna 1849. Merkinnät ovat aivan räystään 

alla. Ensimmäinen merkintä on ilmeisesti teh

ty 26-vuotiaana kuolleelle talollisen pojalle 

Johan Fredrik Raatikaiselle, joka kuoli 

12.9.1850 ja haudattiin 26.9. Seuraava veistä

mä on vuonna 1827 syntyneen ja 12.4.1863 

kuolleen isännän Petter Raatikaisen.joka hau

dattiin 26.4. Viimeinen veistämä on tehty 

6.10.1865 40-vuotiaana kuolleelle isännälle 

Johan Fredrik Raatikaiselle, joka haudattiin 

29.10. Ainoa karsikkotaulu kuuluu talolli

sen pojalle Antti Raatikaiselle, joka hukkui 

27.6.1874. Päivämäärät kertovat siis hautaus

eivätkä kuolinpäivän. Piirros on tehty valoku

vasta. Kuvannut J. Vilkuna 1979. 

"Nykyään on myöskin otettu se tapa, 

että johonkin kartanolla olevaan kiveen 

hakataan vainajan nimi, syntymä- ja 

kuolinpäivä; näitäkin sanotaan karsi

koiksi. Tällaisia karsikoita tehdään 

varsinkin talon isännille, eikä niillä ole 

enää mitään taikauskoista tarkoitusta." 

(Kuopio)4 

1 Tallgren 1934 ja Vilkuna, K. 1935, vrt. Vilkuna, 

K. 1989, 67-68.

2 Ks. esim. Klejn 1982. Viimeksi metodia ovat esi

telleet Renfrew ja Bahn ( 1991, 104-106) arkeolo

gian teorioita, metodeja ja käytäntöä esittelevässä

teoksessaan; samoin Adams ja Adams (1991).

3 SKS Sulkava Kurho, E. KRK 79:61, 1935.

4 Killinen 1890, 109 viite 1.
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Kartta 11. Karsitun puun (== -), pilkkapuun (== -/-), lauta puussa (== - -) ja lauta tai

veistämä rakennuksessa ( == .. .) levinneisyysalueet. 
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1852 
Kuva 47. Vanhin dokumentoitu kivikarsikko on 

Pielaveden Lampaanjärven Hyvölän talon 

vuonna 1852 kuolleelle isännälle Petter Hyvö

selle hakattu merkintä. Kuva: MVKTKA. 

Ainoa karsikkomuoto, joka voidaan ajoit

taa täsmällisesti, on karsikkokivet ja -kal

liot. Kiveen hakattuina merkinnät säilyvät, 

mutta toisaalta on moni karsikko hävinnyt 

silmistä ja mielistä esim. sammaleiden 

alle, kun näiden paikkojen tietäjät ovat 

kuolleet. Tätä tutkimusta varten valitsin lä

hemmin tarkasteltavaksi mikrotutkimus

kohteeksi Pohjois-Savon ja Keski-Suomen 

alueen kivikarsikot. Saimaan alueelta on 

tarkastettu Säämingin Rauhanlinnan lähel

lä oleva karsikko sekä Sulkavan Lohilah

den karsikko. Muut tiedot ovat peräisin 

kirjallisuudesta ja arkistojen asiakirjoista. 

Kust. Killinen kertoo edellä olevassa 

lainauksessa, että Kuopion tienoilla "ny

kyään on" tämä tapa; kysymys on viimeis

tään vuodesta 1890. Vanhin dokumentoitu 

kivikarsikko, joka on selvitetty - vainaja 

on siis tiedossa - on Pielavedellä vuonna 

1852 kiveen tehty hakkaus isäntä Petter 

Hyvöselle (kuva 47). 1 

Säämingin Rauhanlinnan lähellä ole

vassa karsikkokalliossa vanhin varmasti 

selvitetty kuolinvuosiluku on 1857. Keri-

mäellä on hakattu karsikkokivi vuonna 

1861 ja Ristiinassa ainakin ennen vuotta 

1874.2 Hankasalmen Ohenmäen karsikko

paikan vanhin vuosiluku on 1872. Viimei

nen kivikarsikko hakattiin Pohjois-Savos

sa vuonna 1925 (kuva 55 s. 87). 

Sivulla 84 kartassa 12 on esitetty karsik

kokivien ja -kallioiden levinneisyys. Kivi

karsikoissa on huomattavissa sama eri

koispiirre kuin Pohjois-Savon lautakarsi

koissa: niitä on tehty saattomatkan ohella 

myös paikoin pihapiiriin tai jopa raken

nuksen kivijalkaan. Nämä on merkitty 

karttaan ristein. Muualla karsikot on tehty 

tavalliseen tapaan saattomatkan varrelle, 

mikä on kartassa merkitty ympyröin. Ajal

lista eroa ei näiden kahden eri käytännön 

välillä voida havaita, mutta eron selittänee 

eri seuduilla vakiintuneet käytännöt: siellä, 

missä lautakarsikoita oli tehty pihapiiriin, 

hakattiin myös uutuus, kivikarsikko, sinne. 

Missä taas taulut oli kiinnitetty matkan 

varrelle, siellä myös kivikarsikot tehtiin 

kirkkotielle. 

Verrattaessa karttaa Talven kansankult

tuurialueisiin (kartta 4 s. 41) huomataan 

kivikarsikoiden ryhmittyvän savokarjalai

selle alueelle II:B ja erityisesti sen länsi

osaan. Ristipuualueella Kaakkois-Suo

messa niitä ei ole, ja Baltiasta on vain yksi 

tieto kiveen tehdystä rististä. 

Sivuilla 83, 85-88 olevat kuvat 47-57 

esittävät muutamia kivikarsikoita. Niistä 

näkyy, että merkinnät ovat samoja kuin 

aikaisemmissa karsikkomuodoissa. Sulka

van Lohilahdessa merkintöjen ympärille 

1 Pielavesi Hyvölä (Lampaanjärvi 4), MVKTKA 

kuva 1549:18. Petter Hyvönen kuoli 3. lokakuuta 

1852 ja haudattiin 5. joulukuuta (Pielaveden seura

kunnan kuolleiden ja haudattujen luettelo v. 1852). 

Kiven sijainti on sittemmin unohdettu - sitä ei löy

detty käydessäni paikalla v. 1979. 

2 NT Kerimäki (Karsikkomäki); Paasonen 1889, 

137. 
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Kartta 12. Karsikkokivet ja -kalliot. Ympyrä ilmaisee saattomatkalle pihapiirin ulkopuo

lelle tehdyt merkinnät; risti ilmaisee pihapiiriin tehdyt karsikot. Yhtenäisellä viivalla on 

merkitty vuoden 1721 raja ja pisteviivalla vuoden 1743 raja. 



Kuva 48 ja 49. Hankasalmen Ohenmäen irtonainen karsikkopaasi ja karsikkokallio. Paasi on 

siirretty alkuperäiseltä paikaltaan, missä se olisi jäänyt tien levennyksen alle, penkereelle. Sen 

merkintä on tehty Kärkkäälän n:o 22:sta kotoisin olleelle leskiemännälle Eva llenrikintytär Laiti

selle,joka kuoli 47-vuotiaana 13.10.1872 ja haudattiin 20.10. samana vuonna. 

Kalliossa on ainakin kolme merkintää, joista kahden ympyräkehyksen sisällä olevien Kärkkäälä 

n:o 6:sta kotoisin olevat vainajat selviävät kirkonki,joista. He ovat talollisen lapsi Henrik Matia 

Korhonen, joka kuoli 2-vuotiaana 24.11.1884 ja haudattiin 12.12. ja talollisen tytär Ida Sofia 

Korhonen, joka kuoli 28-vuotiaana 1.2.1898 ja haudattiin 19.2. Merkille pantavaa on, että karsik

kojen päivämäärät ovat hautaus- eli ohikuljetus- eivätkä kuolinpäiviä. Piirros on tehty valokuvasta. 

Kuvannut J. Vilkuna 1978. 

on jopa hakattu rajat ikään kuin tarkoituk

sena olisi ollut kuvata karsikkotauluja, ja 

samoin on tehty Hankasalmen Ohenmäen 

kahdessa karsikossa ja Leppävirran Pau

karlahden Ristolan kolmessa karsikossa 

(kuva 49 ja 51 s. 85 ja 86). 1 Pielaveden 

Haapakosken talon karsikkokivessä (kuva 

57 s. 88) näkyy kansan periaate "nolla ei 

ole mitään". Torppari Johan Jääskeläinen 

on syntynyt vuonna 1805, mutta kiveen 

syntymävuosi on hakattu S 185. Pielave-

den Kirkkosaaren Haukkalahden pihakal

liossa on talonväen karsikoita (kuvat 52-

55 s. 87). Niistä kulttuurihistoriallisesti 

mielenkiintoisin on talon pojan Juho Tik

kasen karsikko, jossa on hakattuna J. T 

HUKKU. Juho hukkui vuonna 1912 Tita

nicissa. Siten häntä ei siis ole haudattu Pie-

1 Esittäisivätkö Ristolan rajaviivat ja kaariviivat 

ruumisarkun päätyä pitseineen? 
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Kuva 50. Konneveden Haronkallion karsikko. 

Rakkaus tarkoittaa loisen vaimoa Wilhelmiina 

Häyristä, joka kuoli 35-vuotiaana 12.6.1895. 

Karsikko on hakattu metsäpolun varrelle kal

lioon kahden talon rajalle. Kuvannut J. Vilku

na 1978. 

lavedelle, mutta silti hänelle on tehty kar

sikko.1 
Kiviin tai kallioihin hakattujen karsik

kojen kokoa ei mikään rajoittanut niin kuin 

esim. laudan leveys karsikkotaulun kokoa. 
Niinpä kivikarsikot ovat usein melkoisen 
suuria, jopa metrin halkaisijaltaan, ja nä
kyvät siten kauas. Muutamissa kivikarsi

koissa on myös edellä mainittu karsikko
tauluissa esiintyvä erityispiirre: päivämää

räksi on laitettu kuolinpäivän sijasta päivä, 

jona on kuljettu karsikon ohi, siis hautaus

päivä. Näin on laita Hankasalmen Ohen
mäen pystykallion ja erillisen maakiven 
kolmen karsikkomerkinnän (kuva 48 ja 49 
s. 85).

Hornborg mainitsee, että kivikarsikko
voi olla myös irrallinen kivi: "niin-ikään 

asetetaan jonkun huoneen seinämälle la
tuskainen kivi, johon mainitut merkit ha

kataan". 2 Mainitunlainen kivi on yhä Pie

laveden Säviän Jaakkolassa ja Utrianlah

den Paanalassa (kuva 58 s. 89). Molem
missa tapauksissa merkit on hakattu lit

teään miehen voimin siirreltävään kiveen. 

Jaakkolan merkinnät on tehty talon isäntä
väelle3, mutta Paanalan kiven vainaja ei 

selvinnyt Pielaveden eikä Karttulan kir-

86 

Kuva 51. Leppävirran Paukarlahden Ristolan 

karsikkokallio on heti pihapiirin ulkopuolella 

tien varressa. Merkinnät kuuluvat seuraaville 

henkilöille: talollisen poika Juho Konttinen 47 

v. k. 6.7.1880; edellisen isä isäntä Johan Hen

rik Konttinen 72 v. k. 18.3.1882; edellisen vai

mo Maija Stina Konttinen 74 v. k.8.12. 1888;

edellisten pojanpoika talollisen poika Kustaa

Konttinen 2 v. k. 2.7.1894. Merkinnät on liidut

tu kuvausta varten. Kuvannut J. Vilkuna 1979.

konarkistoista. Paanalan emäntä Iida Jäntti 

(s. 1912 Pielavedellä) kertoi talossa ennen 
olleen pienen liikuteltavan karsikkokiven, 

joka oli tehty Pekka Karttunen -nimiselle 
työmiehelle, mutta se oli kadonnut. 

Karsikkokivet ja -kalliot ovat sekä ta
vallisten ihmisten että kivimiesten teke
miä. Esimerkiksi Hankasalmen Ohenmäen 

kolme karsikkoa sekä Konneveden Haron
kallion hakkaus (kuvat 48-50) ovat niin 

taitavasti ja hyvillä työvälineillä tehdyt, 

että vain hyvä ammattimies saa aikaan sel
laista jälkeä. Säämingin Rauhanlinnan lä

hellä oleva karsikkokallio sen sijaan on ha
kattu niin huonosti, että nykyään merkin

nät tuskin erottuvat. Puumalassa mainitaan 
erikoinen "karsikkomestari", mikä tarkoit

taa "joukon taitavin kivimies, joka hakkasi 

karsikon".4 Työn suorittajaksi valikoitui 
joukon taitavin mies; henkilön muu yhtei

söllinen tai hautajaisiin liittyvä status ei 
vaikuttanut valintaan. 



Kuva 52, 53, 54-ja 55. Pielaveden Kirkkosaaren Haukkalahden pihassa olevan karsikkokallion 

merkinnät. Hakkaukset kuuluvat seuraaville henkilöille: isäntä Atte Herman Saksman; isäntä 

Herman Tikkanen (1904) ja hänen poikansa Juho (1912) sekä vaimonsa Helena (1925). Juho 

Tikkanen hukkui Titanicissa matkallaan New Yorkiin. Merkinnät on liiduttu kuvausta varten. 

Kuvannut L. Pohjakallio 1978. 

1 Helsingin Sanomat 18.4.1912 "Titanicin haaksi

rikko"; Juho Tikkasen kotipitäjäksi on merkitty vir

heellisesti Pihlajavesi Pielaveden sijasta. 

2 Homborg 1886, 96 

3 Pielaveden ja Keiteleen Sanomat 27.11.1975: 

emäntä Anna Räisänen, isäntä Jaakko Reitunpoika 

Jauhiainen ja Jaakko Jaakonpoika Jauhiainen. 

4 SMSA Kokkonen J. 106, 1935 
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Kuva 56. Karttulan Viitataipaleen Eskeelässä 
entisen päärakennuksen kivijalassa olevat kar
sikot. Hakkauksia on myöhemmin vahvistettu. 
Oikeanpuoleinen merkintä on tehty talon isän
nälle Mårthen (Martti) Eskeliselle, joka kuoli 
69-vuotiaana 31.3.1869. Merkinnät on vahvis
tettu kuvausta varten liidulla. Kuvannut J. Vil
kuna 1979.

Kiveen tehdyille karsikoille ei tarvitse 

etsiä mallia tai selityksiä kaukaa, sillä on 

selvää, että kun halutaan tehdä pysyvä 

merkintä, on kivi puuhun verrattuna ikui

nen materiaali. Mahdollisia virikkeitä ovat 

kuitenkin voineet olla hautakivet, joita 

pystytettiin jo yleisesti 1800-luvun puoli

välissä, tai rakennusten kivijalkoihin haka

tut valmistumisvuosiluvut. Kolmas mah

dollinen esikuva ovat rajakivet. Kun ote

taan huomioon karsikon funktio, ne selit

täisivät parhaiten saattomatkalle tehtyjen 

karsikkokivien ja -kallioiden synnyn. Ris

tejä ja vuosilukuja on Suomessa hakattu 

kiviin ja kallioihin yleisesti kaikenlaisten 

rajojen merkiksi ainakin Täyssinän rajan 

(1595) teosta lähtien. Saimaan alueella täl

laisia malleja ovat mahdollisesti Turun 

rauhan (1743) rajamerkit. Virolahdella on 

dokumentoitu useita Uudenkaupungin rau

han (1721) rajakiviä ja venäläiseen mer

kintään kuuluu niissä risti sekä venäjän 

sana raja (r P AH, gran) ja vuosiluku (kuva 

59). 1 
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Kuva 57. Pielaveden Haapakosken pihapiirin 
ulkopuolella olevaan kiveen tehdyt karsikot. 
Kyseessä ovat seuraaville henkilöille tehdyt 
merkinnät: torppari Johan Jääskeläinen synty
nyt 1805 kuollut 2.2.1884; edellisen miniä Ma
ria Hakkarainen syntynyt 14.6.1819 kuollut 
24.8.1885; Johan Jääskeläisen poika torppari 
Petter Jääskeläinen syntynyt 4.8.1833 kuollut 
9.5.1911. Johan Jääskeläisen syntymävuosilu

vussa näkyy kansan periaate "nolla ei ole mi
tään" siten, että vuosiluvun toiseksi viimeinen 
numero, nolla, on jätetty pois. Kuvannut J. Vil
kuna 1978. 



Kuva 58. Pielaveden Utrianlehden Paanalan 

ihmisen nosteltavaan irtonaiseen laakakiveen 

hakatut merkinnät. Tiedossa ei ole, kenelle ki

ven merkinnät on tehty. Kuvannut J. Vilkuna 

1978. 

2.8. Karsikkovaate 

"Entiseen aikaan oli Pohjois-Savossa ta

pana, kuin hautajaisia pidettiin, levittää 

vierashuoneen peräseinälle lakana tai 

muu valkoinen vaate, sen päälle pie

nempi musta silkkihuivi ja sen keskelle 

nelikulmainen, valkoinen paperi, johon 

oli tehty vainajan nimimerkki, syntymä

ja kuolinvuosi sekä -päivä. - - Nämä 

sanotaan olleen juhlamerkkiä ja kutsut

tiin karsikoiksi."2 

Hornborgin yllä olevan lainauksen mu

kaan karsikkovaate tunnetaan 1880-luvul

ta. Samanlaista vaatetta on hänen esittä

mänsä mukaan käytetty myös häissä, mut

ta se ei käy ilmi, minkä sosiaaliluokan ta

vasta kummassakin tapauksessa on kyse. 

Hautajaisissa käytetystä karsikkovaattees

ta on myöhemmältä ajalta vain yksi tieto 

Iisalmesta: "hautajaisten ajaksi oli pirtissä 

pöydän taakse piirretty suurikokoiset vai

najan nimikirjaimet."3 

Kuva 59. Kaksi Uudenkaupungin rauhan raja

kiviin tehtyä merkintää Virolahdelta. Venäläi

nen teksti on gran (f P AH) eli raja. Raunion 

mukaan (1971, liitekuvat). 

Museoviraston kyselyyn vuonna 1978 

ei tullut vastaukseksi yhtään positiivista 

tiedonantoa karsikkovaatteesta. Holmberg 

arveli ruotsalaisiin vastineisiin viitaten, 

että tapa oli myöhäinen.4 Tämä tapa tunne

taan tosiaan Ruotsista aivan samanlaisena. 

Louise Hagberg kirjoitti vermlantilaisissa 

naisen hautajaisissa olleen tapana asettaa 

hautakirjoitus (gravskrift) hautajaishuo

neen valkoisella lakanalla peitetylle sei

nälle vainajan mustan silkin (selkekle) 

päälle.5 Vaate voitiin laittaa myös kattoon. 

Nils Keyland kirjoitti myös havaintonaan 

1 Raunio 1971; kaakkoisrajasta ks. Toivanen 1980. 

Esimerkki siitä, kuinka karsikon tapainen merkin

tä saattaa syntyä spontaanisti on Porvoon maalais

kunnan Rörviksuddenilla oleva irtokivistä kalliolle 

koottu n. metrin halkaisijaltaan oleva ympyrä, jonka 

sisällä on risti, nimikirjaimet MJ ja vuosiluku 1886. 

Merkintä syntyi kun luotsi Michel Johansson maka

si kotona vainajana ja perhe lähti soutaen hakemaan 

Porvoosta arkkua ja valmistelemaan hautausta. Täl

löin vainajan 12- ja 10-vuotiaat lapset olivat odot

taessaan rannalla valmistaneet merkinnän. (Museo

viraston esihistorian toimisto). 

2 Homborg 1886, 96. 

3 MVKeA Kirkollista perimätietoa koskeva kysely 

1958, Iisalmi Tuovinen E.; merkinnän nimitystä ei 

mainita. Iisalmesta on myös tieto SMSA Iisalmi 

Väätäinen, K., 1960 (Karsikko). 

4 Holmberg 1924a, 58. 

5 Hagberg 1937, 227. 
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Vermlannista, että vielä 1860-luvulla ol
leen tapana lauantai-iltana kiinnittää laka
nat tuvan seiniin. Kattoon pingotettiin suu
ri valkea liina, jonka päälle laitettiin musta 
silkki ja sen päälle valkoinen nenäliina. 1 

Tapa tunnetaan myös Bohusläänin hauta
jaisista.2 

Vaikka karsikkovaatetapa on ilmeisesti 
myöhäinen lännestä päin saatu laina, on 
kiintoisaa todeta sen saaneen Savossa juuri 
nimen karsikko. Toisaalta, olihan vaattees
sa samanlaiset merkinnät kuin karsikossa. 

1 Keyland 1924, 98; hän ei mainitse vainajan nimi

kirjaimia, mutta nenäliinassa ne lienevät jo alunpe

rin. 

2 Hagberg 1937, 222. 
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3. KARSIKON JA RISTIPUUN NIMI JA

KARSIKKO- JA RISTIPUUPAIKAN NIMI

"Karsikkomäki. Pennalan tilalla oleva 

mäki, jonka yli kulkee kylätie. Ennen 

vanhaan ruumissaatto pysähtyi siinä 

puolessa välissä kirkkomatkaa lepää

mään." (Kerimäki)1 

Karsikko on yleisin nimi karsitulle tai kar

simattomalle karsikkopuulle. Karsikoksi 

kutsuttiin myös edellä käsiteltyjä lautoja, 

kiviä ja kallioita sekä karsikkovaatetta. 

Karsikkopuulla on kuitenkin puulajia il

maisevan nimen lisäksi paikallisiakin ni

mityksiä: karsikas (Haukivesi, Karttula, 

Tervo), numeropetäjä (Kärsämäki), nume

ropuu (Sumiainen) ja muistopuu (Sumiai

nen, Viitasaari).2 Ristipuilla on vastaavasti 

seuraavia nimiä: ristikko (Uusikirkko, Iit

ti), ristlappuipetäjä (Vahviala), muistopuu 

(Parikkala), koulupetäjä (Lemi), kurmu

puu (Kivennapa) ja soittopetäjä (Inkerin 

Tuutari ja Lempaala).3 Lisäksi tiedonan

noissa on monia muitakin vähemmän ylei

sesti ja ilmeisen tilapäisesti käytettyjä ni

miä, joihin lienee usein suhtauduttava va

rauksellisesti. 

Muistopuu-nimeä selittää tietysti puu

hun liittyvä vainajan muisto. Puuhun teh

dyt merkinnät motivoivat vastaavasti ni

meä numeropuu. Koulupetäjä ja soittope

täjä kuvaavat tapaa seuraavalla tavalla: 

Kun hautajaissaatto lähestyi hautausmaa

ta, useilla paikkakunnilla oli tapana pysäh

tyä tiettyyn paikkaan lähelle kirkkoa. Tällä 

nk. soittosijalla annettiin merkki tai lähe-

tettiin viesti kellonsoittajalle, joka alkoi 

soittaa nk. koulukelloja ja saattue saattoi 

jatkaa matkaa. Vastaava tapa on ollut käy

tössä yleisesti Ruotsissakin.4 Kun pysäh

dyspaikka ja ristipuu olivat samassa pai

kassa, on luonnollista, että puu sai mainitut 

nimet. 

Koululla tarkoitetaan yleensäkin Itä

Suomessa juhlallista hautaustapaa, jonka 

seurakunnan jäsenet saivat osakseen eril

listä koulumaksua vastaan. Seremoniaan 

kuului koulukellojen soitto ja se, että saat

to kantoi vainajan papin tai pappien joh

dolla hautaan. Itse tapa on ollut käytössä 

koko Suomessa, mutta koulu-sana on tässä 

merkityksessä säilynyt kauimmin itäisessä 

Suomessa (kartta 13 s. 92). "Ruunankou-

1 NT Kerimäki (Karsikkomäki). 

2 NT Haukivesi (Karsikas), NT Karttula (Karsikas

kivi), SKS Tervo Oksman, J. 1716, 1937; SKS Kär

sämäki Tikkanen, A. 577 (Nomero petäjä), 1902; 

SKS Sumiainen Harju, 0. 2480 ja 2104, 1938; Juvas 

1931, 79 (Viitasaari); Karsikas on myös sukunimi, 

joksi se on ilmeisesti muodostunut talonnimestä; 

Uudessa suomalaisessa nimikirjassa (Mikkonen ja 

Paikkala 1988) mainitaan Karsikas-nimisiä olevan 

299 kpl. 

3 Juvas 1931, 79 (Uusikirkko, Iitti); Nissilä, V. 

1975, 90; SMSA Kivennapa Wrede, G., 1929 (Kar

sikko); SKS Inkeri Tuutari Räikkönen, E. b) 150, 

1916-17; SKS Inkeri Lempaala Haavio, M. E 97, 

kysymys n:o 141, 283 (s. 68), 1932 < Matti Kähäri 

49 V. 

4 Bringeus 1958, 252. 
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Kartta 13. Koulutavan levinneisyysalue. Kartta perustuu yksinomaan Kotimaisten kielten 

tutkimuskeskuksen Suomen murteiden sana-arkiston tietoihin. 



lulla" haudattiin taas nk. hiljaisen hautauk
sen saavat, mikä tarkoitti, että vainaja oli 
jo haudassa papin tullessa siunaamaan. 
Matti Sainio on jäljittänyt koulu-sanan 

800-luvun Ranskaan.' Tapa lienee yhtey

dessä siihen käytäntöön, josta on kuvaus
Kööpenhaminasta vuodelta 1577 ja jossa
latinakoulun pojat olivat mukana hauta

jaiskulkueessa saaden maksun sen mukaan
millainen oli vainajan paarivaate, jonka

laatu sekin riippui suoritetusta maksusta.
Poikien tehtävä oli laulaa virsiä ja kantaa

kynttilöitä.2 Nils-Arvid Bringeus on osoit
tanut, että tapa laulaa vainajan edellä on
ollut yleinen Ruotsissa 1880-luvulle asti,
mutta sittemmin laulaminen lakkasi ja lau

lajien rooli muuttui säätyläisten hautajais
saaton edellä kulkevien miesten (marsalk

kojen) roolin kaltaiseksi. 3 

Paikka, jossa saatto pysähtyi, tai väylä, 
jota se käytti, sai usein nimen karsikon tai 
ristipuun mukaan. Tällaisia nimiä ovat 
muun muassa Karsikkokallio, Karsikko

mäki, Karsikkoniemi, Karsikkokangas, 

Karsikkotie, Naulamäenkallio, Ristpetä

jänmäki ja Ristihongankangas. Kun karsi
kon tekoon liittyi muitakin tapoja, joita tar
kastellaaan pääluvussa 5., saattoivat myös 
nämä antaa paikalle nimen. Ristiinassa esi
merkiksi on Virsimätäs, jossa ruumiin 
kanssa seisahduttiin ja: "Ruumiin ajomies 
leikkasi 'mättäällä' petäjään ristin t.s. 'teki 
karsikon' ja samalla juotiin 'karsikkoryyp
py' sekä laulettiin virsi."4 Virren veisuu 

siis antoi paikalle nimen, kun taas Sonka
järvellä ryyppääminen oli nimeämisen 
syynä: "Sillä mäellä (oli) aina ruumissaat
tue pysähtynyt ja saattojoukolle tarjottu 
viinaryypyt. Samalla oli tehty mäelle kuol
leen karsikko, johon pantiin vainajan nimi 
ja syntymäaika. Mäkeä ruvettiin sanomaan 

Viinamäeksi."5 

Monista nimityksistä huolimatta vaina
jien puita on pääasiassa kahdenlaisia: kar

sikot ja ristipuut. Kun niillä oli alkuaan 

sama funktio (ks. s. 119), on niiden erona 
pääasiassa nimitys. Mistä kaksi eri nimi

tystä ovat peräisin? Ristipuita tunnetaan 
varsinkin Kaakkois-Suomesta, missä kylä
asutus vakiintui jo varhain. Kylien lähis
töllä olevat puut tulivat pian täyteen riste

jä, ja nimenomaan ristit erottivat puun 
muista puista. Harvaan asutulla seudulla, 
missä ei kyliä ollut, vainajille tehtyjä mer

kintöjä oli siellä täällä, harvassa. Erottu
maan merkitty puu saatiinkin karsimalla 
se; karsittu puu näkyi ja erottui. Tätä tukisi 

se, että myös ristipuualueelta on muutamia 
tietoja karsimisesta. Nimitykset liittyvät 
siis viime kädessä kunkin seudun asutuk

seen. Asutuksellista selitystä tukee sekin, 
että ristipuualue sijoittuu Suomessa eri 
murre- ja kansankulttuurialueelle kuin kar
sikkoalue. 

1 Sainio 1950. 

2 Troels-Lund 1941, 198 ja 200; ks. myös Hand

wörterbuch hakusana leichensingen. 

3 Bringeus 1948. Koulutavasta eli ylöslaulamisesta 

ks. tarkemmin Rimpiläinen 1971, 216, 239, 243, 

254,266,325,328,333. 

4 SKS Ristiina Lakio, T. KT 231:18, 1939. 

5 SKS Sonkajärvi Rissanen, S. KRK 116:440, 

1935. 
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4. KARSIKON JA RISTIPUUN SIJOITTUMINEN

MAASTOON

"Ennen aikaan kun piettiin hautajaisia 
niin piettiin kaksiöiset. Iltasella kun ih
miset tuli ja kahvija oli juotu ja illalli
nen syöty niin tuotiin ruumis tupaan ja 
laulettiin 'Sun puoles herra käännyme'. 
Silloin ruumis käännettiin jalat oveen 
päin. Kaiken aikaa he lauloivat (pitäes
sään ruumiinvalvojaisia) ja luki kunnes 
lähtivät hautaan viemään amusella. Sin
ne kututtiin oikeen erityinen laulumies, 
joka laulo ja saarnasi ruokäpöyväsäki. 
Kun sitten hautaan lähtettiin viemään 
niin laulettiin pitkän matkaa. Sitten teh
tiin karsikko metsään tien viereen. Petä
jän kylkeen sihen laitettiin vainajan 
puumerkki ja kuolinvuosi. Siinä sitte 

ryypättiin kaikki miehet viinaa. Kun sit
ten rumis oli hauvattu mentiin suruta
loon. Syötiin ja juotiin. Tuotiin olet tu
paan ja sitten makaamaan kaikki ja 
aamulla kun oli juotu ja syöty sai kukin 
männä omiin majoihinsa." (Pieksämä
ki)1 

Yllä olevasta kuvauksesta käy ilmi, miten 

karsikon teko rinnastui muihin hautajais

menoihin. Karsikko tehtiin saattomatkan 

varteen, kuljettiin sitten maanteitse, metsä

polkuja myöten, vesitse tai talvella talvi

teitse: "Rautalahdesta ajettaessa oli tällai

nen karsikkopaikka Kultaniemessä, mutta 

jäätä pitkin ajaessa se oli Hiidenniemessä" 

ja "Jos kuljettiin maitse, oli pysähdyspaik

ka tavallisesti kankaalla, mutta jos matka 
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kävi vesitse, niin pysähdyttiin johonkin 

saareen, niemeen tai kannakselle. "2 Jos 

matka hautausmaalle oli pitkä, jouduttiin 

välillä lepäämään ja tehtiin karsikko le

popaikalle: "Tehtiin levähdyspaikalle"; 

"Puolivälissä matkaa !evättiin ja muutet

tiin kantajia"; "Paikka, jossa hevonen le

päsi". 3 Lepääminen ratkaisi paikan, ja niin

pä vesillä karsikkopaikat olivat tuulen suo

jassa. Teiden varsilla ne olivat usein ras

kaan nousun jälkeen mäellä. 

Merkinnät tehtiin toisinaan jollekin ra

japaikalle: "Kun kyläläistemme hautaus

saatto oli tullut Ristilahden kylän reunaan, 

lähelle nykyistä kansakoulua, pysähtyi 

saattue"; "iso petäjä Kalakallion tienhaa

rassa"; "Makulan kylästä kirkolle mene

vän tien vieressä, siinä, missä Halilasta tu

leva tie yhtyy sanottuun tiehen, kirkolle 

mennessä oikealle, iso mänty, jota kansa 

kutsui ristipetäjäksi"; "ruumissaattue sei

sahti tämän (Vuokon ja Lonkan rajalla ole

van) Tervasniemen kohdalla".4 Saattojou

kon pysähtyminen tienristeyksiin on ollut 

yleinen tapa monissa Euroopan maissa.5 

Puolan Marieburgissa hautaussaatto py

sähtyi tienristeyksiin, missä rukoiltiin. 6 

Wiedemannin mukaan risti tehtiin Virossa 

joka paikkaan, johon saatto pysähtyi, ja 

Wäike-Maarjasta kerrotaan risti tehdyn 

joka tienhaaraan. Räpinassa olivat risti

puut nimenomaan pitäjän rajalla.7 Toisaal

ta Virosta on tietoja, että risti leikattiin vai

najan kotoa lähdettäessä joko ensimmäi-
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kylästä kohti kirkkomaata. 

sen metsikön tai ennen hautausmaata vii

meisen metsikön puihin. 8 

Jos tie kirkkoon oli lyhyt eikä varsinais

ta lepopaikkaa tarvittu, tehtiin karsikko 

usein pysähdyttäessä odottamaan koulu

eli vetokellojen soiton alkamista. Tällai

seen pysähdyspaikkaan viittaavat jotkut 

karsikko- tai ristipuupaikkojen nimet. 

Karsikot tai ristipuut sijaitsevat usein ti

lojen, kylien tai pitäjien rajoilla. Tämä ha

vainto herättää kysymyksen, onko karsikot 

ja ristipuut tehty nimenomaan rajoille vai 

onko karsikko- ja ristipuupaikoista tullut 

sellaisia kiintopisteitä, jotka sitten ovat tul

leet merkitsemään rajoja. 

Oletettavasti karsikkoja on jossain mää

rin tehty tarkoituksella rajapaikkoihin. 

Toisaalta karsikkojen sijainti voidaan se

littää myös toisin. Asutusten välisten rajo

jen merkkeinä ovat yleensä muusta ympä-

1 SKS Pieksämäki Karjalainen, H. PK 20:3547, 

1937-38; sitaatin oikeinkirjoitusta on korjattu. 

2 SKS Sortavalan mlk Toiviainen, E. 557, 1936; 

SKS Sumiainen Harju, 0. 24800, 1938; ks. SKS 

Uusikirkko Toivonen, A. KT 121:25, 1938 

3 SMSA Vesanto Fri, 1., 1929 (Karsikko); SKS 

Saarijärvi Harju, 0. 3203, 1946; SKS Puumala Kuu

sitie, M. KT 75:35, 1938. 

Lepopaikka oli jo sinänsä kalman voimien vuoksi 

vaarallinen, ja monin paikoin Euroopassa !evättiin 

vain tietyissä paikoissa. Esim. Färsaarilla lepopai

koissa oli tietyt kivet, liksteinar, joille arkku uskal

lettiin laskea (Joensen 1980, 202). 

4 SKS Uukuniemi Toiviainen, E. KJ 40:16700, 

1957; NT Heinjoki (Ristipetäjä); SKS Uusikirkko 

Seppälä, S. 1066, 1938; Juuka Holmberg 1924a, 30. 

5 Handwörterbuch, hakusana Leichenzug. 
6 Loorits 1949, 83. 

7 Wiedemann 1876, 425 ja Waronen 1898, 101-

102; ERA RKM II 347, 143 M. Hiiemäe. 

8 < Endel Kama, Polva 1991, ja ERA RKM II 393, 

368 (15) Anu Korb, Kambja 1985 < 94-vuotias Jo

hannes Kaldmets. 
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ristöstä erottuvat maastonkohdat. Mäet, 

saaret, niemenkärjet, vetotaipaleet, purot, 

isot kivet ym. olivat juuri näitä paikkoja, 

joihin matkamiehen silmä kiinnittyi ja 

joista muodostui helposti yleisiä ja tunnet

tuja lepopaikkoja. Rajat ovat usein myös 

syrjässä, suunnilleen yhtä kaukana kahdes

ta asumuksesta, ts. puolivälissä. Tällaiset 

puolivälin kohdat ovat sopineet hyvin 

myös hautajaissaattojen lepopaikoiksi, 

joissa pysähdyttäessä on samalla tehty vai

najalle karsikko. Näin rajan, lepopaikan ja 

karsikon sijoittuminen samaan maaston

kohtaan saa myös topografisen selityksen. 1 

Vaikka karsikoiden ja ristipuiden sijainti 

rajoilla voidaan selittää osittain näin, kar

sikoita ja ristipuita on kuitenkin tehty 

myös nimenomaan siten, että ne sattuvat 
viralliselle maanomistukseen liittyvälle ra

jalle. 

Sivuilla 95 ja 96 on ristipuu- ja karsik

koalueelta kartat 14 ja 15, jotka osoitta

vat ristipuu- ja karsikkopaikkojen sijoit

tumisen maastoon. Viipurin ja Säkkijär

ven ristipuiden tarkka paikantaminen on 

vaikeaa tiedonantojen epätarkkuuden tai 

niukkuuden vuoksi. Keski-Suomen kun

tien alueelta ilmenee lisäksi se, kuinka eri 

karsikkomuodot esiintyivät paikallistasol

la ja kuinka tapa loppuu alueen läntisissä 

osissa. 

Viipurin ja Säkkijärven alueen kartassa 

ristipuut on merkitty täytetyillä ympyröil

lä, ja kylistä tulevat nuolet tarkoittavat 

saattueen kulkusuuntaa. Kartasta näkyy, 

kuinka joka tien varrella (esim. Säkkijär

vellä) oli joka kylällä, joskus monillakin 

kylillä, yhteinen ristipetäjänsä. Kiintoisaa 

on havaita tradition merkitys paikan valin

nassa: vaikka lähempänä kirkkoa olisi ol

lut toinen ristipuu, on merkintä silti tehty 

aina oman kylän perinteiseen paikkaan. 

Lisäksi käy ilmi, että vainajat kuljetettiin 

oman pitäjän hautausmaahan, kun tieolot 

olivat hyvät. 

7 Suomalaiset vainajien karsikot ja ristipuut 

Kartasta 15, joka kuvaa muutamia itäi

sen Keski-Suomen pitäjiä, sitä vastoin käy 

ilmi, että niistä kylistä ja yksinäistaloista, 

joista oli pitkät ja hankalat matkat omalle 

kirkolle, vainajat vietiin lähimpään naapu

riseurakunnan kirkkomaahan. Samoin 

käytettiin tietysti muitakin naapuriseura

kunnan kirkon ja papin palveluksia. Kon

neveden seurakunta perustettiin vasta 

vuonna 1919, ja Konginkangas sai oman 

hautausmaan vuonna 1866. Niin ollen 

Konnevedeltä, joka kuului vuoteen 1919 

asti Rautalampiin, vietiin vainajat läntisis

tä ja pohjoisista osista Sumiaisiin sekä Vii

tasaarelle ja vuoden 1866 jälkeen myös 

Konginkankaalle. Eteläisen Konneveden 

asukkaat hautasivat vainajansa Hankasal

melle (vasta vuodesta 1795) ja Rautalam

mille. Konginkankaalaiset taas veivät 

kuolleensa Viitasaarelle ja Saarijärvelle 

ennen kuin saivat oman hautausmaan 

vuonna 1866. Pyhäkankaan karsikossa 

Saarijärven puolella aivan lähellä pitäjän

rajaa merkinnät loppuvat 1860-luvulle, lu

kuun ottamatta vuodelta 1897 peräisin ole

vaa merkintää, joka saattaa selittyä muis

toperinteen vaalimiseksi tai siten, että vai

naja on viety sukuhautaan Saarijärvelle. 

Pitäjänrajat eivät siis ratkaisseet vaina

jan lepopaikan valintaa; sama koski muita

kin kirkollisia toimituksia. Kartasta näkyy 

selvästi sekin edellä mainittu seikka, että 

karsikko tehtiin sekä vesiteiden että maa

kulkuväylien varsille, yleensä jonnekin 

matkan puolivälin tienoille. Karsikko- ja 

ristipuupaikat olivat siis vakiintuneita. 

Merkinnät tehtiin mieluiten lepo- tai raja

paikoille. 

1 Samanlainen hauska yhteensattuma on siinä, että 

metsojen soidinpaikat ovat usein rajalla. Ne ovat 

olleet aikoinaan kaikkien tuntemia kiintopisteitä 

(Metsästys ja Kalastus n:o 9 syyskuu 1979, 58-59). 
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Lähes kaikissa pitäjissä karsikko tai ris
tipuu tehtiin menomatkalla, mutta muuta
mista pitäjistä on kuitenkin tieto, että asia 
oli päinvastoin: karsikko tai ristipuu tehtiin 
vasta kirkolta palattaessa. Näin on ollut 
tapana seuraavissa pitäjissä: Kesälahti, 
Kuolemanjärvi, Kuopio, Lapinlahti, Lep
pävirrat, Luumäki, Maaningan seutu, Mie
hikkälä, Nurmes, Valkjärvi ja Viipuri. 1 

Siellä missä karsikkotaulu kiinnitettiin ra
kennukseen, se "nostettiin", naulattiin jon
kin rakennuksen seinään kirkolta palat
taessa.2 Samoin lienee pihassa olevien kar
sikkokivien laita. Osasta edellä mainituista 
pitäjistä on myös tieto, että merkintä teh
tiin menomatkalla. Koska joissakin pitäjis
sä on noudatettu kumpaakin tapaa ja koska 
tavalla tehdä karsikko paluumatkalla on 
hajanainen levintä, on se ilmeisen myöhäi
nen. Karsikon tai ristipuun teko vainajaa 
hautausmaalle saatettaessa edustaa van
hempaa kantaa. 

1 SKS Kesälahti Hautala, J. 840, 1938; SKS Kuole

majärvi Mannonen, U. 6736, 1938; Valjakka 1949, 

48; NT (Karsikko); SKS Leppävirta Hulkkonen, E. 

1959, 1927; SKS Luumäki Suomi, L. HAKS 32172, 

1944; Rytkönen 1931, 69 (teos käsittelee pääasiassa 

maaninkalaisia tapoja, mutta joitain tietoja on myös 

Iisalmesta, Lapinlahdesta ja Pielavedellä); Snellman 

1911, 49; SKS Nurmes Hautala, J. 1381, 1939; Sar

melan kysely (Valkjärvi); Ahrenberg 1908, 18. 

2 Rytkönen 1931, 69: karsikko tehtiin eli nostettiin 

kirkoltatuloruoan jälkeen tai vasta seuraavan päivän 

aamuna ennen vieraiden poislähtöä. 
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5. KARSIKKOON JA RISTIPUUHUUN

LIITTYVÄT TAVAT

5 .1. Karsikon ja ristipuun teko ja 

tekijät 

"niin pysähdyttiin johonkin saareen, 

niemeen tai kannakselle. Joku vainajan 

omaisista kaiversi tällöin petäjänkyl

keen vainajan kuolinvuoden ja ristin." 

(Sumiainen) 1 

"Tähän petäjää tehtii kirveel rist, ku 

suattue ol seisahtunt vainaa viel petäjäst 

Vuoljärvii päi. Ruumiikulettaja tek ris

tin." (Inkerin Vuolee)2 

"Kun oli syöty kirkoltatuloruoka, suori

tettiin karsikonnosto. Laudasta t. rauta

pellistä tehty karsikko, mihin oli mer

kitty vainajan nimi sekä syntymä- ja 

kuolinaika, naulattiin aitan, tallin t. 

muun rakennuksen oven yläpuolelle." 

(Maaninka)3 

Kullekin vainajalle tehtiin yleensä vain 

yksi karsikko. Tutkimusaineistossa on 

vain kaksi tietoa, jossa mainitaan yhdelle 

vainajalle tehdyn kaksi karsikkopuuta, jos

kin samalle paikalle: "Näin [karsien oksat 

ylhäältä alas jättäen vain latvatupsun] he 

karsivat kaksikin kuusta." Haukivuorelta 

on tieto, että puun karsimisen jälkeen ha

kattiin karsikkomerkinnät lähimpään kal

lioon. 4 

Edellä on käynyt ilmi, että rakennuksiin 

kiinnitetyistä karsikkotauluista ja kivikar

sikoista osa oli ammattimiesten ja osa ta

vallisen kansan tekemiä. Kivikarsikoiden 

tekijöistä ei ole monta tietoa, mutta näyttää 

siltä, että usein kyseessä on ollut saattojou

kon taitavin kivimies: "Mukana oli myös 

kivenhakkaajat kuokkinensa jotka hakka

sivat vainajan nimen ja syntymä- ja kuo

linajan läheisimpään kallioon".5 Kuka oli 

tekijänä, kun merkinnät tehtiin puuhun? 

Oliko karsikon teko jonkun tietyn henkilön 

rooli hautajaisissa, mihin viittaa Säämin

gistä saatu tieto: "Erikoiset miehet vain 

saivat tehdä karsikon, ei siihen sopinut 

joka miehen ryhtyä."6 Seuraavassa käsitel

lään erikseen karsikko- ja ristipuualuetta. 

Sumiaisissa teki karsikon joku omaisis

ta (ensimmäinen näyte luvun alussa). Sa

moin kerrotaan Iisalmesta: "sen tekivät 

vainajan pojat tai muut miespuoliset suku

laiset."; Tuusniemeltä kerrotaan "isännän 

tehneen emännälle", ja Pihtiputaalta, että 

"joku miespuolinen vainajan läheinen 

veisti".7 Omaisten lisäksi mainitaan teki-

1 SKS Sumiainen Harju, 0. 2480, 1938. 

2 SKS Vuolee Vuoljärvi, P. KJ 50:19178, 1957. 

3 Rytkönen 1927, 373 (Maaningan tienoilta). 

4 SKS Tuusniemi Räsänen, 0. 358, 1939; SMSA 

Haukivuori Nykänen, T., 1935 (Karsikko). 

5 SMSA Haukivuori (karsikko) Nykänen, T., 1935. 

6 SKS Sääminki Hautala, J. 446, 1938. 

7 SKS Iisalmi Rissanen, S. KRK 116:288, 1935; 

SKS Tuusniemi Räsänen, 0. KRK 118:294, 1935; 

KSM Hautajaiskysely a 528 Sallanko, T., 1971. 
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Kuva 60. Viron Polvan Partsimi5isan kylässä asuvan maanviljelijän Endel Kaman valokuva

albumin sivu, jossa on kuva hänen vuonna 1977 kuolleesta äidistään, Ida Kamasta, arkussa sekä 

kuva siitä, kun vainajalle veistetään ristimäntyä Looduse metsään. Veistäjänä on vainajan veljen 

tyttären mies. Kuvannut J. Vilkuna 1991. 

jäksi Lapinlahdelta ja Tervosta joku, joka 

osasi tehdä numerot ja joka usein oli sama, 

joka teki arkun, joskin hänkin on voinut 

olla omainen. 1 

Näistä vähistä tiedoista käy ilmi, että 

tekijänä oli karsikkopuualueella sukulai

nen tai erityisesti arkuntekijä. Siitä, kuinka 

ja milloin karsikkotaulu kiinnitettiin ra

kennukseen, on kovin vähän tietoja. Ahti 

Rytkönen on kirjoittanut muistiin Maanin

galta (luvun alussa kolmas esimerkki), että 

karsikko "nostettiin" vasta kirkolta tultaes

sa; samoin on tehty Iisalmessa, missä kar

sikko kiinnitettiin: "hautajaisten jälkeisenä 

päivänä useimmiten aitan oven yläpuolelle 
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seinään".2 Siitä kuka "nosti" karsikon, ei 

ole tietoja. 

Ristipuualueella ja Kaakkois-Suomessa 

yleensäkin on ollut tapana, että erityisesti 

laulajat ajoivat ruumiin kanssa. Seuraa

vassa on lainaus Johannes Häyhän 

maahanpanijaiskuvauksesta Rautjärveltä 

1800-luvun puolivälistä: "Seuraawaa 

wärssyä weisattaissa kannettiin ruumis re

keen, jossa lewitettiin waippa kirstun yli. 

Mattilan isäntä käwi hewosia ajamaan ja 

seppä, Mäkelän Risto, sekä Kokkasen Jus

si käwiwät laulajina kirstun kannelle istu

maan. Rautaristi asetettiin reen perään. 

Kun kaikki saattowäki oli rekeen istautu-



nut, heittiwät laulajat hatut päästään ja 

Kokkanen, toisten kanssa weisasi 'Nyt 

rohkiast' täältä lähden'. - - Seuraawaa 

wärssyä alkaissa, nykäisi Mattila hewosia 

ja niin lähdettiin ajamaan - - ja joka talon 

kohdalla laulettiin."3 

Häyhän mainitsemat laulajat tai vetäjä 

mainitaan ristipuualueelta ristin vuolijoi

na: "viättäjä niihin tek sen karsikon"; "ruu

miinvetäjä piirtää merkin"; "ruumiin ajo

mies leikkasi" ja "laulumies teki ristin".4 

Vaikka voidaan otaksua, että laulajat tai 

vetäjät olivat usein sukulaisia, niin heidän 

roolinsa juuri laulajina tai vetäjänä määräsi 

heidät tekemään ristin. Antreassa ja Ki

vennavalla mainitaan tekijänä olleen "van

hempi" ja "vanhin".5 Mutta kun kyseessä 

oli korkealle puuhun kiipeäminen ja lau

dan tai ristin sinne kiinnittäminen, lankesi 

tehtävä jollekin nuorelle, kuten kerrotaan 

Heinjoelta: "Tällöin joku nuorukainen kii

pesi petäjään kiinnittääkseen siihen puun 

lastusta tehdyn ristin. "6 Toisinaan tarvittiin 

todellista taituruutta, jotta päästiin tarpeek

si korkealle: "två starka karlar ställde sig 

vid stammen, en yngre man steg upp på 

deras skuldror och så ännu en. "7 Viron 

Kambjassa kerrottiin vuonna 1933, että 

ristin teki vainajan lähin miesomainen. 

Vuonna 1991 Pölvassa haastatellut kertoi

vat, että ristin veistää puukollaan joku 

miespuolinen saattaja, mutta mikään tietty 

sukulaisuussuhde vainajaan ei määrää teh

tävää eikä asiaa sovita myöskään etukä

teen. 8 

Karsikon tai ristipuun tekijänä on aina 

ollut mies. Savossa korostettiin hänen su

kulaisuuttaan ja Kaakkois-Suomessa hä

nen rooliaan ruumiinvetäjänä tai laulajana. 

Saattomatkalla tai kotipiirissä olleen karsi

kon tai ristipuun miespuolisen tekijän tai 

kiinnittäjän suhde vainajaan oli joka ta

pauksessa läheinen, koska hautajaisiin 

osallistui vain sukulaisia tai muita paikal

lisyhteisön jäseniä. 

5.2. Ryyppy 

"Niihe kohala pyssäötettii hevoset eli ve

neet millä kulettii ja otettii ryyppy. Se 

alako ruumil luota jok ol pyssäötetty 

karsikkopuu kohale ja kulok hevosjono 

häntäpiähä." (Haukivuori)9 

Kun hautajaissaatto oli tullut karsikko- tai 

ristipuupaikalle, taijottiin joko heti tai kar

sikon tai ristipuun teon jälkeen viinaryyp

py, jota kutsuttiin karsikkoalueella karsik

koryypyksi. Ristipuualueelta ei ole mainin

taa ryypyn nimittämisestä ristipuun mu

kaan. Karsikkoryyppynä ja ilmeisesti 

yleensäkin hautajaisryyppynä viina syr

jäytti oluen 1800-luvulla. Maaningan ym

päristössä ryyppy otettiin hautausmaalta 

palattua silloin, kun kiinnitettiin eli "nos

tettiin" karsikko rakennukseen räystään 

alle. 10 Uukuniemellä sen tarjosi vainajan 

1 SMSA Keinonen, A., 1935 (Karsikko); SKS Ter

vo Oksman, J. 1716, 1937. 

2 SMSA Honkanen, M. 102, 1931. 

Ahti Rytkösen karsikon "nostoa" koskeva tieto 

(1927, 373) ei ilmaise sitä, oliko tämä nimitys erityi

nen termi. Sana saattaa liittyä siihen, että talollisten 

hautajaisiin liittyi Itä-Suomessa kirkolta tulon jäl

keinen erillinen siirtymäriitti: uuden isännän ja 

emännän valitseminen eli isännäksi ja emännäksi 

nostaminen (Vilkuna, A. 1959c). Myös hääparia ja 

matkamiestä nosteltiin. 

3 Häyhä 1893, 32. 

4 SKS Sääminki Hautala, J. 447, 1938; Valkeala 

Waronen 1898, 99; SKS Ristiina Lakio, T. KT 

231: 18, 1939; SKS Savitaipale Paanno, M. 502, 

1955. 

5 SMSA Ikävalko, V. 106, 1931; NT (Ristipetäjä

mäki). 

6 Lappalainen, E. 1955, 467. 

7 Ahrenberg 1908, 18. 

8 ERA II 298, 231 R. Viidalepp 1933; < Endel 

Kama ja Kadi Sarv 1991. 

9 SKS Haukivuori Nurmi, T. 744, 1938. 

10 Rytkönen 1931, 69. 
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Kartta 16. Ryypyn ottaminen karsikkoa tai ristipuuta tehtäessä. 
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"omainen" ja Tervossa "läheinen sukulai

nen".1 Ristipuualueella ja sen lähiympäris

tössä ryypyn tarjosi kuolleen vetäjä tai lau

laja: "Kun laulumies teki ristin, hän antoi 

kaikille ruumiin tuojille viinaryypyn sa

masta pullosta"; "antoi kuolijaisen viejä 

pullosta viinaa kaikille"; "ruumiin vetäjä 

tarjosi kaikille vieraille viinaa ryypyn. "2 

Jääskessä sanottiin, että ryyppy annet

tiin ensin laulajille ja kantajille, Kerimäel

lä puhuttiin vieraista ja Säkkijärvellä mai

nittiin, että "ukot maistoivat hyvät nau

kut". 3 Sulkavalta on tieto, että "kaikille 

hautajaissaattojoukolle vanhin veljeni tar

josi viinaryypyn, ei lapsille tarjottu."4 Vii

naryypyn saajien määrä on siis vaihdellut 

paikkakunnittain. 

Ryypyillä oli muitakin nimiä kuin kar

sikkoryyppy: eroryyppy (Hankasalmi), 

mutteriryyppy, koska ryypyn ottopaikalla 

tarkastettiin myös kärryn mutterit (Heinjo

ki), ensimmäinen multaryyppy (Jääski) ja 

piiskaryyppy (Vuoksenranta). 5 

Kartta 16 esittää niitä pitäjiä, joissa on 

otettu ryyppy karsikkoa tai ristipuuta teh

täessä. Siitä näkyy, että tapa on levin

nyt koko karsikko- ja ristipuualueelle. On 

kiintoisaa todeta, että asianomaisen alueen 

lähialueillakin Pyhtäällä ja Orimattilassa 

on otettu vainajan saattomatkalla tietyssä 
paikassa ryypyt, vaikka mitään merkintöjä 

ei tehty: "Hautaan vietäessä kun tultiin 

Myllykylän ja oman kylän rajalle annettiin 

kaikille ryyppy"; "Matkan puolivälissä py

säytettiin ja isäntä tarjosi miesvieraille 

ryypyn."6 Tässä yhteydessä jää ratkaise

matta, oliko näillä paikkakunnilla ollut en

nen ristipuita vai oliko vain ryyppääminen 

ollut tapana. 

Tapa periytyy Gananderin tiedon perus

teella ainakin 1700-luvulta: "Under ett så

dant träd supa de bränwijn; eller dricka 

öhl. "7 Virossa otettiin ja otetaan ryypyt ris

ti puuta tehtäessä, ja Ruotsissa ja Norjassa 

tehtiin samoin ruumissaattueen lepopai-

kalla. 8 Hautajaisissa tarjottiin ennen run

saastikin viinaa, ja siksi oli varsin luonnol

lista, että kirkkotien varrella pysähdyttäes

sä jo vainajan kotitalossa alkanutta tarjoi

lua jatkettiin. Karsikkoryyppyä on pidettä

vä vain yhtenä ryyppynä monien joukossa. 

Karsikon tai ristipuun teon yhteydessä 

otettuja ryyppyjä saattoi olla useita, eikä 

niistä ilmeisesti silloin mikään ollut varsi

nainen karsikon tai ristipuun tekoon liitty

vä ryyppy. Kaakkois-Suomesta kuvataan 

ryyppäämistä seuraavasti: " - - riensin 

paikalle. Tässä näin ruumiin arkun rattail

la, ja miehet suutelewan tasku-mattia. Sen 

tehtyään otti yksi heistä powestansa pik

kuisen neliskulmaisen laudan, yhden nau

lan ja wasaran, - - ja sen paikalleen asetet

tua, ottaa puukon tupestansa ja leikkaa ris

tin koiwun kylkeen - - . Tempun tehtyä 

hankitsiwat he tiehensä ja minä myös mat

kaani. Mutta kun pikimmiltään kahsahdin 

heidän lähtöänsä, näin kuinka halukkaasti 

he ensin suuteliwat taskumattia, joka käwi 

kädestä käteen niin kauwan kuin matti ma

kialta maistui, ja sitten rattaille ja ajamaan 

niin paljon kuin rujat pääsiwät."9 Pysäh

dyksessä otettu ryyppy on saanut nimensä 

karsikon mukaan, mutta sen ei mielletty 

1 SKS Uukuniemi Toiviainen, E. KJ 40:16700, 

1957; SKS Tervo Oksman, J. 1716, 1936. 

2 SKS Savitaipale Paarmo, M. 502, 1955; SKS 

Mäntyharju Karhu, J. 3984, 1936; SMSA Kerimäki 

Halonen, A. 102, 1931. 

3 NT (Ristikoivu); SMSA Halonen, A. 102, 1931; 

SKS Säkkijärvi Satama, V. KRK 138:22, 1935. 

4 Sarmelan kysely. 

5 SKS Hankasalmi Harju, 0. 3131, 1946; MVKeA 

Vilkunan kysely 1978 Vanhanen, L.; NT (Ristikoi

vu); SMSA Laiho, L. 106, 1934. 

6 MVKTKKA käsik. 660 a) Syrjävaara, L. 1958, 

28; SMSA Petola 106, 1931. 

7 Ganander 1937, hakusana karsikko.

8 Boecler-Kreuzwald 1854, 69; Hagberg 1937, 361; 

Hodne 1980, 110 ja Hovdhaugen 1981, 72. 

9 Sanomia Turusta n:o 18 1861. 
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tavan muistiin merkitsemisen aikoina ol
leen yhteydessä karsikkoon. Samuli Paula
harju kirjoitti Kainuusta: "Mutta matkavii
nat piti olla muassa, sillä vanhat eivät 
kuolleitaan vesipäällä kuljettaneet. Isän
nällä oli pullo taskussa, ja viejilläkin oli 
viinahalli. Jo lähdettäessä otettiin hyvät 
ryypyt ja taipaleella tuon tuostakin pysäh
dyttiin pullon ääreen, vastaan tulijoillekin 
tarjottiin, 'jotta eivät tekisi mitään pahaa 
viejille'." 1 

Paloviina opittiin tuntemaan Suomessa 
1500-luvulla, ja jo seuraavalla vuosisadal
la kotipoltto oli yleistä maaseudulla. Vai
najan saattomatkalla ryyppäämiseen on 
silti annettu muitakin selityksiä kuin pelk
kä nautiskelu. Virossa ryyppy otettiin Os
kar Looritsin mukaan vainajan sielun ylen
tämiseksi ja syntien hälventämiseksi. Ryy
pystä on tieto Viron Harglasta, Kambjasta, 
Pölvasta, Räpinasta, Röugesta, Sangastes
ta, Viljandista ja Vörusta.2 Latviassa viina
ryyppy mainitaan tapana Madonasta. 3 

Tapa ottaa ryyppyjä hautajaisissa ja 
saattomatkalla voi olla yhteydessä nk. 
muistomaljojen juontiin. Anders Gustavs
son on tutkimuksessaan Minnesdrickning 

vid begravning päätynyt tulokseen, että 
yleiseurooppalainen tapa ottaa muisto
ryyppy hautajaisissa ulottuu esikristilli
seen aikaan ja keskiaikaan, mutta tavan 
sisältö sekä ulkomuoto on vähin erin 
muuttunut. Pakanuuden aikana juotiin ju
malien ja roomalaiskatolisena aikana Kris
tuksen, Neitsyt Marian, pyhimyksien ja il
meisesti myös vainajan kunniaksi sekä 
muistoksi. Ne muutamat tiedot, että ryyp
py auttoi vainajaa paratiisiin, ovat ilmei
sesti syntyneet kiirastuli-käsitteen synnyn 
myötä.4 

Toisaalta on huomattava, että viina
ryyppyjen tarjoaminen liittyi siirtymäriit
teihin5, erityisesti niihin, joissa statuksen 
vaihto symboloitui siirtymisenä paikasta 
toiseen. Matkan keskivaiheilla ylitettiin ra-
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jakohta, jolloin statuksen vaihtaja tarjosi 
muulle seurueelle viinaryypyn; hautajais
matkalla luonnollisesti vainajan sijasta 
joku omaisista tarjosi pulloa. Itäisessä 
Suomessa yksi statuksen vaihtomatkan ra
jakohta, olipa kyseessä vainaja, morsian 
tai ensi kertaa kaupunkiin matkaava, oli 
merkitty karsikolla. Ristiinassa hääsaat
tueelle tarjottua ryyppyä sanottiin jopa 
karsikkoryypyksi.6 Statuksen vaihto oli ai
na eräänlainen juhla, joten sitä juhlistettiin 
ryyppyjä tarjoamalla, ja kun siirtyminen 
konkretisoitui matkalla tietyssä paikassa, 
oli luonnollista, että juuri tuossa paikassa 
myös ryypättiin. Ilmeisesti viinarypyn ja 
juomana vanhemman oluen tarjoaminen 
saattomatkan varrella karsikko- tai risti
puupaikalla kuului alunperin nimenomaan 
siirtymärii ttiin. 

5.3. Saverikko 

"Siitä [ristipuun teosta] sanotaan siellä 
[Uudellakirkolla] ja Lappeen pitäjässä 

'nyt saverikko katkesi' ."7 

Ristipuun tekoon saatettiin viitata myös 
kiertoilmauksella. Pysähtymistä selitettiin 
esim. saverikon katkeamisella. Saverikko 
on se vitsainen, myöhemmin rautainen 
side, jolla aisa kiinnitettiin rekeen (ks. 
kuva 61). Kun vitsainen saverikko katkesi, 
katkesi heti matkantekokin, mikä ei ennen 
liene ollut kovin harvinaista. Raudusta on 
edellisen kaltainen tiedonanto: "Orjansua
raisil ol Suarsilla miäes saverikon paikkua
jaist ja Palkielaisil ol Parkuojal. Saverik
kua paikkasiit net talomies käi antamas pu
telist ryypyt ja siit jatkoi! matkua. Ruumiin 
viejä seisatti saverikon paikkua kohtua."8 



Kuva 61. Lieksan museon reki, jossa aisat kiinnittyvät kaplaisiin vitsaisin saverikoin. Kuva on 

käännetty ylösalaisin, koska reki on museon katossa. Kuvannut 0. Rinta-Tassi 1981. 

Vaikka kuvauksessa ei mainita ristipuuta, 

tiedetään toisesta yhteydestä, että pal

kielaisilla oli ristipuu Parkuojalla.9 Siis 

sama sanonta on tunnettu Lappeessa, Rau

dussa ja Uudellakirkolla. 

Kun kärryt korvasivat reen, ei niissä rik

koutuvana osana ollut saverikkoa vaan 

pyörien irtipääsevät mutterit, joita piti sil

loin tällöin tarkistaa. Heinjoelta kerrotaan: 

"ja siinä Hokarinmäellä oli menomatkalla 

viimeisen kerran pysähytty kelloja kuunte

lemaan ja oli sitten otettu mutteriryypyt, 

oli tarkastettu kärrien mutterit, kun takai

sin tullessa ajettiin kilpaa". 10 

Toinen mahdollinen haaveri saattoi olla 

hevosen rinnustimen laukeaminen. Savi

taipaleelta kerrotaan: "Kun saavuttiin kar

sikkopaikalle, missä kunkin vainajan 

merkkipuut olivat, pysäytti ajomies hevo

sen huomauttaen: 'rinnustin laukesi' ."11 

Suomenniemeltä on samanlainen tieto: 

1 Paulaha1ju 1922, 280-81. 
2 < Artur Raibakas 1991; ERA II 298, 231/2 R. 
Viidalepp 1933; ERA II 36, 134 R. Viidebaum 
1931; RKM II 347, 143 M. Hiiemäe 1980; ERA 
RKM II 49,238 (28) Ö. Orru 1955; ERA II 242/9 A. 
Prede 1939; ERA II 78124, 513/4 (19) L. Tann 
1936; Loorits 1949, 83. 
3 Aräjsin tiedonanto 31.10.1991; Strauberg (1949, 
72) mainitsee ylipäänsä Latviassa tarjotun ristipuu
paikalla viinaa tai olutta.
4 Gustavsson 1973.
5 Eri puolilta Eurooppaa on tietoja esim. initiaatioi
hin liittyneestä kestityksestä. Tapa on ollut yleinen
käsityöammattikunnissa, mistä se on omaksuttu
muihin ryhmiin, esimerkiksi Saksan pellavantekijä
naisille (Weber-Kellerman 1985, 162).
6 Matkamiehen ryyppy: Talve 1960, 267-70; mor
siamen ryyppy: Heikinmäki 1981, 467.
7 Reinholm 69: 10.
8 SKS Rautu (Palkeala) Onttonen, H. E 145, 1938;
sitaatin oikeinkirjoitusta on korjattu.
9 MVKTKKA käsik. 695; Vahter T. 1930, 10.
10 MVKeA Vilkunan kysely 1978 Vanhanen, L.
11 Murto 1939, 236.

105 



Kartta 17. Pitäjät, joissa on veisattu karsikkovirsi. 
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"niin jonkun isännän hevoselta 'rinnustin 

laukesi' ja sitä siinä toisetkin pysähtyivät 

'ihmettelemään' ." 1 Samanlaista matkalle 

ominaista pysähdystä merkitsee virolainen 

tieto Jöhwesta: jos hevonen ei satu pysäh

tymään vettään heittämään, pysäytetään se 

muuten ja leikataan puuhun risti.2 

Hääsaattueen pysähtyessä ryyppäämään 

on syyksi pysähtymiseen paikoin (Hirven

salmi, Koivisto, Pyhäjärvi Vl) sanottu 

syyksi myös saverikon katkeaminen tai 

muu valjaisiin tullut vika. Vanhin tieto on 

vuodelta 1853 Hirvensalmelta: "Noin puo

li väliin ajettua seisauttaa puhemies hevo

sensa, sanoen, milloin valjaansa !auen

neen, milloin saverikkonsa katkenneen, 

tahi muuta sellaista komppausta tapahtu

neen, josta pyytää juohto-väen ei pahastu

maan, ja toiset kuin syyttävät häntä niin 

huonoilla värkillä ja lekeillä semmoiseen 

asiaan tulemasta, täytyy hänen ruveta heitä 

sovittelemaan putelin kanssa, ja sehän se 

onkin tällä seisautuksella päätarkoitukse

na. "3 Ensikertalaisen matkamiehen ryypyn 

yhteydestä ei tunneta vastaavaa sanontaa. 

Pysähtymiselle annettiin siis jokin ihmi

sestä riippumaton syy. Ehkä haluttiin lei

killisesti puolustella pysähtymistä ryypyn 

ottoa varten, kuten asia käsitettiin karsik

kotavan loppuaikoina ja säilyneissä hääku

vauksissa. Kiertoilmauksin voidaan luon

tevasti puhua sellaisista asioista, jotka ovat 

esim. moraalisesti arveluttavia. Tavan juu

ret lienevät kuitenkin toisaalla. 

5.4. Virsi 

"Lauta vietiin saattojoukon mukana 

karsikkopuun luo, jossa ennestään oli 

samanlaisia lautoja; siellä veisattiin en

sin virsi ja sitten lauta naulattiin puu

hun. Vielä veisattii: 'Niin kauan kuin 

me eläm' tääl' ', minkä jälkeen otettiin 

viinaryypyt ja lähettiin kotiin." (Iisal

mi)4 

Karsikon tai ristipuun teon jälkeen laulet

tiin virsi, jota karsikkoalueella nimitettiin 

karsikkovirreksi. Tällainen tieto on seitse

mästätoista pitäjästä. Nämä pitäjät on mer

kitty karttaan 17. Levinneisyys kertoo, että 

virsi on laulettu niin karsikko- ja ristipuu

alueen eteläisimmissä osissa kuin pohjoi

simmissakin pitäjissä. Näiden pitäjien li

säksi Uudeltakirkolta on myös tieto: "Kun 

vainajaa lähdettiin viemään hautaan, lau

lettiin koko matkalla virsiä aina 'ristpetä

jälle' saakka. Siihen pantiin vainajaa kos

keva taulu ja matkaa jatkettiin kirkolle il

man laulua."5 Onko tässä kyse hautajaisis

sa tavallisen veisaamisen lisäksi nimen

omaan karsikkovirrestä? 

Veisaaminen oli olennaista vanhakan

taisissa suomalaisissa kristillisissä hauta

jaisissa, ja tapana oli laulaa pitkin saatto

matkaa. Jos matka oli pitkä, laulettiin vain 

talojen ja kylien kohdalla. Niinpä on otak

suttava, että virsi laulettiin myös pysähdyt

täessä tekemään karsikkoa tai ristipuuta. 

Muissa maissa eri puolilla maailmaa on 

1 MVKeA Vilkunan kysely 1978 Hujala, A. 

2 Waronen 1898, 102. 

3 Heikinmäki 1981, 467. 

4 Valjakka 1949, 70 (kuvaus Iisalmen seudulta). 

5 SKS Uusikirkko Klink, V. KRK 127:1, 1935. Pie

lisjärvellä veisattiin saattomatkan lepopaikalla vielä 

1930-luvulla virsi vaikka karsikkoa ei enää tehty 

(käsik. Mönkkönen 1979, 92). 

107 



Kuva 62. Pöljän museon karsikkopuu n:o 338. Merkintä tarkoittaa vuoden vanhana kuollutta 

talollisen poikaa Aatami Wäänästä, joka kuoli 1.8.1878. Vainajan nimikiljaimista on osa lyöty pois 

kirveellä. Kuvannut L. Pohjakallio 1978. 

myös ollut tapana pysähtyä tietyssä pai

kassa vainajaa saatettaessa. Ainakin Eu

roopassa on tällaisissa paikoissa toisinaan 

veisattu virsiä ja rukoiltu. 1 Baltiasta ei ole 

tietoja veisaamisesta tai laulamisesta risti

puun leikkaamisen yhteydessä. 

Karsikkovirret ovat luultavasti olleet 

enimmäkseen virsikirjan osastosta Kuole

masta ja hautaamisesta. Toisaalta, vain 

kaksi varsinaista karsikkovirttä tunnetaan. 

Toinen on (näytteessä, luvun alussa mai

nittu) virsi Iisalmesta, joka on vuoden 

1701 virsikirjassa virsi 378. Toinen karsik

kovirsi on Maaningalta.2 Virren sanojen 

"seisom keskellä kuolemaa tääl, vaikka 

elossa olevam luullaan" perusteella ky

seessä on vuoden 1701 virsikirjan virren 

397 (Koko maailma walittanee) toisen sä-

108 

keistön alku: "Käym' keskell' kuolemaa 

täällä, waikk' eloss' olewan luullaan." 

5.5. Muita tapoja 

"Mikä ruumis siitä sivuun kuletettiin 

niin sillon piti tehä risti siihen puuhun 

ja hauvalle mänijän tuli heittää eväitä 

siihen puun juurelle." (Ruskeala)3 

Karsikon tekoon liittyy paikoin myös mui

ta aiemmin mainittuja satunnaisempia ta

poja. Ruskealasta peräisin olevan tiedon-



annon lisäksi on muutamia muitakin tieto
ja, että puun juureen olisi laitettu jotakin. 
Säkkijärvellä laitettiin ristikoivuun vaina
jan vaate tai muu esine, jonka tarkoitus oli 
estää vainajan paluu.4 Nurmeksessa mai
nittiin puun juurelle laitetun, "uhratun", ra
haa, ja Viipurin tienoilta Ahrenberg kir
joitti: "När detta var gjort [laudan naulaus 
ristipuuhun] offrades vid trädets fot en 
knappnål, ett hårstrå, hvad som helst som 
tillhört den döde och som legat inom kis
tans hölje. Så var den sista tjänsten gjord åt 
den döde, nu bar det af mot hemmet i kar
riär. "5 Leppälahdella pantiin puun juurelle 
pieni uhri ja oksiin sidottiin monen värisiä 
vaatesarkoja. Reinholm kirjoitti Viipurin 
tienoilta: "vid Säiniö by 8 verst fr. Viborg 
er många träd behängda med lappar, snod
der, band, inristade kors af glitter och alle
handa färger." Virossa ja Latviassa on 
myös ollut tapana laittaa lankoja ristipui
hin.6 

Edellisiin tietoihin verrattava on jo edel
lä mainittu tapa lyödä ristipuuhun arkun tai 
ristin pala tai kirstun naula tai useita naulo
ja. Konnevedeltä kerrottiin, että Lanstun
saarten karsikkopaikalla poltettiin olkia, 
mikä tarkoittanee niitä sängyssä tai lattial
la olleita olkia, joilla vainaja oli viimeiset 
hetkensä viettänyt.7 Latviassa tehtiin sa
moin ristipuupaikalla. 8 Sulkavalla oli tapa
na hakata karsikkomerkinnät kallioon vai
najan omalla kirveellä, jonka terä tietysti 
rikkoutui.9 

Karsikkoon liittyviä sanontoja tunne
taan vain kolmelta paikkakunnalta. Rauta
lammilla sanottiin karsikon teon jälkeen, 
jos vainaja oli miespuolinen: "Siinä se vai
naja nyt hallitsee puutaan, ei siihen puuhun 
kirves pysty." Jos kyseessä oli naispuoli
nen vainaja, sanottiin: "Siinä se nyt huol
taa lehmiään ja lampaitaan." 1

° Kahdesta 
muusta toinen on kansanetymologia. Ki
vennavalla ristipuu sijaitsi näet Annankris
tin kankaalla. Nimeä on selitetty: "Ruu-

miin kuljettaja löi kirveellä kristin isoon, 
kankaan laidassa olleeseen puuhun, sa
noen samalla "Annan kristin".11 Kolmas 
sanonta on Kansallismuseoon vuonna 
1956 Koivistolta saatu ainutlaatuinen tieto. 
Sen alkuperäisyyteen on kuitenkin syytä 

1 Ks. esim. Höhn 1961, 207 ja Hovdhaugen 1981, 

72. 

2 Valjakka 1949 ja SMSA Rytkönen A., 1929 (Kar

sikkovirsi). 

3 SKS Ruskeata Mustajärvi, A. PK 29:5300, 1938; 

sitaattin kieltä on korjattu. 

4 SKS Säkkijärvi Satama, V. KRK 138:22, 1935 < 

Anna Maria Parkko s. 1852. 

5 SKS Nurmes Tuukkanen, V. 300, 1938; Ahren

berg 1908, 18. 

6 Killinen 1890, 109; Reinholm 69:64; Boecler

Kreuzwald 1854, 69; Strauberg 1949, 72. 

7 SKS Rautalampi Holmberg, U. 210, 1909, < Juho 

Hakkarainen 81 v. Samanlaisesta poltosta matkan 

puolessa välissä kertoo Hagberg ( 1937, 137) Bohus

länistä. 

8 Strauberg 1949, 72; Valkasta on tieto, että risti 

tehtiin vainajan paluun estämiseksi. Jos vainaja oli 

nainen, puuhun naulattiin ristin lisäksi kangasnau

hoista valmistettu kukkavihko (Aräjsin tiedonanto 

31.10.1991). 

9 SKS Sulkava Kurho, E. KRK 79:61, 1935-36. 

JO Valjakka 1949, 69. 

11 SKS Kivennapa Vihtari, E. PK 26:4899, 1938. 
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suhtautua epäillen. 1 Näiden kolmen pitäjän 

tietojen lisäksi on Kanneljärvellä ristin te

koon ilmeisesti liittynyt sanallista tai esi

neellistä "noitumista", koska tavan torjuja 

huusi ristin tekijöille: "Muistakaa, että sil

le [vainajalle] ei saa noitumaan käyvä, eikä 

ristii petäjään tehä."2 

Luonnollisesti karsikko ja ristipuu, ku

ten kaikki kuolemaan liittyvät esineet, ve

tivät puoleensa taikojen tekijöitä. Retzius 

mainitsee matkakuvauksessaan, että toisi

naan taikuuden harjoittajat tuhoavat veis

tämiä irrottamalla ja viemällä mennessään 

lastun vuosiluvun kohdalta.3 Liekö sattu

ma, että Pöljän museon karsikkopuussa on 

talollisen pojan Aatami Wäänäsen karsi

kosta lyöty kirveellä pois osa nimikirjai

mista (kuva 62 s. 108). Taikojen tekoa var

ten otettiin Nurmeksessakin multaa tai las

tuja karsikkopuun juurelta.4 

Taikomista harjoitettiin myös ristipuu

alueella. Grigorief kertoi taulun irrottami

sen ristipuusta aiheuttaneen sen, että vai

naja saapui ahdistelemaan irrottajaa. Täl

löin vainaja voitiin "kääntää" tahallisesti 

toiseen taloon tiputtelemalla maitoa puulta 

tähän taloon asti.5 Tiedonannoissa ei ole 

mainintoja siitä, keiden kuului hautajaisis

sa tehdä taikoja (esineiden jättäminen, sa

nonnat yms.) tai olivatko magian harjoitta

jat omaisia, yhteisön muita jäseniä, miehiä 

tai naisia. 

Hautajaisten eri vaiheissa tarkkailtiin 

enteitä, koska siten saatettiin päästä selvil

le tulevista kuolemantapauksista ja siitä, 

oliko haudattava vainaja joutuva taivaa

seen vai helvettiin. Virossa katkaistiin pai

koin puun latva saattomatkalla, ja jos puu 

kuihtui, vainajan perhe tuli pian seuraa

maan kuollutta tuonpuoleiseen.6 Suomesta 

on vain yksi vastaava karsikkoihin tai risti

puihin liittyvä tiedonanto: Vuolijoella us

kottiin, että jos karsikkopuu jo seuraavana 

kesänä kuivui, vainaja joutui helvettiin.7 

Näin karsikot ja ristipuut eivät olleet ylei-
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sesti enteidenvälittymispaikkoja, niiden 

funktio oli toinen. 

1 MVKTKKA käsik. 633 Seppinen A. 1956: 
Ristin teon jälkeen tekijä sanoi: "Kekrinä kahuin 

pyhänä, palaa suuren suvun kanssa, kuin on kyly 
lämmitetty, ruuat pöyille rakettu. Ällös sie yksin 
palaja." Vainajan paluuta pelättiin, mutta ei silloin, 
kun se hallittiin. Näin on katsottu olleen syksyllä 
kekrinä eli köyrinä, jolloin suvun vainajat kutsuttiin 
kotiin kestittäviksi. Kekri on kuitenkin kalendaari
sesti keskittynyt alkuaan katoliseen pyhäinmiesten
päivään vasta 1800-luvulla ja vasta sen myötä saa
nut vainajiin liittyvää sisältöä. Kekri ei siis ole alku
aan vainajien juhla vaan satovuosien taitekohta (ks. 
Vilkuna K. 1983, 296). Koiviston värssyjen vanhuu
teen on syytä suhtautua epäillen. Arvo Seppinen (s. 
1905 Koivistolla) kuoli vuonna 1978, joten tiedon 
tarkempi alkuperä ei ole enää selvitettävissä. Lesken 
tiedonannon mukaan (Helsinki 3.10.1979) Arvo 
Seppisen käsikirjoitus perustuu lähinnä hänen tätin
sä haastatteluun. Tädin tiedot perustuvat hänen isän
sä eli Arvo Seppisen isoisän Pietarin (s. 1844, k. 
1913) kertomaan. Asian varmisti Arvo Seppisen sis
ko Elin Kaukiainen (s. 1903). Tiedusteltuani asiaa 
professori Matti Kuuselta hän piti värssyjen liitty
mistä ristipuuhun epätodennäköisenä. 
2 Pentikäinen 1963, 408. 
3 Retzius 1881, 127. 
4 SKS Nurmes Tuukkanen, V. 300, 1938. 
5 Holmberg 1924a, 33. 
6 Loorits 1949, 83. 
7 SKS Vuolijoki Paulaharju, S. ja J. 17466, 1932. 



6. KARSIKKO JA RISTIPUU SOSIAALISENA

ILMIÖNÄ

6.1. Karsikoihin ja ristipuihin 

merkittyjen vainajien sosiaalinen 

tausta 

"Eloaitan oven päälle tehtiin kaikkien 
talonväkeen kuuluvien karsikot." (Sii
linjärvi)1 

Tiedonannot siitä, kenelle karsikko tai ris

tipuu tehtiin, vaihtelevat. Toisissa kerro

taan esim., että merkintä tehtiin vain isän

nälle ja emännälle tai talonväelle, toisissa, 

että aikuisille mutta ei lapsille. Asian tutki

miseksi on selvitettävä, kenelle säilynei

den karsikoiden ja ristipuiden merkinnät 

on tehty. On todennäköisempää saada sel

ville karsikoiden kuin ristipuiden merkin

töjä, sillä ristipuita tai niissä olleita lautoja 

on säilynyt vain nimeksi. Kust. Killinen 

kirjoitti Ruskealasta seuraavasti: "on yh

teinen petäjä, johon jokaiselle kyläkunnan 

kuolleelle risti tehdään."2 Ahrenbergin ku

vauksessa ristipuuhun kiinnitettiin lauta 

talon vanhalle palvelijalle.3 Mainowin ku

vaaman puun noin 50 lautaa viittaavat sii

hen, että merkintä on todella tehty kaikille 

ohi kuljetetuille vainajille, ts. puu on tullut 

täyteen lyhyessä ajassa. Laudat eivät ni

mittäin säily kovin kauan puussa säiden 

armoilla. 

Yhteiskunnan sosiaalinen rakenne 

muuttui historiallisella ajalla niin, että ti

lallisen ja tilattoman väestön ero kasvoi. 

Uudella ajalla sosiaalirakenteeseen vaikut

ti ennen muuta väkiluvun kasvu ja maauu

distus. Isojako tehtiin karsikkoalueella 

1700-luvun lopusta alkaen ja 1800-luvun 

puoliväliin mennessä, eli aiemmin kuin 

ristipuualueella, missä se toteutettiin 1800-

luvun alkupuolella ja lahjoitusmailla vasta 

1800-luvun puolivälin jälkeen. Väestön

kasvun ohella isojako edisti karsikkoalu

eella sosiaalista väestön differentoitumis

ta, mikä synnytti tilattoman väestön ongel

man. Ristipuualueella lahjoitusmaiden 

purkamisen jälkeen maauudistus lähinnä 

kasvatti sosiaalista homogeenisuutta. 

Eri karsikkomuodot eivät ole säilyneet 

samalla tavalla. Rakennusten karsikkolau

toja ja veistämiä on säilynyt eniten, ja kar

sikkokiviä ja -kallioita on enemmän kuin 

karsikkopuita. Vanhimmat säilyneet, tar

kasti ajoitettavat ja tiettyyn vainajaan lii

tettävissä olevat karsikot ovat vasta 1850-

luvulta. Niinpä karsikon tai ristipuun saa

neiden vainajien sosiaalisessa asemassa ta

pahtuneet mahdolliset ajalliset muutokset 

eivät käy ilmi aineistosta. Kun aloin tutkia 

löydettyjä karsikoita, kävi pian ilmi, ettei 

karsikkojen perusteella välttämättä pystytä 

määrittelemään vainajien henkilöllisyyttä. 

Etenkin karsikkopuihin veistettyjä merkin

töjä on vaikea tulkita. Osaltaan tähän vai-

1 SMSA Siilinjärvi Luosto, T., 1936 (Karsikko). 

2 Killinen 1890, 109. 

3 Ahrenberg 1908, 18. 
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Kuva 63. Sadan karsikon otoksen jakautuminen vainajan sosiaalisen aseman mukaan. 

kuttaa merkintöjen suppeus - joskus on 

merkitty jopa vain risti ja vuosi - ja osal

taan se seikka, että vainaja on voitu viedä 

haudattavaksi ulkoseurakuntiin. Tällaisis

sa tapauksissa heistä ei välttämättä ole 

merkintöjä oman seurakunnan kuolleiden 

ja haudattujen luettelossa. 

Edellä mainituista ongelmista huolimat

ta on sadan karsikon vainajat ja heidän so

siaalinen asemansa saatu selville. Selvitys 

on tehty seurakuntien kirkonkirjojen avul

la. Muutamassa tapauksessa tieto on peräi

sin lähdekirjallisuudesta tai haastatteluista. 

Sadan karsikon otos on syntynyt niin, että 

on kerätty mukaan mahdollisimman moni 

karsikkopuuhun sekä -kiveen tehty mer

kintä, minkä jälkeen loput otoksen karsi

kot ovat (runsaimmin säilyneitä) raken

nuksiin veistettyjä tai kiinnitettyjä karsik

koja. Otokseen ei sisälly sellaisia karsikoi

ta, jotka on tehty uusin motiivein tavan jo 

kerran loputtua. Karsikot on kerätty Poh

jois-Savon ja Keski-Suomen alueelta seu-
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raavasti (suluissa karsikoiden lukumäärä): 

Hankasalmi (3), Iisalmi (4), Jäppilä (1), 

Karttula (9), Keitele (1), Konnevesi (4), 

Kuopio (2), Lapinlahti (8), Laukaa (1), 

Maaninka (14), Pielavesi (33), Saarijärvi/ 

Konginkangas (1), Siilinjärvi (16), Suo

nenjoki (1) ja Vehmersalmi (2). Karsikko

puuhun veistettyjä merkintöjä on 18, puu

hun kiinnitettäviä lautoja vain 1, karsikko

kiviä ja -kallioita 21 ja rakennuksiin kiin

nitettyjä tauluja sekä seinään suoraan veis

tettyjä merkintöjä 60. Seinässä olevia tau

luja on siis eniten, kun taas puussa olleita 

tauluja on vain yksi. Tulokset eivät välttä

mättä ole yleistettävissä koko karsikkota

paan. Tulokset kertovat sen kenelle karsi

koita on tehty, vaikkakaan se ei kerro var

masti sitä, kenelle niitä ei ole tehty. 

Karsikoihin merkittyjen henkilöiden so

siaalinen asema on jollakin tavalla määri

teltävä. Luokittelu voidaan tehdä esim. kir

konkirjojen sosiaalisen luokituksen avulla. 

Kirkon historiakirjoissa säätyjä, sosiaalisia 
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§ Veistämät puussa D Laudat ja
seinäveistämät 

[I] Kivikarsikko 

Kuva 64. Sadan karsikon otoksen jakautuminen karsikkomuodoittain. Otoksen ainoa puuhun kiin

nitetty taulu on tehty talolliselle ja siten kuva kuvaa muiden 99 karsikon jakautumista. 

luokkia, ovat tilalliset eli talolliset, lam
puodit ja torpparit sekä tilattomat. Viimek
si mainittuja ovat loiset, kylänloppulaiset, 
itselliset, piiat, rengit, mäkitupalaiset yms. 
Syytinkiläiset on laskettu talollisiin. Luok
kiin kuuluvat myös vaimot, tyttäret, pojat, 
veljet, sedät, vävyt jne., ellei heitä ole luo
kiteltu toisin perustein. Esimerkiksi ala
ikäinen torpparin tytär on katsottu kuulu
van torppariluokkaan. 

Otoksen sata karsikkoa jakaantuu sosi
aalisen aseman perusteella kuvan 63 mu
kaisesti. Maaseudun asukkaiden sosiaali
luokkia selvitelleet tutkimustilastot eivät 
ole jaotukseltaan yhteneviä kirkon histo
riakirjojen luokkien kanssa, mutta jonkin
laisena vertailukohteena niitä voi kuiten
kin käyttää. Kuopion läänin ammatissa toi
mivasta väestöstä oli vuonna 1875 talolli
sia 12 071 (13,6 %), maatorppareita 5 946 
(6,7 %) ja maanviljelystyöväestöä 70 912 
(79,7 %) henkeä. On huomattava, että ky
seessä on vain ammatissa toimiva väestö, 

8 Suomalaiset vainajien karsikot ja ristipuut 

johon eivät kuuluneet nk. ammatittomat eli 
esimerkiksi talollisten vaimot ja alle 15-
vuotiaat lapset, vanhukset ym. 1 Tilattomia 
oli siis enemmän kuin talollisia ja torppa
reita. Säilyneitä karsikoita on kuitenkin 
tehty eniten tilallisille (erityisesti talollisil
le), neljälle vainajalle viidestä. 

Edellä mainitut karsikko-otoksen 11 ti
latonta ovat: kaksi loisen poikaa, loisen 
tytär, loisen leski, loisen vaimo, kylänlop
pulainen (nainen), kaksi kylänloppulaisen 
vaimoa, rengin vaimo, työmiehen poika ja 
mäkitupalaisen poika. Tilattomien luokka 
ei ole yksiselitteinen. Esimerkiksi Karttu
lan Punnonmäen Peltolassa on kaksi lois
mies Antti Wenäläisen tyttärille tehtyä 
merkintää. Historiakirjoista käy ilmi, että 
Antti Wenäläinen oli naimisissa talon tyt
tären Wilhemiina Lyytikäisen kanssa. Hän 

1 Kilpi 1913, 198; luokkiin sisältyvät henkilöryh

mät on esitetty sivuilla 64--65. 
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Veistämät 
puussa 

Taulu puussa Laudat ja Kivikarsikko Yhteensä 
seinäveistämät 

1 E3 Naiset · D Miehet 1 
Kuva 65. Sadan karsikon otoksen jakautuminen vainajan sukupuolen mukaan. 

oli siis talollisen vävy, mistä syystä hänen 

sosiaalinen asemansa luonnollisesti poik

kesi esim. työmiehen tai rengin vävyn ase

masta. Toisaalta talollisille tehdyt merkin

nät säilyivät paremmin, koska suvun säily

essä talossa jälkipolvet ovat antaneet niille 

arvoa. Otoksen tilattomille tehdyt karsikot 

osoittavat lukumääräisestä vähyydestään 

huolimatta, että vainajalle on voitu tehdä 

karsikko hänen sosiaalisesta asemastaan 

riippumatta. 

Ainoa puuhun kiinnitetty taulu on tehty 

talolliselle. Muutoin 99:n karsikon otoksen 

jakauma on karsikkomuodoittain kuvan 64 

mukainen. Puu- ja kivikarsikot on otoksen 

mukaan useimmiten tehty talollisille. Niin

pä näyttää pitävän paikkansa se, mitä Killi

nen kirjoitti vuonna 1890 Kuopion tienoil

ta: "Tällaisia [kivi-] karsikoita tehdään 

varsinkin talon isännille. " 1 Puiden osalta 

edellä mainittu säilymismahdollisuus on 

ilmeisesti ollut ratkaiseva: puut, joilla ei 

ole ollut tunnearvoa tilanomistajille eli 

metsänomistajille, ovat joutaneet hakkui-
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siin. Kivet säilyvät paremmin riippumatta 

siitä kenelle niiden merkinnät on tehty. 

Sukupuolen mukaan otoksen sata kar

sikkoa jakaantuvat kuvan 65 mukaisesti. 

Sukupuolijakauma on tasainen ja todistaa 

karsikoita tehdyn tasa-arvoisesti. Karsik

komuodoittain tulos on sama lukuun otta

matta kivikarsikoita, jotka painottuvat sup

peassa otoksessa miehiin, mikä sekin tu

kee sitä Killisen havaintoa, että kivikarsi

koita on tehty varsinkin talonisännille. 

Bringeus on osoittanut, kuinka Ruotsis

sa elämänkausiin liittyvät tavat vähin erin 

1600-luvulta lähtien muuntuivat sosiaali

siksi ja sukupuolten välisiksi rajamerkeik

si. Hautajaisissa miesten rooleja pidettiin 

naisten rooleja tärkeämpinä. Karsikko- ja 

ristipuutavan näkökulmasta tällaista eriy

tymistä on havaittavissa siinä, että vaina

jan saattomatkan olennaisten tehtävien 

suorittajat olivat yleensä miehiä: ruumiin 

vetäjät, karsikon tekijät ja ristin veistäjät 

sekä ryypyn tarjoajat. Vastaavasti tavan 

kannalta myöhäsyntyiset kallio- ja kivikar-



sikot tehtiin etupäässä miehille.2 

Muutamissa tiedonannoissa on kerrottu, 

ettei karsikoita tehty lapsille. Tutkitusta 
sadasta karsikosta kuitenkin peräti 32 kuu

luu alle 5-vuotiaille.3 Huomattakoon, että 

otoksessa ei ole yhtään nimetöntä, kasta

matonta lasta, vaikka nuorin vainaja oli 

kuollessaan vain neljän päivän ikäinen. 
Otos viittaa siihen, että kuolleina synty

neille (joita oli surullisen paljon4) ja elävi

nä syntyneille, mutta vain vähän aikaa elä

neille ja hätäkastetta tai varsinaista papin 

toimittamaa kastetta ja siten statusta vaille 

jääneille lapsille ei tehty karsikoita, vaikka 

kansanperinne piti muun muassa juuri näi

tä vainajia sijattomina sieluina.5 

Vainajien sosiaalisen aseman mahdolli

nen muuttuminen tavalla tai toisella pelot
tavan, yhteisölle vaarallisen kuolinsyyn 

vuoksi ja sen heijastuminen erityisesti kar
sikoihin ei näyttäydy otoksen niissä vaina

jissa, joiden henkilöllisyys selvitettiin kir

konarkistoista. Arkistotiedot kertovat ni

mittäin myös kuolinsyyt, jotka olivat 

yleensä erilaisia sairauksia ja yhdessä ta

pauksessa hukkuminen. 6 Otoksen perus

teella karsikoita ei siis tehty erityisesti ta
vanomaista pelätymmille vainajille, mitä 

tukee edellä mainittujen kastamattomien 

lasten puuttuminen otoksen vainajista. 

Koska kuolemanrituaalit liittyivät yksi

lön sosiaaliseen asemaan, on esitetty, että 

lapsia (ja voimattomia vanhuksia), joiden 
sosiaalinen status oli alhainen, ei kohdeltu 

kuolemassa yhteisön täysivaltaisten jäsen

ten tavoin.7 Karsikoiden suhteen tämä väit

tämä ei pidä paikkaansa: karsikoiden funk

tio oli samanlainen yhteisölle ja vainajalle 

riippumatta hänen iästään ja statuksestaan, 

mitä vahvistaa paitsi lapsille tehtyjen kar

sikoiden suuri määrä myös tilattomalle ai

kuisväestölle tehtyjen karsikoiden osuus. 

Tämä tulos on tärkeä tarkasteltaessa karsi

kon ja ristipuun funktiota ja sen muuttu

mista. 

Edellä mam1tusta on johtopäätöksenä, 

että 1850-luvulta 1900-luvulle on Pohjois

Savon ja Keski-Suomen karsikkoalueella 

tehty karsikoita kaikille talonpoikaisyhtei

sön piiriin kuuluville sosiaaliluokille, 

vaikka tilallisten osuus on suurin, ja ikä

ryhmille, mahdollisesti kastamattomia lap

sia lukuun ottamatta, ja että kivi- ja kallio

karsikot on tehty etupäässä tilallisille. Vä

häiset tiedot Suomen ristipuualueelta viit

taavat samaan suuntaan. 

Brandin matkakuvauksessa Vastselinas

ta vuodelta 1673 mainittiin, että risti teh

tiin kunnialliselle ja varakkaalle talonpo

jalle, ja Pämumaalla se kerrottiin tehdyn 

ainoastaan kunnialliselle ihmiselle. 8 Nämä 

kaksi tietoa eivät riitä johtopäätöksien te

koon siitä, mikä oli Baltian ristipuihin 

merkittyjen vainajien sosiaalinen asema. 

Virossa ristipuu tehdään nykyään (1992) 

kaikille ristipuutapaa kannattaneen yhtei

sön (kristityille) vainajille heidän sosiaali

seen asemaansa, sukupuoleensa ja ikäänsä 

katsomatta. 

Vanhemmissa kirjoituksissa on pantu 

painoa sille, onko jokaiselle vainajalle, 

perheelle, suvulle tai kylälle valittu oma 

puu. Holmberg kirjoitti: "Olisiko alkuaan 

kullekin kuolleelle karsittu oma puu? Sii-

1 Killinen 1890, 109 viite 1. 

2 Bringeus 1987, 276-280. 

3 Turpeinen 1987, 292 ja 282: Elävinä syntyneiden 

lasten elämäntaival oli usein varsin lyhyt, sillä esim. 

vuosina 1751-1870 vainajista peräti 26,5 % oli alle 

vuoden ikäisiä ja 1750-luvulla JO-vuotiaat edustivat 

enää vain 60 % ikäluokastaan, 40 % oli jo kuollut. 

4 Turpeinen 1987, 407: Vuosina 1871-1880 yli 

20 000 lasta syntyi kuolleena, mikä oli 3 % elävinä 

syntyneiden määrästä. 

5 Kastamattomina kuolleisiin lapsiin liittyvästä pe

rinteestä ks. Pentikäinen 1968. 

6 Haastatteluiden avulla selvitetyissä vainajissa oli 

myös yksi hukkunut, vrt. Pentikäinen 1969. 

7 Ks. Nenola-Kallio 1985, 200-202. 

8 Laugaste 1963, 78 ja Eisen 1918, 57. 
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hen viittaa edellä esitetty vainajainkarsik

kojen alkuhistoria. - Mutta miten lienee

kin, vasta sen jälkeen kun ainoastaan yksi 

tai vain muutamat lähekkäin olevat puut 

pääsivät ja 'merkkien' tultua käytäntöön 

riittivät palvelemaan koko kyläkuntaa ja 

sukupolvia, näyttää vainajainkarsikon 

arvo entisestään kohonneen." 1 

Säilyneistä karsikkopuista ja -metsi

köistä ei ole voitu selvittää eri puihin mer

kittyjen vainajien perhesuhteita, jotta olisi 

voitu havaita, millainen käytäntö oli 1800-

luvulla. Ristipuualueella koko kylä käytti 

usein samaa puuta, mikä käy hyvin ilmi 

Mainowin kuvaamasta monilautaisesta 

puusta. Toisaalta Pohjois-Savosta ja Poh

jois-Karjalasta tunnetaan muutamia puita, 

joissa on vain yhden perheen tai suvun vai

najille tehtyjä merkintöjä. Tällainen on 

muun muassa Lapinlahden Martikkalan 

karsikkopetäjä (nykyään Kuopion museos

sa), Vehmersalmen Kohman Happosten 

karsikkopuu ja Juuan Retulahden Nuutisen 

suvun karsikkopuu.2 

Virossa Saarenmaalla on joka perheellä 

ollut oma puunsa, jossa oli perheen puu

merkki ja johon joka kerta vainajaa viedes

sä tehtiin risti. 3 Nykyään Virossa risti puut 

tehdään sekä niin, että kunkin vainajan tai 

saman perheen jäsenten ristit leikataan 

omaan puuhunsa, että niin, että kaikki sa

man yhteisön vainajien ristit leikataan yh

teiseen puuhun. 

Yhden perheen tai suvun puu syntyi 

luonnollisesti harvaan asutuilla seuduilla 

yksinkertaisesti siksi, että puun ohi ei kul

jetettu muita kuin yhden suvun vainajia. 

Kaakkoisessa Suomessa, missä oli asutus 

oli tiheää, taas kuljetettiin koko kylän vai

najat samaa tietä saman puun ohi. Erikois

ta on, että usein yhteen nimenomaiseen 

puuhun veistettiin suurellakin vaivalla 

merkintä, vaikka vieressä olisi ollut muita 

puita. Tässä näkyy tavan normatiivisuus, 

tehtiin kuten ennenkin oli tehty, vaikka se 
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oli vaivalloista. Säilyneistä tiedoista on 

siis mahdotonta päätellä, olivatko ensim

mäiset karsikot yhden vainajan, perheen, 

suvun tai kylän puita. 

Karsikko- ja ristipuualueella oli vuonna 

1750 neljä kaupunkia ja vuonna 1850 

kymmenen. Yhtään tietoa ei ole siitä, että 

kaupunkien asukkaat olisivat tehneet kar

sikoita, joskaan päinvastaistakaan tietoa ei 

ole. Aineiston valossa näyttää kuitenkin 

siltä, että tapa olisi ollut käytössä vain ag

raariväestön piirissä. 

6.2. Karsikon ja ristipuun funktio 

Tavat ja riitit ovat yhteisössä vallitsevien 

normien ja arvojen ilmentymiä. Karsikko

ja ristipuutavassakin todentuvat yhteisön 

normit ja arvot, jotka paljastavat piirteitä 

yhteisön maailmankuvasta. Kun tiedetään, 

miten yhteisö rakentuu ja mihin se uskoo, 

voidaan myös hahmotella karsikon ja risti

puun funktioita ja päinvastoin. Seuraavas

sa käsitellään sekä niitä karsikoiden ja ris

tipuiden funktiota, jotka perinteenkannat

tajat käsittivät ja ilmaisivat että niitä, joilla 

oli piilevä yhteisöllinen merkitys. 

6.2.1. Kuolema ja ihmisen rakenne 

Suomessa on dokumentoitu, mutta ei pal

joakaan tutkittu ja analysoitu sitä, miten 

vanha katolilainen ja sittemmin luterilai

nen talonpoikaisyhteisö suhtautui kuole

maan ja kuinka käsitykset muuttuivat ajan 

kuluessa.4 Karsikon ja ristipuun suhteutta

minen suomalaiseen kansanuskoon ei ole

kaan ongelmatonta. 

Suomalaista kansanuskoa leimasi epä-



yhtenäisyys ja tietynlainen epäloogisuus. 

Mikään virallinen järjestäytynyt instituutio 

ei määritellyt sitä, vaan siinä vaikuttivat 

ihmisen omat kokemukset, paikallinen pe

rinne ja toisaalta jäänteet esikristilliseltä 

sekä roomalaiskatoliselta ajalta. Kansan

uskosta ei tiedetä paljoakaan ennen viime 

vuosisataa, ei siis tiedetä, mihin ja miten 

uskoivat ne ihmiset, jotka tekivät ensim

mäiset karsikot ja ristipuut. Se kansanus

ko, joka tunnetaan, sisältää jo ilmeisen pal

jon kristinuskon virallisia käsityksiä. 

Suomen ja lähialueiden kansojen käsi

tykset kuolemasta ovat erilaisia. Ortodok

sisessa Karjalassa uskottiin ihmisen jakau

tuvan kuollessa kahteen osaan: näkyväi

seen, kuolevaiseen ruumiiseen ja näkymät

tömään, kuolemattomaan henkeen. Sielu

käsite oli tuntematon. Kuollessa henki ero

si ja pysyi kotona kunnes vainaja haudat

tiin. Sen jälkeen se oli liikkeellä kunnes 

asettui "kuuden viikon murkinan" jälkeen 

sijalleen.5 Ortodoksiset koltat uskoivat 

vastaavasti hengen (henkisielun; engl. 

breath tai life soul) lähtevän vainajasta 

kuolinhetkellä ja poistuvan lopullisesti 

ruumiin lähistöltä kolme päivää kuoleman 

jälkeen, hautajaispäivänä. Sielu ( engl. free 

soul) erkani ruumiista kuuden viikon eli 40 

päivän päästä muistajaispäivänä, ja ruumis 

siirtyi (hajottuaan) kolmen vuoden päästä 

kuolleiden yhteisöön.6 

Oskar Loorits kirjasi Virosta Hagerin 

pitäjästä käsityksen, että ihminen rakentui 

kolmesta asiasta: ruumiista, hengestä ja 

sielusta. Kuoleman jälkeen sielu jatkoi 

eloaan, ruumis tuli jälleen maaksi, mutta 

hengen kohtaloa ei tiedetty.7 Ivar Paulso

nin mukaan Viron kansanuskoon kuului 

käsitys, että ihminen jäi kuollessa elämään 

kahdessa toisilleen läheisessä muodossa: 

vainaja jatkoi elämäänsä sieluttomana ruu

miina ja toisaalta lähes ruumiittomana sie

luna tai henkenä; sekä ruumis että sielu 

edustivat kuollutta itseään.8 

Ruotsissa uskottiin sielun menevän 

kuollessa taivaaseen (tai helvettiin) tai ai

nakin irtoavan ruumiista ja pysyttelevän 

ruumiin tuntumassa kolme päivää. Usko

mus vastaa ortodoksien käsitystä. Jokaisel

la oli myös nk. vård eli haltija, joka toisi

naan esiintyi kuolleen kaksoisolentona. 

Kuolinhetkellä tämä irtaantui vainajasta: 

"[när] en människa går igen efter döden är 

det icke den döde själv, icke hennes kropp 

utan hennes hamn, vård eller vålnad."9 

Suomalaisista käsityksistä Harva kir

joitti seuraavasti: "onko kansallamme ollut 

jokin omaperäinen käsitys tämäntapaisen 

(itsenäisen) sieluolennon erikoisesta koh

talosta, on kuitenkin kysymyksenalaista." 

1 Holmberg 1924a, 33-34. 

2 Julkaistu piirros: Tauno Gröndahl 1933. Kuopion 

museon opaskiija, 72. Kuopio 1988. Vehmersalmel

la Kohman Happosten karsikkopuussa mainitaan 

vuosiluvut 1810, 1818, 1880, 1885 ja 1902 (Kähkö

nen 1968, 28). Juuan Retulahden karsikkopuun pilk

kaan veistetyt kolmen vainajan kuolinvuodet ovat 

1844, 1869 ja 1869, puuhun sittemmin lyödyt viisi 

talon isännän ja emännän karsikkolautaa edustavat 

loppuneen tavan uudelleen aloittamista 1920-luvul

la. 

3 Loorits 1949, 83. 

4 Lähinnä 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun 

Suomen rannikon ruotsinkielisen väestön kuole

mankäsityksistä ks. Nymanin käsikirjoitus vuodelta 

1969 ja Suomen suomenkielisten vastaavista tavois

ta ks. Karvosen käsikirjoitus vuodelta 1981 - mo

lemmat ovat kirkkohistoriallisia opinnäytteitä. 

Ortodoksisten karjalaisten ja kolttien kuoleman

käsityksistä on useita tutkimuksia. 

5 Paulaharju 1924, 169-70 

6 Storå 1971, 271-272; setukaiset uskoivat sielun 

poistuvan kuolinhetkellä, mutta pysyttelevän kolme 

päivää ruumiin lähistöllä. 

Storå katsoo kuoleman ja hautaan laskemisen kol

men päivän jakson olevan kristillistä perua - esikris

tillisenä aikana kuolleet haudattiin ilmeisesti kuolin

päivänä. 

7 Loorits 1949, 251. 

8 Paulson 1971, 181. 

9 Hagberg 1937, 546 ja 531-532. 
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Hänen mukaansa vainaja oli ruumiillisena 
olentona saattanut nousta haudastaan vael
tamaan. Toisinaan tämä ruumis silti käsi
tettiin aineettomaksi, minkä johdosta Har
va kirjoitti osuvasti: "Kysytään: eikö tuo 
kuolleen 'elävä ruumis' siis olekaan raken
teeltaan samanlaista ainetta kuin elossa 
olevan ruumis? Tällaista kysymystä ihmi
set eivät yleensä pohdi eivätkä anna siihen 
sisältyvien ristiriitojen järkyttää uskomuk
siaan. "1 Huomataan siis, ettei kansanihmi
nen määritellyt loogisesti pelkonsa aihetta, 
mutta se oli silti olemassa. 

Kun on ilmeistä, että kirkko on vaikutta
nut kansan käsityksiin, on syytä selvittää, 
millaiseksi se on käsittänyt ihmisen koos
tumuksen. 

Roomalaiskatolisen kirkon opin mu
kaan ruumis kuoli kuolemassa, mutta se 
yhtyi viimeisellä tuomiolla koko ajan elä
neeseen sieluun. Sielut olivat ennen lopul
lista tuomiota välitilan viidessä osastossa: 
pelastuksen takaavassa taivaassa, kiirastu
lessa, kadotukseen johtavassa helvetissä, 
ennen Kristusta eläneiden hurskaiden 
osastossa tai kastamattomien lasten osas
tossa. Kansanuskossa lienee ollut keski
ajalla vallalla käsitys, että ihminen jou
tui kuolemansa jälkeen suoraan taivaaseen 
tai helvettiin tai jäi väliaikaisesti kiirastu
leen.2 

Nykyisen evankelisluterilaisen kirkon 
käsityksen mukaan Jumala loi ihmisen ka
toavaisen ruumiin maasta ja puhalsi siihen 
kuolemattoman hengen. Kuolemassa ruu-

C ccccccccc

corpus=
ruumis

118 

V vvvvvvvvv
ccccccccc

vita=
elämä
(liikkuminen)

syntymä

s ssssss
vvvvvv
cccccc

spiritus=
henki
(hengitys)

mis ja henki eroavat tolSlstaan. Ruumis 
muuttuu jälleen maaksi, mutta henki jää 
elämään.3 Usein puhutaan myös erillisestä 
sielusta, mutta sielun ja hengen käsitteet 
ovat monesti samaa tarkoittavia; raamatus
sa niiden sisältö on paikka paikoin erilai
nen. Ralf Lutherin mukaan henki (saks. 
Geist) on "das Organ, durch das der Men
sch mitt Gottin Beziehung zu treten ver
mag." Sielun (saks. Seele) hän määrittelee 
seuraavasti: "Die Seele ist das im Men
schen, was ihn zu einer Person macht, samt 
alledem, was zum Personleben des Men
schen gehört." ja ruumiin (saks. Leib): 

"Der Leib ist das am Menschen, wodurch 
er in Beziehung mit der Welt (Schöpfung, 
Mitmenschen) treten kann; das Werkzeug 
mit dem er auf sie einwirkt."4 Näistä henki 
on ajaton, mutta sielu ja ruumis ovat ajalli
sia. Virallinen oppi ja kansanusko eivät ole 
aina sopusoinnussa. Eino Sormunen onkin 
huomauttanut, että "kansanomainen käsi
tys 'taivaaseen' pääsemisestä heti kuole
man jälkeen tekisi Jeesuksen kuvaaman 
valtavan maailmantuomion (Matt. 25:31-
46) mahdottomaksi."5 Usko sielun välittö
mästä menosta taivaaseen on aivan ilmei
sesti syntynyt kristinuskon alkuaikoina,
katolisena aikana.6 

Edellä olevan perusteella voidaan kan
sanuskon käsitys syntymästä ja kuolemas
ta lujasti yksinkertaistaen sekä yleistäen 
havainnollistaa käyttäen Asko Vilkunan 
esittämiä ihmisen koostumukseen liittyviä 
termejä:7 

ens.hammas kuolema

p pppppppp M { (S=henki
(V=elämä

ssssssss { (C=ruumis)}vvvvvvvv (P=haltija) 
cccccccc

persoona= morte
haltija



Syntyessään ihminen oli jo saanut ruumiin 

sekä elämän (liikkuminen) ja syntymähet

kellä hengen (hengitys). Ensimmäisen 

hampaan myötä yksilö sai haltijan. Ihmi

sen kuollessa hänestä erkani elämä ja hen

ki ja jäljelle jäi ruumis, jossa tai jonka lä

hellä haltija oli. On huomattava, että halti

ja saattoi jo ihmisen eläessä irtaantua ja 

palata. Kuoleman osalta kaavio on siis yk

sinkertaistettu: kansanusko ei muovannut 

eikä vaatinut loogista järjestystä. 

6.2.2. Esteenä 

"leikkaavat ristin tien viereen puuhun 

siltä, ettei kuolleen haltianhaahmossan

sa pitäis tästä rististä kotiinsa päin kum

mittelemaan tuleman." (Ylämaa)8 

Yllä oleva teksti on Eljas Raussin kuvaus 

Ylämaalla noin 1840-luvulta, ja siitä käy 

selvästi ilmi tuonaikaisen ristipuun funk

tio. Sama merkitys sisältyy muihinkin 

1800-luvun puolivälin tietoihin. Ganander 

tosin mainitsee karsikot tehdyn "til åmin

nelse af sina afledne wänner"9
, poisnukku

neiden ystävien muistoksi, mutta tieto pe

rustuu ilmeisesti kansantapaa tulkinneen 

oppineiston omiin käsityksiin. 

Kartassa 18 (s. 120) on esitetty ne pitä

jät, joista on tieto, että karsikko tai ristipuu 

tehtiin vainajan kotiinpaluun estämiseksi. 

Pitäjissä sanottiin muun muassa, että kar

sikko tai ristipuu tehtiin "ettei vainaja 

päässyt siit taaksepäin kirkolt" ja että "teh

tiin risti (karsikko) puuhun ettei vainaja 

päässyt kotia käymään", "se tulloo siihen 

ristpetäjille asti, mutta kun näköö siinä 

häntä varten tehtyn ristin ja oman puu

merkkinsä, niin se kääntyy takasii eikä tule 

kottii" ja "sielu e peäses sitä pitemmält 

takaisin." 1
° Kartasta näkyy, että tietoja on 

lähes koko karsikko- ja ristipuualueelta lu

kuun ottamatta Pohjois-Savon eteläosan 

tyhjiöitä, missä karsikkotavan loppuaikoi

na oli tapana kiinnittää lauta pihapiiriin ra

kennukseen, veistää merkinnät seinään tai 

hakata karsikko kiveen tai kallioon. Näillä 

ei ollut enää varautumisfunktiota siinä 

määrin kuin vanhemmilla karsikkomuo

doilla. Koska tietoja siitä, että karsikko on 

tehty estämään vainajan paluuta, on laajal

ti, näyttää siltä, että varautuminen on ollut 

karsikon ja ristipuun ensisijainen ja alku-

1 Harva 1948, 488-98. Harvan käsityksestä kum
mittelevasta ruumiista ks. Harva 1945. 
2 Saarinen 1989, 51. 
3 Simojoki 1950, 251. 
4 Luther 1941, 47, 139 ja 99. 
5 Sormunen 1949, 197. 

Suomen evankelisluterilaisen kirkon virallinen 
kanta välitilaan muotoutui vasta vuonna 1948 (Nii
nivaara 1971, 127): 

"Kirkolliskokous joutui v. 1948 ratkaisemaan uu
den katkismuksen eli kristinopin käyttöönoton. - -
Edettiin täysi-istunnossa lokakuun 26. päivänä hi
taasti kohdasta toiseen, kunnes tultiin "viimeisiä ta
pahtumia" koskevaan lukuun. Syntyi melko jyrkkä
sävyinen keskustelu siitä, mitä ihmiselle tapahtuu 
kuoleman jälkeen. Ehdotus edusti ns. välitilaa 
("Ruumis tulee maaksi jälleen, mutta henki odottaa 
Kristuksen tulemisen päivää"), puoltajinaan mm. 
piispa Sormunen ja prof. Tiililä. Piispa Malmivaara 
ja tri Kares taas vastustivat tätä käsitystä ja ehdotti
vat toista oppia ("Ruumis tulee maaksi jälleen, mut
ta henki palaa Jumalan tykö" [Saarnaaja 12:17: "Ja 
tomu palajaa maahan, niinkuin on ollutkin, ja henki 
palajaa Jumalan tykö, joka on sen antanutkin."]). - -
Oli siis käytävä äänestykseen tapahtumista kuole
man jälkeen. Kello oli 22.50. - - Äänestyksessä sai 
välitila selvän enemmistön." 
6 Ks. esim. Teinonen 1976, 138 (hautajaismessun 
sanat). 
7 Vilkuna, A. 1959a, 111-112 (sama suomeksi Vil
kuna, A. 1989). 
8 Raussi 1966, 399. 
9 Ganander 1937, hakusana karsikko.

10 SKS Anjala Jonasson, E. HAKS 8194, 1939, < 
haudankaivaja Aapraham Sihvola s. 1859; SKS Eli
mäki Kujala (Pekkala), A. 266, 1903; SKS Koivisto 
Mannonen, U. 5990, 1938; NT Lapinlahti (Karsik
ko). 
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Kartta 18. Ettei vainaja tule takaisin. Karttaan on merkitty ne pitäjät,joista on tieto karsikon 

tai ristipuun tekemisestä varautumiseksi vainajaa vastaan. 
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peräinen tehtävä. Virossa ristipuut tehtiin 

samasta syystä. 1 

Vanhoihin kansanuskomuksiin kuului 

yleismaailmallisesti usko siihen, että ihmi

sen kuollessa elämä jatkui tuonpuoleisessa 

entisenlaisena. Ruumiin uskottiin yhä aisti

van ympäristönsä. Kuolema koettiin kai

ken kaikkiaan äkkinäisyydessään yhteisön 

järjestystä järkyttävänä. Vainajalta oli hen

gen lähtiessä hävinnyt elävien yhteisön jä

senen status ja hänet oli saatettava kuollei

den yhteisöön. Samoin hänen asemansa 

yhteisössä piti täyttää. Lisäksi kuolemaan 

ja vainajaan sisältyi jotain kammottavaa. 

Vaikka kuollut olisi ollut rakas eläessään, 

häntä saatettiin pelätä vainajana. Hauta

jaisten joka vaiheeseen sisältyy suuri mää

rä mitä erilaisimpia tapoja, joilla varaudut

tiin kalman voimaa ja sitä edustavaa vaina

jaa vastaan.2 

Miksi vainaja oli vaarallinen? Kansan

uskon käsitys vainajasta, joka saattoi pala

ta haudasta kotiin, ei tullut torjutuksi kir

kon opein. Kirkko on jopa ruokkinut tätä 

käsitystä. Papin lukiessa: "maasta olet sinä 

tullut, ja maaksi pitää sinun tuleman: Jee

sus Christus, sinun Wapahtajas, pitää sinun 

wiimeisenä päiwänä ylösherättämän"3
, sai 

kansanihminen sen käsityksen, että hau

taan jäi toimintakykyinen vainaja, joka 

vielä tuomionpäivänä nousisi ylös. Kerto

mukset Jeesuksen ristiinnaulitsemisen jäl

keisistä toimista ruumiillisena ihmisenä ei

vät nekään olleet omiaan poistamaan pel

koa ruumiin lähdöstä haudasta. Samaan 

suuntaan ovat saattaneet vaikuttaa myös 

Matteuksen evankeliumin 27:52-53 sanat 

Jeesuksen kuolemasta: "ja haudat aukeni

vat, ja monta hukkuneiden pyhien ruumista 

nousi ylös. Ja he lähtivät haudoistaan ja 

tulivat hänen ylösnousemisensa jälkeen 

pyhään kaupunkiin ja ilmestyivät monelle" 

sekä Johanneksen ilmestyksen maailman

tuomion kuvaus, erityisesti 20: 12-13 : "Ja 

minä näin kuolleet, suuret ja pienet seiso-

massa valtaistuimen edessä, ja kirjat avat

tiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän 

kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, 

mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mu

kaan. Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä 

olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne 

kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuo

mittiin, kukin tekojensa mukaan." 

Papisto on ilmeisesti aiemmin itsekin 

toisinaan uskonut vainajien kotiinpaluu

seen, mistä todistavat lukuisat kertomukset 

siitä, miten pappi sai asetettua pelkoa ai

heuttavan kummituksen yms. varsin epä

kirkollisilla tavoilla. Laurentius Petrin 

vuoden 1571 kirkkojärjestyksen, joka puh

disti muun muassa hautajaiset raamattuun 

perustumattomista menoista, hautaussään

nöksissä peräti mainittiin kummitukset: 

"Men sedan then döde är kommen j iorde

na, mågha ock hans effterleffuande wener 

(hwar så behöffues) synnerliga warda 

tröstade och förmante, att the giffua sigh 

tilfridz ther medh som Gudh gjordt haf

fuer, och hwar något spökelse wore på fär

de, at man thet intet sköter, ey heller ther 

före rädhes, vthan medh een rett troo gif

fuer sigh vnder Gudz beskerm, så förmå 

dieffuulen som spöker, ingen skada göra, 

hwarken honom som dödher är, eller them 

som effter leffua, äjw til theras siel."4 

Vainajan uskottiin vielä kotona olles

saan esimerkiksi kuulevan kaiken, mitä 

hänen ympärillään puhuttiin. Siksi hänestä 

ei saanut puhua pahaa ja siksi karsikkopai

kalle pysähdyttäessä sanottiin ääneen py

sähdyksen syy. Vaikka vainaja oli haudat

tu, uskottiin jonkin osan hänestä pystyvän 

1 Ks. esim. Loorits 1949, 83-84. 

2 Ks. esim. Hagberg 1937; Rosen 1949; Bendann 

1930; Frazer 1933 ja 1934; Sartori 1910; Samter 

1911. 

3 Suomalainen Wirsi- ja Ewankeliumikirja 1862, 

280. 

4 Laurentis Petris Kyrko-ordning av är 1571, 136. 
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liikkumaan etenkin öiseen aikaan. Erityi

sesti pelättiin hänen tulevan takaisin tut

tuun ja turvalliseen kotiinsa. Virossa pelot

tavia kummituksia kutsutaan sattuvasti ni

mellä kodokäijä. Vainajan paluuseen oli 

monia syitä. Häneltä oli saattanut jäädä 

keskeneräisiä töitä, jokin lupaus täyttämät

tä (hänelle tai häneltä) tai hänellä oli yksin

kertaisesti ikävä kolkossa haudassa. Oli 

siis varauduttava vainajaa vastaan. 

Jotta pystyttiin varautumaan yliluonnol

lista vastaan, se oli saatettava ihmisten 

kanssa tasavertaiseksi. Näin elävien yhtei

sö muovasi vainajan käytökselle tiettyjä 

sääntöjä, ja ellei näitä olisi ollut, ei tilan

netta olisi hallittu. Uskottiin muun muassa 

vainajan pystyvän palaamaan vain niitä 

jälkiä myöten, joita pitkin hänet oli hau

taan saatettu. Tuon uskomuksen synty lie

nee yhteydessä kansan arkipäivän koke

muksiin. Mikä oli sen luonnollisempaa 

muun muassa metsästyksestä elantonsa 

saavalle ihmiselle kuin verrata vainajaa 

eläimeen, joka haistellen eteni jälkiä pit

kin. Niinpä voitiin esteiden teko rajoittaa 

vain vainajan saattotaipaleelle. Samoin 

vainajia oli pidettävä helposti johdatettavi

na: kun vain tiesi oikeat keinot, ne tehosi

vat. 

Edellä puheena olleet karsikkoon ja ris

tipuuhun liittyvät monet tavat (merkin 

teko, taiat ja sanonnat) kertovat, että koko

naisuudessaan tapa oli tyypillinen maagi

nen toimitus, joka täyttää hyvin Jouko 

Hautalan laajan määritelmän magiasta: 

"Taikuus on perusluonteeltaan erittäin yk

sinkertaista; sen menetelmät ovat selkeän 

läpinäkyviä ja naiivin suoraviivaisia; se on 

periaatteeltaan ja motiiveiltaan suorastaan 

yksitoikkoista ja samalla usein, naiivin 

olemuksensa mukaisesti, ristiriitaista ja 

epäjohdonmukaista. Siinä tosin esiintyy -

ja hyvin runsaastikin, koska siinä pyritään 

käyttämään hyväksi mahdollisimman te

hokkaita välineitä - uskonnon piiristä pe-
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ra1S1n olevia aineksia muiden taikuuden 

harjoittajien tieto- ja kokemuspiirin, hänen 

henkisen omaisuutensa, kuuluvien ainek

sien ohella, mutta tämä ei ole mitenkään 

olennaista." 1 

Eri puolilta maailmaa on tietoja, että ko

tiin palaavaa vainajaa vastaan varauduttiin 

konkreettisilla rajoilla; vainajien lisäksi 

useat muutkin myyttiset olennot esiintyi

vät ajallisilla, maantieteellisillä ja sosiaali

silla rajoilla.2 Iivar Kemppinen on osuvasti 

kuvannut karjalaisten käyttäytymistä hau

tajaisissa: "On merkille pantavaa, miten 

tärkeät varotoimenpiteet suoritettiin juuri 

eräillä rajapaikoilla: kynnyksellä, sintsos

sa, portaissa, kotiveräjällä, venevalkamas

sa, teiden risteyksissä, kylän rajalla ja kar

sikkopuun luona. - Näin on kuoleman val

takuntaan siirtynyt vainaja ja hänen seura

laisensa kalma tahdottu toisaalta hyvitel

len ja prostitellen, multa toisaalla karkeita

kin varokeinoja käytellen saattaa elävien 

kodista vähitellen, raja rajalta vainajien 

uuteen olotilaan, haudantakaiseen elä

mään. "3 

Jo J. G. Frazer esitti, että vainaja pide

tään poissa omaisten luota kahdella taval

la: suostuttelemalla ja helpottamalla hänen 

lähtöään sekä pakottamalla ja esteitä teh

den. 4 Viimeksi mainituista tavoista hänellä 

oli lukuisia esimerkkejä eri puolilta maail

maa. Vanhimpia tietoja on lainaus intialai

sesta uskonnollisen käytöksen kirjasta Sa

tapatha-Brähmanasta. Uskonnollista me

noa toimittavan papin mainitaan sanoneen 

noudettuaan maata rajalta ja laitettuaan sen 

haudan ja kylän puoliväliin: "This I put up 

as a bulwark för the living, lest another of 

them should go un to that thing; may they 

live för a hundred plentiful harvests, and 

shut out death from themselves by a moun

tain." Näin papin sanottiin tehneen rajan 

kuolleiden esi-isäin ja heidän jälkeläisten

sä välille.5 

Muutamia esimerkkejä lisää. Ernst 



Samter kirjoitti Irlannista Calandia laina
ten: "In Irland setzt man den Sarg för ei
nem Augenblick nieder, wenn man an die 
Grenze der Farm kommt, im welcher der 
Tote wohnte." ja ltä-Preussista Töppeniä 
lainaten: "wenn die Leiche des Bauem von 
seinen Hofe weggetragen wird, auf der 
Grenze seiner Besitzung gegen die Strasse 
zwei Äxte iibers Kreuz gelegt, und iiber 
diese miissen die Träger die Leiche weg
tragen."6 Irlannista ja Bretagnesta kertoo 
myös seuraava tieto: "tragen die Begleiter 
(saatossa) kleine Kreuzlein, die an ein 
Kruzifix gelegt oder in einem Baum ge
hängt wurden." Sleesiassa laitettiin pysäh
dyspaikalle maahan pieni risti, joka sai la
hota siihen, ja Norjassa erityisen ruumiin
kuljetustien varteen oli paikoin tapana lait
taa maahan pieniä ristejä, jotka sytytettiin 
palamaan.7 

Roomalaiskatolisella alueella pysähdyt
tiin yleensä paikkaan, jossa oli tien vieres
sä risti. Tällaisia ristejä oli myös kylän ra
jalla. Matkan varrella ristin luona pysäh
dyttiin ja pidettiin nk. Totenrast; Tirolista 
on ohje vuodelta 1773, jossa määriteltiin 
maksu siitä, kun pappi saapuu tälle paikal
le siunaamaan: "fir conduct ausser der 
Freithof Mauer oder Luckh auf ainer 
Dodten Rast 6 kr."8 

Varautuminen ei ollut vierasta Siperian 
kansoillekaan. Enetsit ja nenetsit pystytti
vät seipäistä esteen haudalta palatessaan.9 

Samantapainen portti tunnetaan korjakeil
ta ja jakuuteilta. 10 Surgutin seutuiset ja va
hilaiset ostjakit laativat K. F. Karjalaisen 
mukaan "kulkemalleen tielle kolmeen 
paikkaan ristin kahdesta varvasta tai kepis
tä. "11 Volgansuomalaiset tapasivat piirtää 
maahan piirin tai piiruja tien poikki itsensä 
ja haudan väliin. Samoin tekivät votjakit. 12 

Esteen tekeminen paluumatkalle osoittaa 
tavan funktion olleen yksinomaan varautu
misessa, sillä jos kyseessä olisi ollut myös 
statussiirtymää osoittava raja, se olisi mitä 

ilmeisimmin tehty menomatkalla; status
siirtymä on täytynyt näissä tapauksissa 
symboloida muulla tavoin. 

Saatto- tai paluumatkalla varautuminen 
oli siis yleismaailmallista, ja erityisesti 
kristillisissä kulttuureissa pysähdyspaik
kaan liittyy risti tai ristin teko. Risti voi 
tosin olla kristinuskoa vanhempi maaginen 
merkki, jossa jotakin asiaa kuvattiin vede
tyllä viivalla, ja kun tämä viivan kuvaama 
asia haluttiin lopettaa, katkaista tai estää, 
saatiin asia konkretisoitua vetämällä sen 
poikki toinen viiva: syntyi risti. 13 Esim. 

1 Hautala 1960, 9; Leea Virtanen kirjoittaa ( 1988, 

271) samasta asiasta: "On merkillistä, että henki

olento on ajateltu niin helposti harhautettavaksi kuin

taiat antavat ymmärtää. Mutta harhautustoimenpi

teet ovat myös yksi maagisen varomisen muoto; ne

eivät välttämättä ole luonteeltaan pettämistä, vaan

symbolisia toimia, joilla automaattisesti taataan oma

menestys."

2 Esim. näkistä luonnon ja kulttuurin "rajavartija

na" ks. Stattin 1984, 52-57.

3 Kemppinen 1967, 42-43.

4 Ks. myös Vilkuna, A. 1959d; sama Vilkuna, A.

1989.

5 Frazer 1933 ja 1934 sekä lainaus 1934, 32-33.

6 Samter 1911, 145 viite 8 ja s. 46.

7 Handwörterbuch, hakusana Leichenzug (palsta

1154); Hodne 1980, 103.

8 Menghin 1910, 10.

9 Verbov 1968, 124.

10 Harva 1933, 194.

11 Karjalainen 1918, 87.

12 Harva 1942a, 36 ja Holmberg 1914, 27 sekä

Waronen 1898, 102.

13 Suomen kansanomaisia taikamerkkejä on tutkit

tu vähän. Yrjö Blomstedt (1894, 184-185) mainitsi

kiviin ja kallioihin hakatut ristit. Sulo Haltsonen,

joka kirjoitti vuonna 1937 (s. 4) äitinsä muistolle

omistetun artikkelin Suomalaisista taikamerkeistä,

totesi: "Kun risti on kristillisen kirkon kunnioittama

ja palvoma korkein symboli, suljetaan se tämän tut

kielman ulkopuolelle."

Samuli Paulaharju mainitsi ( 1922, 79) kainuulais

ten metsämiesten varautuneen metsälle lähtiessään 

muun muassa siten, että "jotkut tekivät keihäällä 

ristin askeliinsa". 
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englannin sana cross tarkoittaa sekä ristiä 
että kulkemista läpi tai yli (lat. transire).

Näin tehty merkki saattaisi selittää Suo
men karsikoiden ja ristipuiden vinoristit, 
nk. Andreaksen ristit. 1 Monet kulttuurit, 
kuten juutalaiset, käyttivät ristiä suojelu
merkkinä. Kristittyjen symboli, 300-luvul
la käyttöön tullut risti on peräisin Jeesuk
sen ristiinnaulitsemispuusta.2 Roomalais
ten käyttämät rankaisuristit eivät kuiten
kaan olleet latinalaisen ristin (t), vaan T:n 
tai vinoristin (X) muotoisia. 

Suomessa savolaiset varautuivat vaina
jaa vastaan karsikolla ja kaakkoissuoma
laiset ristipuulla. Ottaen huomioon tavan 
yleismaailmallisuuden ja sen nivoutumi
sen statussiirtymään, on oletettava, että ne 
tehtiin alunperin nimenomaan matkan var
relle. Paikka, johon karsikko tai ristipuu 
tehtiin, oli usein lepopaikka ja rajapaikka: 
oman maan raja, kylänraja, ranta, mäki, 
tienristeys tms. Rajoilla on ollut ikivanho
ja ja monenlaisia maagisia merkityksiä. 
Euroopassa on muun muassa uskottu mo
nin paikoin, että vainajat oleskelevat tien
risteyksissä ja rajoilla.3 Suomessa ovat 
tunnettuja muun muassa tarinat siitä, kuin
ka mies hevosella ajaessaan ohittaa kirk
komaan ja ärsyttää vainajat peräänsä ja 
pääsee näiltä pakoon vasta ylittäessään pi
täjänrajan.4 Risti puun ja karsikon ristit voi
daan selittää edellä mainituilla maagisilla 
tai pysähdyspaikkaan liittyvillä kristillisil
lä risteillä, mutta entä karsiminen? 

Ganander mainitsee karsikosta, että se 
on myös "en toppad gran, til punct för 
landtmätare - en qwistad gran til Rå
märcke. "5 Samantapainen tieto on Jääsken 
ja Äyräpään kihlakuntien rajantarkastus
pöytäkirjassa vuonna 17 51. Puut olivat 
merkkeinä vesitien kulkijoille: "och andra 
resande till sjöfartsmärke, som kallas af 
dem karsicko."6 Lisäksi tiedetään, että kar
sikolla merkittiin kaukainen metsäpirtti tai 
kaski ja että sillä viitoitettiin tie erämaassa. 
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Savon tuomiokirjojen rajaluetteloissa ei 
mainita karsikkoa, mutta ristillä merkityt 
kivet ja puut, joihin on veistetty pilkkoja, 
ovat yleisiä. Joroisten kesäkäräjiltä 
4.7.1563 on säilynyt muistiin merkittynä 
seuraava rajalinja: "jnnan för tessze roer, 
som är Kermesoen randa, Rijstij kijffuij, 
Petehen honga medh 6 skoror, än gran 
medh 6 skoror".7 

Täyssinän rauhan (1595) rajamerkki
luettelossa mainittiin muun muassa seu
raavat: "Vid Tetri skars i tallen en krona 
(Sveriges), vid Kellopohja och Pesämäki 
ett kors (Rysslands). I 8 fall inhöggs ett 
kors i en sten invid trädet eller träden. "8 

Stolbovan rauhan (1617) rajassa käytettiin 
myös ristin merkitsemistä kiviin sekä pui
hin ja mainittiinpa karsittu kuusikin: "Säy
näojan toisella puolella on vanhastaan ra
jamerkiksi kasattu ja kiviä ja ristillä merkit
tyjä mäntyjä sekä nyt on uudestaan tehty 
samoihin mäntyihin kruunuja ja ristejä. 
Sieltä metsän ja suon yli puoli virstaa Kan
sanselälle, jossa kesätien vieressä on van
hastaan rajamerkiksi kasattu ja kiviä ja lat
vaan saakka karsittu kuusi."9 Vanhimmat 
tiedot rajapuissa ja -kivissä olevista risteis
tä ovat keskiajalta ja vanhin Euroopasta 
tunnettu ristillä merkitty rajapuu tunnetaan 
Keski-Euroopasta jo vuodelta 528. 10 

Edellisestä voidaan rakentaa seuraava 
oletus. Kun vainajan kotiinpaluu oli ihmi
sille tosiasia ja kun se haluttiin estää, oli 
varsin luonnollista, että vainajalle tehtiin 
erikseen tai statussiirtymäriitin siirtymä
kohtaan liittyvä raja. Rajanteossa nouda
tettiin yleisesti metsäisessä Savossa käy
tettyä tapaa merkitä raja tekemällä karsik
ko ja/tai merkitsemällä puu ristillä. Maas
tossa puu osoitti sekä eläville että vainajil
le esteen sijainnin. 

Ristin merkitseminen valtakuntien raja
puihin tai kiviin juontuu ilmeisesti siitä, 
että näin rajamerkki sanktioitiin Jumalan 
suojeluksella. Rajankäynnissä oli tapana, 



Kuva 66 ja 67. Laatren kunnan hautausmaan pohjoispuolen tien varren kookas ristipetäjä, joka on 

täynnä kolmatta metriä ylös runkoon leikattuja ristejä. Kuvaushetkellä muutama niistä oli aivan 

tuore. Kuvannut J. Vilkuna 1991. 

1 Apostoli Andreas surmattiin ristille, joka oli vi

noristin muotoinen. Hänet kuvattiin Suomen kir

koissa attribuuttinsa eli vinoristin kera, jonka kansa 

käsitti vipuansaksi ja Andreaksesta tuli vipuansojen 

virittäjä Antero Vipunen (Vilkuna, K. 1964b ja 

1983, 314-315). 

Sinikka Mäntylä on huomauttanut (1989a, 1989b) 

luvun neljä esiintymisestä rajoilla: "Rajalukuna ne

losella on pitkät perinteet. Eri kielissä on neljän 

kohdalla raja, joka vaikuttaa laskusanoissa, neljän 

jälkeisen pääsanan ja verbin taivutuksessa ja ikä

vuosien ilmaisussa esimerkiksi slaavilaisissa kielis

sä ja latinassa. - - Egyptiläisille, kreikkalaisille ja 

roomalaisille neljä oli myös konkreettisia rajoja il

moittava paljon käytetty mittaluku." Samoin hän on 

osoittanut, että koululaisten arvostelunumeroiden 

ollessa Suomessa vielä 1800-luvulla yhdestä nel

jään, merkittiin yhdestä kolmeen esim. pystyviivoin, 

mutta neljä saatettiin merkitä "nelisakaraisella" vi

noristillä, roomalaisen kymmenen numerolla, joka 

on syntynyt kahdesta päällekäisestä roomalaisesta 

viitosesta. Vinoristi ei kuitenkaan esiinny säilyneis

sä Rooman valtakunnan rajamerkeissä. 

Neljään liittyvillä "henkisillä rajoilla" ja konk

reettisten rajojen nelisakaraisille risteillä saattaa kui

tenkin olla jokin karsikoidenkin vinoristin (mutta ei 

latinalaista ristiä) selittävä yhteys. 

2 Kristillisestä rististä ks. Lexikon der Christlichen 

Ikonographie; Kristusmonogrammi on peräisin krei

kan kirjaimista X ja P , joita vastaavat lähinnä suo

men K ja R. 

3 Handwörterbuch, hakusana Grenze.

4 Esim. Harva 1948, 494. 

5 Ganander 1937, hakusana karsikko.

6 Nissilä, V. 1939, 245. 

7 Suomen vanhimmat tuomiokirjat I, 111. 

8 Itkonen 1951, 27. 

9 Korhonen, A. 1938, 262. 

10 Virtanen, E. A. 1951, 54 (Jacob Grimm, Deutsche 

Rechtsalterthiimer II Leipzig 1899, 72). 
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että raja vahvistettiin suutelemalla ristiä. 
Näin tehtiin muun muassa Pähkinäsaares
sa (1323): "A thenne fridh rer beggie weg
ne korskyst: hwo hanum bryther, alzmech
tug Gudh och jumffrw Maria ius han(um) 
haempnas." Samoin tehtiin vielä Täyssi
nässä.1 

Ristipuun ja karsikon risti joko saattaa 
juontaa juurensa tai se on saanut vahvis
tusta myös siitä katolisesta tavasta, että 
vainajasta otettiin jäähyväiset ristin luona. 
Esim. Puolassa risti sijaitsi kylänrajalla.2 

Puun karsimisella ei kuitenkaan ollut sen 
erikoisempaa tarkoitusta kuin tehdä puu 
erottuvaksi muista puista, jotta elävät ja 
vainajat huomaisivat sen. 

Juha Pentikäinen on selittänyt karsikoita 
Albert Eskerödin termillä traditiodomi
nantti. Täsmällisempää kuitenkin on käyt
tää Eskerödin termiä miljöödominantti, 
jolla tarkoitetaan sitä, että perinne liittyy 

usein johonkin ympäristön poikkeavaan 
paikkaan, kuten isoon puuhun, kiveen tms. 
Vainajien karsikko ei kuitenkaan selity 
luontevasti näillä käsitteillä. 3 Ei ole tiedos
sa, millaisia ensimmäiset karsikko- ja risti
puut olivat, mutta ne, jotka ovat säilyneet, 
eivät ole mitenkään luonnostaan erikoisia 
puita. Vasta karsiminen tai lukuisat ristit ja 
merkinnät erottivat ne muusta puustosta. 
Joissain tapauksissa on kuitenkin käynyt 
niin, että maastosta erottuva jykevä tai 
muuten huomattava puu on valittu esim. 
ristipuuksi. Ristit on yhä uudelleen ja uu
delleen tehty samaan puuhun, ja siten ris
tien valtava määrä on jo sekin tehnyt puus
ta erottuvan (ks. kuva 9, 66 ja 67 s. 52 ja 
125).4 Silloin kun ensimmäinen karsikko 

karsittiin, puu tehtiin erottumaan, mutta 
peruskysymys on, miksi ja kenelle se teh
tiin. Karsimalla puusta on saatu ylipäänsä 

helposti erottuva merkki, jota on käytetty 

Euroopassa ja muuallakin monissa yhteyk
sissä kuten esimerkiksi erilaisten juhlien 
symbolina.5 
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Karsikot ja ristipuut eivät ainoastaan 
manifestoineet yhteisön järjestystä palaut
tavaa vainajan statuksen vaihtoa. Monia 
aiemmin puheena olleita karsikoihin ja ris
ti puihin liittyneitä tapoja ja uskomuksia 
voidaan selittää luontevasti vain pyrki
myksellä varautua vainajaa vastaan. 

Vaikka kansa uskoi henkiin ja kummi
tuksiin, se piti niitä kuitenkin helposti joh

dateltavina. Oli vain tiedettävä oikeat toi
met. Kun oltiin saattamassa vainajaa hau
taan ja aiottiin pysäyttää saattojoukko, jot

ta olisi voitu tehdä karsikko tai ristipuu 
vainajan paluuta estämään, oli tämä asia 
tietysti salattava vainajalta. Niinpä sanot
tiin ääneen (!) pysähtymisen syyksi jokin 
tavallinen matkamiehen pysäyttävä asia 
kuten saverikon rikkoutuminen, pyörän 
mutterin irtoaminen tai valjaiden rinnusti
men laukeaminen. Sen vainaja uskoi ja py
syi rauhallisena. Ruotsissa tunnettiin sama 
pelko, joka käy ilmi muun muassa Hagber
gin kuvauksesta: "Man var i allmänhet 
rädd för att stanna med liket, ty där man 
stannade första gången, dit troddes den 
döde kunna komma igen, eller kunde gas
ten där stanna kvar. - - Vid ombytena 
stodo därför bärama och stampade, tram

pade upp och ned, till dess det nya laget 
kommit under 'bårstärtarne' (Skåne)." 
Kuulon uskottiin yleensä säilyvän vaina
jalla pisimpään.6 

Kuten edellä on käynyt ilmi, itäsuoma
laiset vainajan, morsiamen ja ensi kertaa 
kaupunkiin matkaavan siirtymäriittit olivat 

matkan, pysähtymisen ja ryypyn osalta sa
mankaltaisia. Pysähtymistä on selitetty 
esim. saverikon katkeamisella useimmiten 
silloin, kun tarkoituksena on ollut tehdä 
vainajan karsikko tai ristipuu. Eufemisti
sen, kiertoilmausselityksen antaminen on

kin ilmeisesti kuulunut alunperin hautajai
siin, mistä selitykset ovat siirtyneet jopa 
leikilliseksi häämatkan yhteydessä nouda
tettavaksi tavaksi. Tällaista tavan siirty-



mistä tukee se, että saverikkoselityksen 

olettaisi kuuluneen myös matkamiehen 

karsikon yhteyteen, mikäli selitys olisi 

alunperin ollut leikillinen. Matkamiehen 

karsikon yhteydessä eufemistisia selityk

siä pysähtymiselle ei kuitenkaan anneta. 

Karsikko- tai ristipuun luokse jätettiin 

esineitä. Tavallisesti puun juureen jätettiin 

sellaista tavaraa, joka oli ollut vainajan 

kanssa kosketuksissa: vaatetilkku, arkun

naula, oljet tms. Kyseessä oli yleismaail

mallinen sympateettisen magian keino va

rautua vainajaa vastaan sitomalla hänet sii

hen paikkaan, jossa hänen omistamansa tai 

hänen kanssaan tekemisissä ollut esine oli. 

Baltian ristipuihin laitetut langat olivat 

mitä ilmeisimmin vainajalle kuuluneista 

vaatekappaleista.7 Sama tarkoitus oli puu

merkin tai nimikirjainten teolla. Primitiivi

sillä kansoilla nimi katsottiin kuuluvan 

olennaisena osana henkilöön, ja sitä voitiin 

käyttää taikuudessa monella eri tapaa. 8 

Harvat säilyneet karsikon ja ristipuun 

luona aktuaalistuvat sanonnat ovat jääntei

tä magiaan kuuluvista varaussanoista. 

Niillä selittyy kaksi kiintoisaa Rautalam

milta tallennettua sanontaa. Jos vainaja oli 

mies, sanottiin: "Siinä se vainaja nyt hallit

see puutaan, ei siihen puuhun kirves pys

ty", ja jos kyseessä oli nainen: "Siinä se 

nyt huoltaa lehmiään ja lampaitaan. "9 Mie

helle tarkoitettua lausahdusta on selitetty 

sillä, että puu oli pyhä ja siksi elävät eivät 

voineet kaataa sitä. Sisällöltään lauseet 

vaikuttavat erilaisilta, mutta niiden tarkoi

tus on sama. 

Rautalampiset sanonnat voidaan luonte

vasti ja samaan ajatukseen perustuvina se

littää seuraavasti: Kun vainaja pääsi vain 

puulle asti, kuollut vaimoväki, jolle lehmät 

ja lampaat kotona olivat rakkaita, joutui 

jäämään siihen huoltamaan eläimiään. 

Miehelle taas kirves oli tärkein työkalu, 

mutta sillä hän ei saanut poikki paluun es

tävää puuta, jota hänen kuitenkin sanottiin 

"hallitsevan". Kyseessä ovat siis eräänlai

set loitsukaavat. Naiselle kohdistettu sa

nonta viitannee myös siihen erityissuhtee

seen, joka ihmisellä oli eläimiinsä ja joka 

vaati erityisiä toimenpiteitä ihmisen kuol

lessa. 10 

Savitaipaleelta kerrotaan ryypystä seu

raavaa: "Kun tultiin puun kohdalle niin, 

että ruumis oli jo kirkon puolella puuta 

ryypättiin viinaa ja tehtiin risti."11 Kun ha

luttiin tehdä vainajalle este, vainajan oli 

tietysti oltava esteen ja sen muodostaman 

rajan ulkopuolella eli kirkon puolella. Ii

salmesta on karsikon tekemisestä tieto, 

joka kuvaa samaa aatetta: "karsikkopuu 

( oksitettiin) hakattiin vainajaa hautaan vie

täessä, mutta voi sen valmistaa jo aikai

semminkin, kunhan siihen viimeisen mer-

1 Vilkuna, K. 1964a. 

2 Lorentz 1934, 40-44. Samanlainen risti tai kappe

li on ollut yleinen kylänrajalla myös Latviassa 

(Strauberg 1949, 72). 

3 Pentikäinen 1963, 412 ja Eskeröd 1947, 81-82. 

Karsitulla puulla ei itsessään ollut funktiota, sisäl

töä tai sanomaa, vaan sitä käytettiin viestivälineenä, 

muun muassa jonkin tavan (joka oli traditio) viesti

menä. 

Sydow käytti termejä ideassociation jafantasias

sociation jo vuonna 1926 artikkelissa Det ovanligas 

betydelse i tro och sed: "Men vad man vill åstad

komma är att trädet genom denna behandling (av

kvistning) skall få ett ovanligt utseende, att det skall 

bli ett centrum för fantasiassociation." 

4 Virossa on nykyään (1992) tapana sekä tehdä ris

tit yksittäisiin puihin, jolloin syntyy ristipuumetsi

köitä, että merkitä ristit yhteen suureen puuhun. 

Esim. Laatren hautausmaan lähellä on valtava, kym

meniä ellei satoja ristejä täynnä oleva petäjä. 

5 Fossenius 1951, 83-95. 

6 Hagberg 1937, 349 ja 105. 

7 Boecler-Kreuzwald 1854, 69; Strauberg 1949, 72. 

8 Nimen merkityksestä vrt. Vilkuna, A. 1959b; 

sama Vilkuna, A. 1989. 

9 Valjakka 1949, 69. 

10 Ks. esim. testamenttilehmästä Vilkuna, A. 1958 

tai 1989. 

11 SKS Savitaipale Saarelma, Fr. VK 85:a) 1, 1928. 
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kin teki heti sen jälkeen, kun vainajan nm
mis oli puun sivuuttanut." 1 Jos karsikko tai 
ristipuu tehtiin paluumatkalla, oli paikalle 
tietysti ajettava lujaa ja tehtävä merkit no
peasti, ettei vainaja olisi ehtinyt sinne en
nen, missä tapauksessa estäminen olisi 
käynyt tyhjäksi: "Oikeinhan sitä ennen kir
kosta tullessa kilpaa ajettiin ristpetäjille 
asti; kun luultiin, että vainajan henki kerki
ää ennemmin ohi. "2 

Aivan kuten hautajaissaatossa vainajaa, 
on hääsaattueessa estelty myös morsianta 
palaamasta kotiinsa asettamalla esteitä ja 
tekemällä raja hänen matkalleen kotitalos
ta sulhasen taloon. Puumalassa tätä risuista 
tehtyä estettä sanottiin karsikoksi. 3 Mor
siamen karsikkoa ja muita vastaavia rajoja 
koskevissa tiedonannoissa on sanottu nii
den estävän morsiamen kotiinpaluun. Ra
jan sijainti paljastaa kuitenkin tämän seli
tyksen leikkimielisyyden. Sitä ei nimittäin 
tehty morsiamen ja hänen syntymäkotinsa 
väliin, vaan hänen ja hänen uuden kotinsa 
väliin. Morsiamen este oli myös tarkoitus 
rikkoa esim. ryyppylunnaita vastaan. Näin 
rikottu raja ei jäänyt voimaan, vaan morsi
an saattoi periaatteessa myös palata kotiin. 
Vainajalle taas tehtiin raja vasta sen jäl
keen kun hän oli ohittanut pian tehtävän 
rajamerkin. Morsiamelle tehdyt esteet, 
karsikko mukaan lukien, olivat siis selke
ästi osa siirtymäriittiä. Ne osoittivat yhden 
selvän statuksen muutoksen paikan, eikä 
niillä ollut sen ja kestityksen lisäksi muuta 
funktiota. 

Kun vainajat saattoivat palata puulle 
asti, ne sen myös tekivät. Näin selittyy se, 
miksi karsikkopaikkaa pelättiin kummitte
lupaikkana eikä siinä pimeällä ohi kuljetta
essa viivytelty. Leppävirralta ja Ruskea
lasta kerrotaan karsikkopaikasta seuraa
vaa: "Hevoset eivät mitenkään pimeässä 
tahtoneet mennä tämän paikan ohi, se kun 
on aivan tien vieressä, eivätkä oikein ihmi
setkään" ja "joskus näkymättömät kädet 
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ottavat ohitse kulkevain hevosen kiinni."4 

Unohtuneesta ristipuutavasta on ilmeisesti 
jäänyt Koivistolla jäljelle kummitustradi
tio: "Kui siin ruumissaatos sen kive kohal 
ruumishevoselt putos valjaat pois, riisuttii 
hevone."5 Käsitys, että vainajat oleskelivat 
puun luona selittää myös osaksi sen, miksi 
merkintä tehtiin vain tiettyyn paikkaan 
eikä mihin tahansa tien varteen. Jos mer
kintöjä olisi tehty sinne tänne, olisi vaina
jiakin ollut yöllä missä tahansa, mutta kun 
merkit tehtiin vain tiettyihin paikkoihin, 
vähenivät kulkijalle vaaralliset kohdat, 
uhka väheni ja järjestys säilyi. 

6.2.3. Siirtymäriitin rajana 

Edellisessä luvussa osoitettiin perinteen
kannattajien selittäneen karsikon ja risti
puun tehtävän olleen vainajaa vastaan va
rautumisen. Myöhemmin ne saivat myös 
muistofunktion. Karsikoilla ja ristipuilla 
oli kuitenkin edellisiä piilevämpi yhteisöl
linen funktio. 

Uno Holmberg osoitti, että ensikertalai
sen karsikko kuuluu initiaatioriitteihin. 6 

Vainajan karsikot ja ristipuut ilmentävät 
puolestaan fyysisen ja sosiaalisen yksilön 
siirtymistä elävien yhteisöstä kuolleiden 
yhteisöön. Nekin ovat osa siirtymäriittiä. 

Arnold van Gennep julkaisi siirtymäriit
titeoriansa vuonna 1909 ranskaksi.7 Gen
nep osoitti ritualisoitujen statussiirtymien 
koostuvan kolmesta vaiheesta, joiden 
avulla yksilö irrotettiin vanhasta statukses
taan, siirrettiin statuksettomaan, ajatto
maan välivaiheeseen ja liitettiin uuteen 
statukseen. 8 Näitä vaiheita nimetessään 
hän käytti myös rajan ja kynnyksen (lat. 
limes) käsitteitä. Statussiirtymäriitin ajalli
sesti ensimmäisen vaiheen riitit Gennep 
nimesi irtaumariiteiksi9 (ransk. Rites de 

separation; preliminaires) ja ajallisesti vii
meiset liittymäriiteiksi (Rites d' agregra-



tion; postliminaires). Näiden välivaiheen, 
vaihdekauden, riiteistä hän käytti nimitys
tä vaiheriitit (Rites de marge; liminaires). 

Kun Gennepin teos julkaistiin englan
niksi vuonna 1960 irtauma- ja liittymäriit
tien käännös oli ongelmaton, mutta: "Rites 

de marge translated as transition rites is 
not equivalent. Marge has the meaning of 
border, edge and margin. Still, we know 
that when passing over a border (marge) 

one is making transition. - Turner stressed 
the aspects of the liminal as being outside 
the ordered universe, 'a period betwixt and 
between the categories of ordinary social 
life' (Turner 1974, 273). Van Gennep in
tended rites de marge, or the liminal rites, 
to denote a passage from one state to 
another. His focus was more on the pat
terned relationship between the stages than 
on the lack of order during the liminal 
period."IO 

Gennep osoitti ritualisoitujen statussiir
tymien kolmijaon yleismaailmallisuuden, 
mutta hän ei kyennyt rajaamaan teoriansa 
kohdetta11 eikä pohtinut sitä, miksi yhteisö 
ylipäänsä ritualisoi yksilön statussiirty
män. Vaikka useat tutkijat ovat keksineet 
muun muassa aiempaa paremmin selittä
viä käsitteitä sekä edelleen kehittäneet ja 
täydentäneet Gennepin siirtymäriittiteori
aa, sen ydin, riitin kolmijako, on säilynyt 
tuoreena statussiirtymiä käsittelevissä teo
reettisissa ja empiirisissä tutkimuksissa. 12 

Merkittävin lisä Gennepin teoriaan on 
havainto siitä, että yhteisön suorittamissa 
kriisiriiteissä, joihin siirtymäriitit kuulu
vat, ei ole niinkään kysymyksessä yksilö 
kuin yhteisö. Hautajaiset koskevat loppu
jen lopuksi enemmän omaisia ja muuta yh
teisöä kuin hautajaisten muodollista kes
kushahmoa, vainajaa. Hautajaisia voidaan 
tarkastella sekä vainajan että omaisten siir
tymäriittinä. Tällöin kolmijaon eri vaiheet 
eivät ole välttämättä samanaikaisia. 13 

Kuollut on todellisuudessa passiivinen, 

9 Suomalaiset vainajien karsikot ja ristipuul 

mutta riitissä hänet saadaan aktiiviseksi 
yhteisön suorittamin toimin. Victor Turner 
on todennut, että yhteisön järjestys rikkou
tuu kriisissä, jolloin järjestys pitää palaut-

1 SKS Iisalmi Rissanen, S. KRK 116:288, 1935. 

2 SKS Kuolemanjärvi Mannonen, U. 7406, 1937-

38. 

3 Heikinmäki 1981, 467---468. 

4 SKS Leppävirta Aarni, A. KRK 57:41, 1935 ja 

Killinen 1890, 109. 

5 Jopa kynnit kynälläsi, 80. 

6 Holmberg 1924a, 46. 

7 Gennep 1965; Gennepin vuonna 1909 julkaise

man teorian hitaasta omaksumisesta ja kehittämises

tä ks. Levy Zumwalt 1988. 

8 Siirtymäriitteihin liittyy yksilön ulkomuodon 

muuttaminen, jolloin vanha ulkoasu hävitetään ja 

tilalle "puetaan" uusi. Näin tehtiin kuolleellekin, sil

lä ihmisen kuoltua entisestä ulkoasusta irtaantumista 

ilmensivät ruumiin riisuminen, peseminen ja puke

minen. 

9 Suomenkieliset termit loi Honko vuonna 1964 il

mestyneessä artikkelissaan Siirtymäriitit (Honko 

1964a). 

Riittien luokituksessa Honko (1976) esitti siirty

märiitit yhdeksi kolmesta riittiryhmästä (siirtymä-, 

kalendaari- ja kriisiriitti). 

10 Levy Zumwalt 1988, 24-25; Turner 1974 on 

tässä tutkimuksessa Turner 1974b. Ks. myös Turner 

1981 lukua Betwixt and Between: The Liminal Peri

od in Rites de Passage. Turner 1974a:ssa on myös 

liminaalivaihetta käsittelevä luku Liminality and 

Communitas. 

11 Gennep esitti teoriaansa sovellettavaksi yksilön 

statussiirtymien lisäksi myös esim. koko yhteisöä 

koskeviin riitteihin, kuten kalendaarisiin riitteihin. 

12 Gennepin teorian kehityksestä ks. Gluckman 

1962. 

Gennep on jälkeenpäin yhdistetty lähinnä funktio

nalisteihin, häntä on pidetty esifunktionalistina (pre

functionalist), mutta Pentikäinen (1979, 155) katsoo 

osuvasti Gennepin pikemmin olleen esistrukturalisti 

(prestructuralist): "He clearly strived after a structu

ral pattern which should be universal and concern 

every ritual complex as well as every society." 

13 Storå 1971, 271. 

Vrt. Nenola-Kallion (1985) hautajaisrituaalien 

luokitukseen, joka erottelee kuolijaa ja omaisia kos

kevat rituaalit; hän ei rinnasta luokitteluaan Genne

pin kolmijakoluokitukseen. 
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taa riitein. Ennen lopullisen uuden järjes

tyksen luomista tarvitaan väliaikajakso. 

Kuolemantapauksessa vainajaksi muuttu

neen yksilön ja yhteisön muiden jäsenten 

siteet katkeavat, ja mitä tärkeämpi asema 

yksilöllä oli, sitä enemmän hänellä oli si

teitä yhteisön muihin jäseniin.' 

Varsinainen fyysinen kuolinhetki ei it

sessään muodostunut riitiksi, vaan vasta se 

tai sen ennakoiminen aloitti siirtymäriitin, 

tapasikermän. Riittien alkaminen riippui 

siitä, oliko kuolema ennakoitavissa vai oli

ko se äkillinen, odottamaton. Viimeksi 

mainittuihin "luonnottomiin" kuolemiin 

liittyy useita erityisiä tapoja, esim. kuol

leena löydetyn ihmisen kuolinpaikan mer

kitseminen. 

Yksilön elämänkaareen liittyvät eri kar

sikkomuodot, ensikertalaisen karsikko, 

matkamiehen karsikko, nimipäiväkarsik

ko, morsiamen karsikko ja vainajan kar

sikko, eivät ole toisistaan kehittyneitä, 

vaan ne ovat samanlaisen kehityksen tu

loksia. Ne ovat kaikki osia siirtymäriiteis

tä. Puun karsiminen tuotti yksilön elämän

kaaren statussiirtymää symboloivan kul

kureitin kohdalle rajalinjan, jonka ylittä

minen symboloi selkeästi siirtymistä van

hasta statuksesta uuteen. 

Hautajaiset ovat siirtymäriitti, jossa on 

lisäksi paljon puhdistus- ja torjuntariittejä. 

Hautajaiset koostuvat muiden siirtymäriit

tien tavoin irtauma-, vaihe- ja liittymärii

teistä, joilla pyritään irrottamaan vainaja 

elävien yhteisöstä ja siirtämään kuolleiden 

yhteisöön. Gennepin mukaan hautajaisis

sa, yleismaailmallisesti katsoen, pääpaino 

ei ollut irtaumariiteissä, vaan pikemminkin 

liittymäriiteissä; eräät suomalaiset tutkijat 

ovat olleet samaa mieltä.2 

Storå osoitti kolttien hautajaistapoja 

koskevassa tutkimuksessa, etteivät kaikki 

tavat olleet suoraviivaisesti sijoitettavissa 

Gennepin kolmijakoon. Lisäksi hän osoitti 

ennen kaikkea sen, että kolttien hautajai-
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sissa dominoivat erityisesti irtaumariitit. 

Varsinaisia vaiheriittejä ei ollut, vaan tämä 

jakso rajautui irtauma- ja liittymäriitteihin. 

Irtaumariittejä olivat kaikki vainajalle suo

ritetut riitit hautaukseen asti ja liittymäriit

tejä olivat hautajaisten jälkeiset kolman

nen päivän, kuuden viikon ja kolmen vuo
den muistajaiset.3 Vaihejaksolle on yleis

maailmallisesti ominaista, että statukseton, 

ajan ulkopuolella oleva ja siten epänor

maali yksilö myös eristetään muusta yhtei
söstä. Vainajan osalta ruumiin laskeminen 

hautaan ilmentää erinomaisen selvästi tätä 

periaatetta. 

Tässä tutkimuksessa irtaumariiteiksi, 

joilla saavutetaan vaiheaika, on tulkittu 

(rajaamisfunktiota toteuttavat) teot, jotka 

suoritetaan Itä-Suomessa elävien yhteisös

tä kuolleiden yhteisöön siirtymisensä 

aloittaneelle vainajalle ennen kuolemaa, 

kuolinhetkellä ja sen jälkeisissä hautajai

sissa. 

Kristinuskon käsitykset kuolemasta ja 

hautajaisista sopivat periaatteellisesti yh

teen Gennepin siirtymäriittiteorian kolmi

jaon kanssa: irtaantuminen aiemmasta so

siaalisesta statuksesta rinnastuu kuole

maan, olo välitilassa hautaan ja uuteen so

siaalisen statukseen liittyminen ylösnou

semukseen. 



6.3. Karsikoihin ja ristipuihin 

liittyvät sanktiot 

"kerran näät sannoit yhen Härkölän 

ämmän päässee kottii asti, kun vainaan 

viejät rupesiit kirkolle juopottelemaa, 

niin vainas kerkiskii kottii, ennen heitä 

ja siit olliitkii ihmehessä, ennenkuin sai

vat ämmän takasii hautaa, se aina kum

mitteli, ihan pappi piti käyttää siunaa

massa ennenkuin ämmä heitti kummit

telemise." (Koivisto )4 

Varoittavat tarinat osoittavat karsikko- ja 

ristipuutavan olleen normatiivinen ja sank

tioitu. R. M. Maclver ja Charles H. Page 

nimittävät eräitä uskonnolle, ja tässä tapa

uksessa uskomukselle, tyypillisiä sanktioi

ta suprasosiaalisiksi.5 Toisin sanoen, pa

kotteena on jokin ihmistä korkeampi voi

ma, mutta kun tällaista voimaa ei faktisesti 

ole olemassa, nämä sanktiot ovat yhteisön 

muovaamia. Sanktio saattaa olla kahtalai

nen: sitä toteuttavan voiman särminä voi 

olla joko palkitseminen tai uhkaaminen ja 

pakottaminen. 

Yhteisölle, jonka tasapainon sen jäse

nen kuolema oli järkyttänyt tai jolle vaina

jasta oli jossain vaiheessa tullut vaaralli

nen, oli tärkeää, ettei vainaja palannut elä

viä häiritsemään. Niinpä sen oli muovatta

va sanktio, jotta vainajan paluu voitaisiin 

varmasti estää. Karsikon tai ristipuun teke

misen palkitsevuus oli siinä, että saavutet

tiin rauhan tila: kuolleiden ei tarvinnut 

kummitella eikä elävien tarvinnut pelätä. 

On huomattava, ettei ole yhtään tiedonan

toa siitä, että ihminen, joka olisi ollut kar

sikko- tai ristipuutavan perinteenkannatta

ja, olisi varmistanut itse paluunsa mahdol

lisuuden kieltämällä etukäteen esteen teon 

omissa hautajaisissaan. Haudassa pysymi

nen katsottiin oikeaksi käyttäytymiseksi. 

Haudoistaan vaeltelevien ruumiiden, kum-

mitusten, osa oli taas kertomuksissa aina 

tavalla tai toisella onneton. Kukaan ei ha

lunnut sellaista kohtaloa itselleen. 

Sanktion pakottavuus välittyy vastaa

vasti niistä varoittavista kertomuksista, 

jotka syntyivät kertomaan siitä, kuinka 

kävi, jos hutiloi karsikon tai risti puun teos

sa tai jos peräti jätti ne tekemättä. Näissä 

kertomuksissa kummitteleva vainaja oli, 

kuten Honko on todennut, toiminnan sub

jekti, moralisti, ja sanktion rikkoja oli ob

jekti, jota rankaistiin.6 

Yllä oleva otsikkotekstin tarina kertoo 

tapauksesta Koivistolta, missä oli tapana 

tehdä ristipuu vasta kirkolta takaisin tulta

essa. Säkkijärveltä kerrotaan: "Erään ker

ran oli kuitenkin tapahtunut niin, ettei joku 

asiasta tietämätön tehnytkään ristiä puu

hun viedessään omaistaan hautaan. Tällöin 

kävi, että vainaja hypähti arkkunsa kannel

le istumaan ja mies juoksi peljästyneenä 

kotiinsa. Kerrottuaan tapahtuman joillekin 

kyläläisille neuvoivat nämä häntä teke

mään ristin koivun kylkeen. Mies meni 

paikalle [Kankaalan ja Suurpään välillä 

olevalle ristikoivulle] ja löydettyään puun 

hän piirsi ristin siihen. Mentyään kirstun 

luo totesi hän, että vainaja lepäsi rauhassa 

kirstussaan. Enemmittä kommeluksitta 

hautasi mies tämän jälkeen vainajansa."7 

Ruotsalainen Retzius mainitsi pohjoisen 

Hämeen karsikkopuita pidetyn pyhinä, 

minkä vuoksi niitä ei saanut kaataa.8 Pyhiä 

ne olivat todella sikäli, että ne poikkesivat 

uskottuina vainajien oleskelupaikkoina 

1 Turner 1981, 8-9. 

2 Esim. Pentikäinen 1969, 95. 

3 Storå 1971, 272. 

4 SKS Koivisto Mannonen, U. 5990, 1938. 

5 Maclver ja Page 1949, 169. 

6 Honko 1964b, 18. 

7 SKS Kotka (kertoo Säkkijärveltä) Tirronen, U. 

KRK 55:3, 1935. 

8 Retzius 1881, 127. 
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vaarallisella tavalla muista puista. 1 Tavan 

loppuaikoina alkoi toisin ajatteleva uusi 

sukupolvi kaataa puita, mikä synnytti pel
koa niissä yhteisön jäsenissä, joiden maail

mankuvaan karsikot ja ristipuut kuuluivat. 

Puun kaataminen aiheutti heidän mieles

tään yhteisöä uhkaavan tilanteen, ja niin 

syntyi varoittavia kertomuksia puun kaata

jia kohdanneista onnettomuuksista. 

Viipurissa Kaapriel Kurkinen kaatoi 

joskus 1890-luvulla Tervajoen kylän ris

tipetäjän: "Kurkinen oli urhea mies. Kum

minkin kummitteli hänelle koko seuraavan 

yön. Ja kello 12 heräsi hän siihen kun huu

dettiin 'Nouse ylös'. Sen jälkeen ei hän 

saanut nukutuksi."2 Tervossa oli karsik

kopetäjä Pulkkilan saaressa: "Siinä kuin 

oil asunna Paavo Pulukkinen ja se oil uh

kaillunna että hän hakkoo pellon peälle 

kasvaneen hoaran pois, vanahat oil varot

tana, että elä koske mut se oil sitte hakanna 

sen, syystä kun se varjostaa peltoo. Siitä 

oil soanna Pulukkinen 'Konkan' jalakaasa, 

ja se jalakoterä on peässynnä kokonaan 
pois ja se on siihen kuolluna. "3 

Uskoon, että puuhun liittyi jokin suojaa

va voima, liittyi sekin, että ristipuu oli suo

jassa paitsi ihmisiltä myös luonnonvoimil

ta. Niinpä kun Kuolemajärven Huumolan 

ja Summankylien välisen kirkolle mene

vän tien varren ristipetäjä säästyi tuulen 

kääntyessä metsäpalolta, vanhat selittivät 

hurskaasti: "Ei pyhään puuhun tuli pysty, 

sillä olihan sen luona niin monet virret vei

sattu."4 

Kaakkois-Virossa jouduttiin 1980-lu

vulla kaatamaan maantien leventämisen 

takia lähellä Pölvaa olevan Partsimöisan 

kylän ristipuumetsikkö. Kyläläiset eivät 

kokeneet puiden kaatamisia mitenkään on

gelmalliseksi, mikä kertoo ristin leikkaa

misen merkityksen muuttumisesta.5 
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6.4. Karsikko- ja ristipuutavan 

muuttuminen ja loppuminen 

"Verrattain pitkän tauon jälkeen teh
tiin Kärväskankaalle viimeinen tietty 
karsikko vielä n. v:na 1915 Korppisky
län Vaatilan talon vanhalle isännälle Ee
nokki Vesteriselle. Kerrottiin, että per
heen keskuudessa kovasti pohdittiin 
tehdäänkö karsikko vai ei. Talon miniä 
- vaikka olikin nykyaikainen - kannatti
kovasti karsikon tekoa, perustellen kan
taansa sillä, että vanha isäntä itse - jos
olisi määräämässä - teettäisi ehdotto
masti karsikon, sillä olihan isäntä kai
kissa toiminnoissaan noudattanut - aina
taikojen tekoa myöten - vanhojen pe
rinteiden kunnioittamista." (Pihtipu
das)6

Yhteisön arvojen ja normien muuttuessa 

tavatkin muuttuivat. Myös karsikko- ja ris

tipuutapa on muuttunut muiden kulttuurin 

muutosten myötä. 

Karsikon ja ristipuun primäärifunktio 

oli sekä osoittaa konkreettisesti statussiir

tymä että olla varautumisen välineenä vai

najaa vastaan. Kun puut sijaitsivat kulku

reittien varsilla, on oletettava, että kysei

sen vainajan muistokin aktuaalistui aina 

puun ohi kuljettaessa. Karsikko sai näin 

sekundäärifunktion, se oli myös yhdenlai

nen vainajan muistomerkki. 

Edellä on osoitettu, kuinka karsitun kar

sikkopuun pilkan rinnalle kehittyi irralli

nen karsikkotaulu. Sijoituspaikan suhteen 

nuorin karsikkomuoto oli vainajan kodin 

pihapiirin jonkin ulkorakennuksen seinään 

kiinnitetty taulu tai suoraan seinään veis

tetty tai rakennuksen kivijalkaan tai pihan 

kiveen tai kallioon hakattu merkintä. Eri 

seuduilla kehitys on ollut erilaista, ja yh

delläkin seutukunnalla on saattanut esiin

tyä eri karsikkomuotoja rinnan. 



Varhaisimman karsikkomuotojen edel

leenkehi ttymän, puuhun kiinnitettävän 

laudan selittävät käytännön syyt. Kehitys 

ei vaatinut uskomuksissa tapahtuneita 

muutoksia. Mutta kun karsikkoja ryhdyt

tiin tekemään pihapiiriin seinään tai ki

veen, edellytti se jo ajattelutavan perin

pohjaista muutosta. Pihassa oleva karsikko 

ei enää estänyt vainajan paluuta kotipiiriin. 

Alueelta, jossa karsikko tehtiin pihaan, on

kin vain muutama tieto siitä, että karsikko 

olisi tehty varautumiseksi. Päätavoitteena 

oli nyt vainajan muiston säilyttäminen. 

Muistofunktion saatuaan karsikot muuttui

vat myös vähitellen koristeellisemmiksi. 

Toinen seuraus funktion muutoksesta oli 

tavan sosiaalisen jakauman muuttuminen. 

Alunperin karsikko lienee tehty kaikille 

vainajille. Tämä oli luonnollista niin kauan 

kuin sen funktio oli yhteisön sosiaalisen 

järjestyksen ylläpito ja vainajan paluun es

täminen. Karsikon vanhan tehtävän hä

märtyessä ja väistyessä muistofunktion 

tieltä alkoivat alemmat sosiaaliluokat jää

dä pois uusien karsikkomuotojen piiristä. 

Tällaisesta kehityksestä todistavat raken

nuksiin kiinnitettävät laudat ja pihapiiriin 

ki vikarsikot. 

Karsikkoja alettiin sijoittaa pihaan en

nen 1850-lukua. Alueeseen, jossa merkin

nät tehtiin pihapiiriin, kuuluvat seuraavat 

pitäjät: Iisalmi, Karttula, Keitele, Kuopio, 

Lapinlahti, Laukaa, Leppävirta, Maaninka, 

Nilsiä, Nurmes, Pielavesi, Pielisjärvi, Riis

tavesi, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Suonenjoki, 

Tervo, Varpaisjärvi, Vesanto ja Vieremä 

(kartta 10 ja 12 s. 66 ja 84). Nämä pitäjät 

olivat pääosin vuonna 1786 syntyneen Sa

von kansanherätyksen ydinaluetta. Liik

keen johtava hahmo Paavo Ruotsalainen 

(1777-1852) syntyi Lapinlahdella ja asui 

vuodesta 1817 Nilsiässä. Tiedetään, että 

herätysliike pystyi pysäyttämään kansan 

pukuparren kehityksen 7, ja on mahdollista, 

että liike, joka syrji ulkoisia katumushar-

joituksia ja korosti ihmisen omaa nöyrää 

armahduksen odotusta Kristuksen määrää

mällä tavalla ja Kristuksen määräämään 

aikaan asti, muutti myös kansanuskon suh

tautumista vainajiin siinä määrin, että kar

sikko saattoi siirtyä muistomerkiksi piha

piiriin. 8 Vainajien kotiinpaluuta kohtaan

tunnetun pelon häviämiselle on täytynyt 

olla edellytyksiä kansan omissa käsityksis

sä, joita saarnaaminen yms. on sitten vah

vistanut siinä määrin, että muutos on ta

pahtunut. 

Karsikon pihapiiriin siirtymisen syyt 

voivat myös liittyä kirkkomatkojen muu

toksiin. Savo oli 1500-luvun puolivälissä 

jaettu neljään kirkkopitäjään. Vuosisadan 

loppuun mennessä kirkkopitäjien määrä 

oli kaksinkertaistunut ja vuonna 1721 kirk

kopitäjiä oli 16. 1800-luvun lopulla Savos

sa oli 36 itsenäistä seurakuntaa.9 Väkilu-

1 Pyhäksi mainittiin myös yhtä Kuolemajärven ris

tipuuta. Pyhä-sanan alkuperäinen, käytännöllinen, 

merkitys lienee 'rauhoitettu merkitty alue, piiri' 

(Vilkuna, A. 1956, 13). 

Konginkankaalaisten Saarijärven kirkkomaahan 

viemilleen vainajille tekemä karsikko on Kongin

kankaan ja Saarijärven rajalla Pyhäkankaalla. Tässä 

yhteydessä jää selvittämättä käsitteen pyhä ja kar

sikkopaikan suhde. 

2 MVKTKKA käsik. 629 Saarelma, Fr. 1928. 

3 SKS Karttula Oksman, J. KRK 110:814, 1935; 

uhripuiden kaatamisen seuraukset olivat samanlai

sia (Haavio 1959, 41-46). 

4 Paakki 1969. 

5 Tapa oli muuttunut. Englantilaisia termejä käyttä

en (Hultcrantz 1960) tapa (custom) oli muuttunut 

sanktiottomaksi tavaksi (usage). Niinpä sitä ei moti

voinut enää normi vaan pelkkä esivanhemmilta saa

dun perinteen jatkuvuuden voima. 

6 Pihtipudas KSM Hautajaiskysely a 528 Sallanko. 

T., 1971. 

7 Vilkuna, K. 1975, 13-33. 

8 Uskomusten säilymisestä vrt. Gustavsson 1984. 

9 Pirinen 1982, 540 kartta 7 (Mikkeli, Juva, Sää

minki ja Kuopio) ja 547 kartta 8 (uusia kirkkopitä

jiä: Mäntyharju, Puumala, Rantasalmi ja Pieksämä

ki); Saloheimo 1990, kartta s. 18; Wirilander 1960, 

350-351 ja kartta s. 343.
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vun voimakas kasvu kasvatti seurakuntien 

määrää erityisesti Pohjois-Savossa 1700-

luvun lopulla ja 1800-luvulla. Uusien seu

rakuntien, kirkkojen ja kirkko- ja hautaus

maiden myötä kirkkomatkat ja vainajien 

saattomatkat muuttuivat ja lyhenivät. Jos 

karsikkotavan funktiossa ja aatteessa oli 

tapahtumassa muutoksia, vanhan karsik

kopaikan jääminen sivuun uudelta kirkko

tieltä saattoi osaltaan vaikuttaa karsikko

jen sijoittamiseen pihapiiriin. Kun oli teh

tävä joka tapauksessa karsikko uuteen 

paikkaan, se tehtiinkin omaan pihapiiriin. 

Muita karsikon siirtymistä pihaan edis

täneitä seikkoja, jotka lienevät silti vaikut

taneet yhtäaikaisesti edellä esitetyn uskon

nollisen ajattelun ja kirkkomatkojen muut

tumisen kanssa, olivat voimakkaan väes

tönkasvun ja maatalouden tehostamiseksi 

toteutetun isojaon, joka alkoi Suomessa 

1700-luvun puolivälissä, aiheuttama sosi

aalinen muutos. 

Ennen isoajakoa talo omisti vain piha

piirin ja kiinteät niittynsä ja peltonsa, kun 

muut maat olivat kylän yhteisiä. Pohjois

Savossa ei varsinaisia kyliä juuri ollut, 

vaan asutus oli yksinäistaloja, ja kylät oli

vat vain kameraalisia yksiköitä. Likimain 

90 % Savon isostajaosta toteutettiin vuosi

na 1801-1860. 1 Isossa jaossa kylän yhteiset 

metsät jaettiin taloille ja yli jäävä osa tuli 

kruunulle eli valtiolle. Näin syntyi yhtäk

kiä yksityisesti omistettu maa, mikä oli pe

riaatteessa ja käytännössä uusi ja mullista

va asia. 

Isoajakoa merkittävämpi väestön sosi

aalisiin suhteisiin vaikuttanut asia oli väki

luvun kasvu. Kun alueen väkiluku oli 

vuonna 1721 alle 40 000 henkeä, se oli 

vuonna 1870, 1860-luvun (1867-1868) 

nälkävuosienkin jälkeen, yli 230 000 hen

keä; väkiluku kasvoi siis 150 vuodessa 

kuusinkertaiseksi.2 Näin valtava väkiluvun 

kasvu vaikutti yhteiskunnan sosiaaliseen 

rakenteeseen, kun alemmat sosiaaliluokat 
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kasvoivat talollisluokkaa nopeammin. 

Vuonna 1751 tilallisia (pois lukien sääty

läiset) oli 54,3 % ja tilattomia (pois lukien 

palkolliset ja vaivaiset) 45,7 % ja vuonna 

1870 vastaavat luvut olivat 40,4 % ja 59,6 

%; tänä aikana tilallisten määrä lähes ne

linkertaistui, torpparien määrä enemmän 

kuin kahdeksankertaistui ja mäkitupalais

ten ja loisten määrä enemmän kuin kuusin

kertaistui. 3 

Aiemmin talojen asukkaat kulkivat kir

kolle usein ainakin loppumatkan yhteisiä 

teitä. Karsikko sijoittui tälle tielle paik

kaan, jota kukaan ei erityisesti omistanut. 

Ison jaon jälkeen karsikkopaikkakin muut

tui jonkun omistamaksi - yksityisen tai 

valtion. Kansanuskon mahdollistaessa 

muistofunktion, on ajateltavissa, että tilal

listen ja tilattomien eroa korostavan ison

jaon ja väkiluvun kasvun myötä ihmisten 

elämä yksityistyi, ja karsikkokin siirtyi täl

le sosiaaliselle yksityisalueelle.4 Olipa kar

sikon funktio vainajan statuksen siirtämi

sen lisäksi sitten varautuminen tai muiston 

säilyttäminen, karsikkojen säilyminen liit

tyi asutuksen pysyvyyteen. Talollisten hal

lussa karsikot säilyivät pitempään, koska 

niistä huolehti paikoillaan asuva ja pysyvä 

suku. Torpparit ja etenkin muu väestö sitä 

vastoin vaihtoi taajaan asuinpaikkaa, ei

vätkä he kunnioittaneet pysyviä arvoja sii

nä mitassa kuin talolliset. 

Kun karsikko otettiin käyttöön Savossa, 

yhteisö oli varsin tasa-arvoinen niin sosi

aalisesti kuin taloudellisestikin, ja karsik

kotapa, joka ei ollut sidoksissa yksilön so

siaaliseen asemaan, saattoi levitä tasaisesti 

koko alueelle. Kun Pohjois-Savossa alet

tiin tehdä karsikkoja pihapiiriin - olipa tä

män syynä herätysliikkeen ja kirkkomat

kojen aiheuttama muutos tai ei - oli ison ja

on ja väestönkasvun aikainen ja jälkeinen 

sosiaalinen ja taloudellinen eriytyminen 

alkanut. Saattaa olla, että tämä kehitys nä

kyi juuri muistofunktion saaneen karsikon 



siirtymisenä pihapiiriin ja muuttumisena 

sosiaalisesti arvosidonnaiseksi. 5 Jos asia 

todella on näin, ilmenisi tässä tapauksessa 

isonjaon sekä väkiluvun kasvun aiheutta

ma taloudellisen ja sosiaalisen eriytymisen 

vaikutus myös kansanuskon ja -tavan 

muutoksena. 

Tapa menetti primäärifunktionsa, mutta 

jäi elämään, koska sen sekundäärinen 

funktio eli vainajan muiston säilyttäminen 

mahdollisti sen, että tapa voitiin selittää 

uudella tavalla. Ilmeisesti muisto varautu

misesta jäi elämään piilevämpänä merki

tyksenä. Tilanne oli siis muuttunut aiem

masta lähes päinvastaiseksi. 

Vähin erin 1800-luvun loppua kohti al

koivat vanhat uskomukset heiketä, ja kar

sikkojen muistofunktio alkoi saada enem

män jalansijaa. Ristipuualueella vanha 

funktio oli yhä tärkeä. Aivan muutaman 

vuosikymmenen kuluessa tavasta kuiten

kin yhtäkkiä luovuttiin. Tämä ei tietenkään 

tapahtunut kerralla, mutta tapa katosi pää

osin 1890-luvulla. Yksittäisiä merkintöjä 

tehtiin vielä pitkään 1900-luvulla, mutta 

ne tehtiin yleensä vanhuksille, jotka olivat 

itse perinteenkannattajia. Tässä suhteessa 

alussa esitetty kuvaus Pihtiputaalta on erit

täin selkeä. Seuraavassa on kaksi esimerk

kiä lisää: Vieremällä Aleksander Säisä oli 

tehnyt sedälleen karsikkopetäjän vuonna 

1874, ja kun Aleksander kuoli itse vuonna 

1940, hänen poikansa teki edellisen petä

jän viereen karsikon.6 Kivennavalla tehtiin 

viimeinen risti vuonna 1932, kun eräs van

ha mies kuoli. Risti oli ilmestynyt puuhun 

ruumissaaton kulkiessa, ja arveltiin, että 

sen teki joku toinen vanha mies "kunnio

tuksesta vanhoja tapoja kohtaan".7 Jäl

keenjäävät saattoivat siis tavan murrosvai

heessa pitää moraalisena velvollisuute

naan tehdä karsikko tai ristipuu sellaiselle 

vainajalle, jonka maailmankuvaan ne ja 

muut entiset arvot ja uskomukset olivat 

kuuluneet olennaisena osana. 

Alueella, jossa karsikot olivat pihapii

rissä, tapa jatkui joissain suvuissa kauem

min. Näin oli muun muassa Pielaveden 

Kirkkosaaren Haukkalahdessa, missä kivi

karsikoita tehtiin vuoteen 1925 (kuvat 52-

55 s. 87) ja Karttulan Airakselan Karhulas

sa, missä tehtiin karsikkolauta vielä vuon

na 1948. 

Paikoin tapa on kerran loputtuaan otettu 

jälleen käyttöön, mutta vain ulkoisesti 

vanhakantaisena, sillä sisällöllisesti tavalla 

on tällöin ollut uusi funktio. Juuan Retu

lahden Nuutisen suvun karsikkopetäjän 

(kuvat 68-70 s. 136) veistämät, joissa oli 

merkinnät talon vuosina 1844, 1869 ja 

1869 kuolleille isännille ja emännille oli

vat lähes kasvaneet umpeen 1920-luvulla, 

jolloin karsikkotapaa ei enää noudatettu 

hautajaisissa. Talon isäntä oli puhunut 

1920-luvulla puusta pojilleen. Pojat näki

vät veistämästä pilkottavat numerot. He 

hakkasivat uteliaisuuttaan veistämät esille 

ja huomasivat puun todella olevan karsik

kopuun. Kun heidän opettajansa Nurmek

sen koulussa oli puhunut karsikoista, ja 

kun heidän äitinsä kuoli vuonna 1926, toi

nen veljeksistä sai aatteen tehdä karsikko

laudat äidille ja takautuvasti vuosina 1903 

ja 1912 kuolleelle isännälle ja emännälle. 

Kun isä kuoli vuonna 1943, poika teki jäl

leen laudan, samoin veljen kuollessa vuon-

1 Wirilander 1960, 215. 

2 Wirilander 1960, 69. 

3 Wirilander 1960, 103. 

4 Isostajaosta: Kuusi 1933, 109 ja Nohrström 1933, 

kartta 108. 

5 Vrt. Bringeus 1987, 46. 

6 MVKeA Vilkunan kysely 1978 Säisä, P. 

7 SKS Kivennapa Pulliainen, L. KRK 136:6, 1935-

36. 
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Kuvat 68, 69 ja 70. luukan Retuniemen Nuuti

lan karsikkopetäjä,jossa on sekä veistämäryh

mää että karsikkolautoja. Kaikki merkinnät on 

tehty Nuutilan isännille tai emännille. Alin 

veistämä on tehty Antti Nuutiselle ( s. 

10.11.1777, k. 1844). Ylemmän veistämän 

ylempi merkintä on tehty Pentti Nuutiselle (s. 

1816, k. 3.12.1869) ja alempi hänen vaimol

leen Helenalle (s. 1812, k. 21.11.1869; huo

maa syntymävuoden kääntyneet numerot). 

Karsikkotaulut on valmistettu perinteen uudel

leen synnyttämisen jälkeen, ensimmäiset taulut 

tehtiin 1920-luvulla. Ylin taulu on tehty Heikki 

Nuutiselle (s. 1898, k. 1971), seuraava Heikki 

Nuutiselle (s. 18.3.1839, k. 26.12.1903), seu

raavassa välissä oli vuonna 1992 pudonnut 

taulu, joka oli tehty Sikke eli Siiri Nuutiselle ( s. 

1843, k. 1912), seuraava taulu on tehty Anna 

Mmja Nuutiselle (s. 1867, k. 1926 ja alin edel

lisen miehelle Pentti Nuutiselle (s. 22.4.1867, 

k. 19.4.1943). Kuvannut J. Vilkuna 1992.
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na 1971. 1 Paikoin uusimuotoinen karsik

komerkintä tehtiin ulkoisestikin vanhasta 

tavasta poikkeavasti. Pielisjärven Vien

suun Junnulan karsikkomäntyyn kiinnitet

tiin vuonna 1932 puun vanhaan veistä

mään ruuvein kaksi metallilevyä, joiden 

merkinnät tarkoittivat vuosina 1892 ja 

1932 kuolleita vainajia (kuva 71). 

Karttulan Airakselan Karhulassa karsik

kolautojen kiinnittäminen talon karsikko

aitan (kuva 79 ja 80 s. 169) räystään alle 

jatkui aina vuoteen 1948. Kun talon isän

nän täti kuoli vuonna 1967, isännän vuon

na 1955 syntynyt poika teki oma-aloittei

sesti vainajalle karsikon. Pojan vuonna 

1966 syntynyt sisar valmisti veljensä esi

merkin mukaisesti sittemmin kolme lautaa 

isänsä vuosina 1976 ja 1977 kuolleille tä

deille ja sedälle. Lisäksi hän teki samanlai

sen laudan vuonna 1956 kuolleelle tädille.2 

Tapa hävisi siis nopeammin ristipuualu

eella, missä funktiona oli varautuminen. 

Siellä, missä funktioksi oli kehittynyt 

muiston säilyttäminen, tapa on säilynyt 

hieman kauemmin. 

Sekä primääri- että sekundäärifunktion 

unohduttua karsikot ja ristipuut alkoivat 

kokonaan hävitä. Vuoden 1883 muinais

muistoasetus ei nimenomaisesti suojannut 

karsikoiden ja ristipuiden kaltaisia muisto

merkkejä; ne saivat selkeän lainsuojan 

vasta vuoden 1963 muinaismuistolain 

myötä.3 Polkujen varsilla ja rannoilla ol

leet puut kaadettiin tietämättömyydestä 

metsätöissä, muutamalla puullahan ei ollut 

rahallisesti mitään merkitystä, ja jos ne ta

hallisesti tai tahattomasti säästyivät, veis

tämät kuroutuivat umpeen ja puihin naula

tut laudat lahosivat ja varisivat alas. 

1 < Iiris Vuorinen 7.7.1992 Juuka ja < Eino Nuuti

nen (karsikkolautojen tekijä) 9.7.1992 Jyväskylä ja 

Vaarojen Sanomat 4.8. ja 18.8.1982; puu rauhoitet

tiin maanomistajan ja Juuka-Seuran anomuksesta 

Kuva 71. Pielisjärven Viensuun Junnulan kar

sikkomänty,johon on pilkan veistämien lisäksi 

kiinnitetty vuonna 1932 ruuvein kaksi metalli

levyä,joihin on pakotettu merkinnät: "M. O. *.

1821. 711. t. 1892.4/9. " ja" A.O. *. 1855.1/5. 

t. 1932. 13/6.". Muistitiedon mukaan ensim

mäinen merkintä on tehty Junnu Oinoselle,

joka vuonna 1849 satutti itsensä puukkoon ja

kuoli verenvuotoon. Museovirasto, kuvannut

M. Lönnberg 1971.

lääninhallituksen päätöksellä luonnonsuojelulain 

perusteella 2.3.1988. 

2 Emäntä Helvi Karhunen (s. 1930), isäntä Pentti 

Karhunen (s. 1919), Viljo Karhunen (s. 1955), Iiris 

Leskinen (s. 1966) > 27.6.1992. 

3 Vuoden 1883 muinaismuistoasetuksen ensimmäi

sessä pykälässä ei suoraan mainita karsikoiden ja 

ristipuiden tapaisia kiinteitä muinaisjäännöksiä. 

Vuoden 1963 muinaismuistolaki käsittää selkeästi 

myös karsikot ja ristipuut: 2. §:n 7. momentti sisäl

tää "kivet, ristit ja patsaat, jotka muinoin on pysty

tetty jonkun henkilön tai tapahtuman muistoksi tai 

uskomuksellisessa tarkoituksessa, samoin kuin 

muut sellaiset muistomerkit" ja 9. momentti "kiin

teät luonnonesineet, joihin liittyy vanhoja tapoja, 

tarinoita tai huomattavia historiallisia muistoja." 
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Kuva 72. Virossa Harglan kunnassa Sarun metsässä oleva monistelaisten ristipuumetsikkö kymme

nine ristimäntyineen. Kuvaushetkelläkin osa risteistä loisti tuoreen valkeina. Kuvannut J. Vilkuna 

1991. 

Yksi vanhimpia virallisesti rauhoitettuja 
karsikoita on konginkankaalaisten Saari
järven Pyhäkankaalle tekemä karsikko
metsikkö, joka rauhoitettiin jo vuonna 
1904 metsänhoitaja Karl Branderin aloit
teesta.1 

Ylipäänsä metsäyhtiöiden johto, met
sänhoitajat, aluemetsänhoitajat ja piiriesi
miehet suhtautuivat myönteisesti karsikoi
den suojeluun, mutta työnjohdon ja metsu

reiden, jätkien, suhtautuminen oli usein 
välinpitämätöntä. Pohjois-Karjalassa Nur
mijärvellä oli kerran jäänyt leimausalueen 
sisälle karsikko, joka oli leimattu. Työn
johtaja, joka oli "Enson hoitopuolen mie
hiä", käski hakata, kun siitä oli maksettu
kin, mutta piiriesimies Pohja suuttui, ja 
karsikko jätettiin. Hänelle oli maanomista
ja valittanut asiasta. 1950-luvulla metsä-
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hallituksen aluemetsänhoitajat olivat ni
menomaan kieltäneet seudun karsikoiden 
kaatamisen. 2 

Laakeisiin kallioihin hakatut merkinnät 
unohtuivat ja sammaloituivat. Teiden var
sien puita ja kiviä uhkasivat motorisoitu
van liikenteen vaatimat tienparannukset, 
kuten kävi Sulkavalla vuonna 1930: "Sul
kavan kirkkoherran virkatalon maalla ole
va Iitlahden ikivanha karsikkokivi on tie
oikaisun takia täytynyt ampua, joten tämä 
vanha muinaismuisto on hävinnyt."3 Sit
temmin tiemestarit ja muut virkamiehet 
ovat pyrkineet toteuttamaan lain kirjainta. 
Karsikkokivi on voitu siirtää levennyksen 
tieltä, kuten tehtiin 1970-luvulla Hankasal
men Ohenmäessä. Karsikoita on "löydet
ty" tietöissä, mutta niitä on tuhoutunutkin 
tietämättömyyden vuoksi.4 



Baltiassa ristipuita tehdään yhä (1992) 

Viron kaakkoisosissa (kuva 72). Ristipui
den varautumisfunktio on kadonnut tai ka
toamassa, ja nykyään ristit leikataan perin
teen vuoksi ja viinaryypyn voimasta. Ta

van säilymiseen on mahdollisesti vaikutta
nut myös sen liittyminen kristillisyyteen -
veistettiinhän puuhun risti - jolloin tapa 

vahvisti osaltaan virolaisten identiteettiä 
venäläistämiskaudella. Latviassa tapa lop
pui mahdollisesti 1930-luvulla.5 

Mikä aiheutti tavasta luopumisen Suo
messa? Suomen papisto oli kirkkolain mu

kaisesti yrittänyt jo 1700-luvulla hävittää 
Itä-Suomessa uhripuita, mutta menestys 

oli huono.6 Ristipuun teon matkallaan näh

nyt otti kantaa tavan sisältöön, lähinnä sen 
pakanallisuuteen, vuonna 1861 Sanomia 
Turusta -lehdessä: "Minun aikani ja mat

kani kiiruhti minua eteen päin, enkä nyt 
tiedä joko itä-Suomen risti-koiwut lienee 
myrsky-tuulet kaataneet eli ei. Mutta jos ei 
tuulet ja myrskyt kukista teidänkin risti
koiwujanne, niin astukoon itse Herra sa
nansa miekalla teidän epä-jumalanne mur

tamaan ja poikki hakkaamaan, rakkaat itä
Suomalaiset!"7 Pentikäinen on saanut tie

don, joka selvittää, miten ristin teko loppui 
Kanneljärvellä: "Miehet, laulajat, niillä oli 
puukko käessä, kun mammajain vietiin 
hautah. Ne seisottiit hevosesa kaikki ja ois 
männeet tekemään muka siihen petäjään 

ristin. Ni Anna-täti nous nyrkki suorana: 
'Muistakaa, että sille ei saa noitumaan 
käyvä, eikä ristii petäjään tehä. Se on Her
ras nukkunu. Ei se takasiin tule.' Siihen 
tekkiit ristin ja sitte lauloit jonku värsyn ja 
siinä miehet otti viinaa. Sen jälestä ei en

nää ristii Kuuterselästä tehty, kun täti 
huus, eikä kukkaan takasin tullu."8 Risti
puualueella siis uusi aika torjui taikauskoi

seksi luokitellun tavan. Papisto on myös 
ollut hävittämässä tapaa Kannaksella ja 
Ruskealassa: "Vaan yksi pappi oli sen [ris
tipuun] katkuttanut pois".9 

Vaikka puilla ei enää ollut yleisesti mer
kitystä, niitä ei kuitenkaan uskaltanut kuka 
tahansa kaataa. "Löytömäen ristipetäjä oli 
kylästä Tervajoelle päin. Sen kaatoivat 
1926 maanomistajan pojat. Eivät pelän
neet enää kummituksia. Jo aiemmin oli 

maanomistaja myynyt puun, mutta ostaja 
ei hirvinnyt kaataa sitä", kerrotaan Viipu

rista, ja Säkkijärveltä on tieto, että "puun 
hakkasi yöllä Antti Ollikka Laihan kylästä. 
Oli lyönyt vetoa viinaryypyistä." 10 Vii
meksi mainitussa tapauksessakin tekoon 

lienee tarvittu rohkaisua. 
Vaikka karsikon tai ristipuun tekeminen 

loppui ja puu hävisi, saattoi pysähtyminen 

tällä tietyllä paikalla ja ryypyn otto jäädä 
tavaksi. Näin kävi vuonna 1906 syntyneen 

kertojan mukaan Muolaassa, missä hau
taussaattue pysähtyi lähellä Nasarovin vii

natehdasta sentraalin kulmaukseen ryypyl

le. Tapa juontui paikalla aiemmin olleesta 
ristipuusta. 11 Monisärmäisen tavan jokin 

ulottuvuus saattaa siis säilyä, vaikka tavan 

1 Pentikäinen 1990, 47. 

2 Piiriesimies Iivari Mönkkösen kirje 15.12.1991. 

3 Itä-Savo 26.8.1930 Karsikkokivi räjäytetty. 

4 Kerimäen Kinnarahon ja Simanalan välisen 

maantien kunnostustöissä paljastui vuonna 1990 

kolme karsikkokiveä. Kivissä oli merkintöjä ainakin 

1880-luvulta lähtien. Riihipellon liittymän likeisellä 

mäellä sijainnut karsikkokivi tuhoutui ojien avaami

sen yhteydessä. Tiemestari piti tapausta valitettava

na; hänellä ei ollut kivestä ennakkotietoja. 

(Puruvesi 29.10.1991; Perinneapaja, Kun ruumis

ta hautaan vietiin /Matti Hako/). Joku tuntematon oli 

vuonna 1991 maalannut kahden säilyneen karsikko

kiven merkinnät siniseksi. 

5 Latvia: Aräjsin tiedonanto 31.10.1991. 

6 Haavio 1959, 40-41. 

7 (nimimerkki) M. L., Sanomia Turusta n:o 18/ 

1861. 

8 Pentikäinen 1990, 57. 

9 Holmberg 1924a, 16 ja SKS Ruskeala Mustajärvi, 

A. PK 29:5300, 1938.

10 MVKTKKA käsik. 629 Saarelma, Fr. 1928.

11 SKHJ Muolaa 18/1979.
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alkufunktio ja pääulottuvuudet häviävät. 

Jan-Erik Nyman on tutkinut Suomen 

rannikon suomenruotsalaisen väestön kä

sitystä "elävästä kuolleesta" ja sitä, kuinka 

tuo käsitys ja sen häviäminen on muutta

nut hautajaistapoja. Hän on osoittanut, että 

käsitys "elävästä kuolleesta" hävisi vähi

tellen 1800-luvun kuluessa ja samalla mo

net hautajaistavat loppuivat, kuten esimer

kiksi useat varautumistavat. 1 Suomalaisten 

keskuudessa ei vastaavaa tutkimusta ole 

tehty, mutta kehityksen suunta lienee sa

manlainen. 

Karsikkoalueella tapa hävisi siis niiltä

kin alueilta, joilla sillä oli pääosin muisto

funktio. Muutamista tiedoista käy ilmi, 

että nuoret eivät pitäneet tavasta väliä, kun 

siinä oli kuitenkin jotain taikauskoista tai 

muuten vanhanaikaista. Kansanuskon van

hat arvot saattoivat siis yhä olla piilevänä 

tavan taustalla. Nuoret kuitenkin jo hyljek

sivät sitä ja nimittivät taikauskoksi. Tämän 

uuden sukupolven oli synnyttänyt maaseu

dulla tapahtunut mullistus. R. A. Anders

son käyttää tällaisesta kulttuurisesta muu

tosprosessista nimeä ketjureaktio ( engl. 

chain reaction). Hänen mukaansa kult

tuuriekologian eräs premissi on se, että ai

van pienetkin tekniset innovaatiot saatta

vat aloittaa ketjureaktioita, jotka johtavat 

suuriinkin ihmisen ja hänen ympäristönsä 

välisiin muutoksiin. Muutokset voivat kos

kea sosiaalista struktuuria, toisiinsa yhtey

dessä olevia normeja ja arvoja sekä per

soonallisuutta. 2 

Suomessa alkoi 1800-luvun lopulla siir

tyminen omavaraistaloudesta rahatalou

teen, ja se muutti niin aineellista kuin hen

kistäkin kulttuuria. Yleisesti arvioiden 

muutos lisäsi roolien sosiaalista eriytymis

tä. Max Gluckmanin mukaan yhteisössä 

on sitä vähemmän tabuja, riittejä ja rituaa

leja, mitä eriytyneempi se sosiaalisesti on.3 

Karsikko- ja ristipuutapa jäi tämän muu

toksen jalkoihin. 
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Edellistä täsmällisemmän selityksen 

karsikoiden ja ristipuiden funktion muu

tokseen ja niiden lopulliseen häviämiseen 

tarjoaa Lucien Levy-Bruhlin iäkäs teoria 

primitiivisen ja nykyaikaisen yhteisön 

ajattelutavan erosta. Hänen mukaansa pri

mitiivisessä yhteisössä vallitsi kollektiivi

ajattelu, minkä vuoksi yksilö ei voinut aja

tella itsenäisesti ja loogisesti. Ajattelu oli 

loogista yhteisön oman maailmankuvan 

kannalta, mutta se oli nykyaikaisen länsi

maisen maailmankuvan kannalta näen

näistä pohjautuessaan faktisesti väärään 

tietoon. Vasta nykyaikaisessa "opillisessa" 

yhteisössä yksilölle muodostui periaattees

sa mahdollisuus itsenäiseen ja rationaali

sesti punnitsevaan ajatteluun, joka johti 

faktisesti loogisiin tuloksiin. 4 Tällaisen 

ajattelutavan synnyttyä ei yksilön tarvin

nut enää turvautua vanhoihin yhteisöllisiin 

ajattelumalleihin, vaan hänelle oli mahdol

lista tehdä omia päätelmiä oppimansa tie

don mukaisesti. 

Kuten edellä on käynyt ilmi, nimen

omaan kuolemaan liittyi perinteisessä 

maaseutuyhteisössä suuri määrä kollektii

vista ja nykyihmisen kannalta epäloogista 

tietoa, johon kuitenkin turvauduttiin. Hil

ding Pleijel on osoittanut, kuinka 1800-

luvulla kollektiivinen elämänkatsomus 

korvautui entisiin arvoihin, uskomuksiin ja 

tapoihin kriittisesti suhtautuvalla individu

aalisella elämänkatsomuksella. 5 

Yhteisön jäsenten ajattelutavan muuttu

essa kuolemaan liittyvät uskomuksetkin 

muuttuivat. Näin karsikko ja ristipuu, jotka 

olivat olleet yhteisön aiemman näennäi

sesti loogisen normimaailman ilmentymiä, 

eivät vastanneet enää uuden maailmanku

van vaatimuksia. Suurena syynä maail

mankuvan muuttumiseen muutaman suku

polven aikana 1800-luvulla oli yleinen ta

loudellinen aineellista hyvinvointia kas

vattava rakennemuutos6
, kansakoululai

toksen tulo maaseudulle ja erilaiset uudet 



yksilöllisyyttä kasvattavat aatteet, kuten 

nuorisoseuraliike ja työväenliike. Levy

Bruhlin teoriaa sivuavat edellä mainitun 

Pleijelin sekä Berndt Gustafssonin havain

not Ruotsin kansanuskon muutoksesta 

1800-luvulla. Gustafssonin mukaan katoli

laiselle ja sen jälkeiselle luterilaiselle kan

sanuskolle oli ominaista "dramaattinen 

dualismi", jossa vaaralliset mahdit uhkasi

vat jatkuvasti ihmisen olemassaoloa. Niitä 

vastaan ihminen oli voimaton ilman kris

tinuskon apua. 1800-luvulla tämä kansan

uskon käsitys katosi talonpoikaiskulttuurin 

myötä ja tilalle tuli uusi kansanusko, jossa 

monismi korvasi dualismin. Uuden kan

sanuskon mukaan olemassaolon taustalla 

on vain yksi mahti, Jumala tai kohtalo, 

joka täytti paholaisen ja hänen seuralais

tensa katoamisen aiheuttaman tyhjiön.7 

Uusi aika muutti myös hautauskäytän

töä. Ensinnä vanhat alueellisesti laajat seu

rakunnat hajosivat jo 1800-luvun aikana ja 

ihmisten kirkkomatkat muuttuivat, mutta 

tämä ei sinänsä vielä lopettanut karsikko

ja ristipuutapaa. Toisaalta itse hautajaisis

sa alkoi ilmetä muutoksia, ja erityisesti 

karsikoiden kannalta suurin muutos oli 

maanteiden rakentaminen. Nyt voitiin ruu

mis kuljettaa nopeasti hevosella kirkolle 

uusia teitä. Tavan jatkuessa "omalla pai

nollaan" oli virikkeenä vain se, että tehtiin 

karsikko, kun kerran mentiin karsikkopai

kan ohi. Pysähdyspaikalla osaltaan tapaa 

piti yllä ryypyn otto. Kun tapa aktuaalistui 

satunnaisesti monienkin vuosien väliajoin 

ja kun kirkkomatkoilla ei enää levätty pe

rinteisissä karsikkopaikoissa, vanhojen 

karsikoiden synnyttämä virike poistui ja 

nuori sukupolvi vieraantui tavasta. Tässä 

suhteessa on kuvaavaa, että muutamat 

haastatellut miehet kertoivat pikkupoikina 

heitelleensä karsikkotauluja kivillä alas 

puista. 

Kaakkois-Virossa yhä elävässä ristipuu

tavassa on nähtävissä sitä heikentäviä pro-

sesseja. Ristipuutavalla ei ole Virossa enää 

nykyään varautumisfunktiota. Ristipuiden 

teosta on luovuttu siksi, että vainajaa säily

tetään nykyisin ruumishuoneessa eikä ko

dissa, ja siksi, että vainaja saatetaan hau

taan kodin sijasta hautausmaan kappelis

ta. 8 Toisin sanoen ristipuu kuuluu perintei

seen kodista hautausmaalle tehtyyn saatta

matkaan. Kun tämän matkan tekeminen 

lakkaa ja kun ristipuulla ei ole tarpeeksi 

vahvaa funktiota, lopetetaan myös risti

puun tekeminen. 

Piharakennuksen seinässä ja pihapiirin 

kivissä olevilla karsikoilla oli muistofunk

tio, mutta 1800-luvulla alettiin hautaus

maille pystyttää puisten, aikanaan katoavi

en hautamerkkien sijaan pysyviä valurau

taisia ja kivisiä hautamerkkejä. Kun erityi

sesti 1600-luvulla yleistynyt tapa haudata 

kirkkojen sisälle aiheutti ongelmia, se kiel

lettiin, ja tapa loppui 1800-luvun alkupuo

lella. Tilalle tulivat maksuttomat ja ajan 

kuluessa muiston kadottavat rivihaudat 

sekä maksulliset yksityiset vainajan ja hä

nen sukunsa muistoa korostavat sukuhau

dat, jollaisia varsinkin maaseudun talolli

set lunastivat.9 

1 Nyman, käsikirjoitus 1969, 60-61. 

2 Anderson 1973, 47. 

3 Gluckman 1962, 34 ja 49. 

4 Nicolaisen 1965, 171. 

5 Pleijel 1939, 406-408; Pleijel piti muutoksen syy

nä ennenkaikkea isoajakoa. 

6 Muun muassa kansan peruselinkeinon, maatalou

den, painopiste muuttui 1800-luvulla leipäviljan vil

jelystä lypsykarjan kasvatukseen. Itä-Suomessa lyp

sykarjasta saadun maatalouden tuotannon arvo ohitti 

1870-luvun lopulla kasvinviljelystä saadun arvon 

(Vihola 1991, 365). 

7 Gustafsson 1965, 48-49; Pleijel kirjoitti samasta 

asiasta (1939, 405). 

8 Virossa pidettiin hautajaiset ennen kotona, mutta 

nykyisin ne järjestetään esim. lähellä hautausmaata 

olevassa ravintolassa, missä on muistotilaisuus ruo

kailuineen. 

9 Talve 1988,5-7. 
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1800-luvun jälkipuolella myös valoku

vaajat alkoivat kiertää maaseutua, ja kir

konkyliin ja kaupunkeihin ilmestyi valo

kuvaamoita, joiden tuotteet säilyttivät 

poisnukkuneiden muiston kotien seinillä, 

piironkien päällä ja albumeissa. Jollain ta

paa vainajien muistoa ylläpitävät karsikot 

tuntuivat uudesta sukupolvesta vierailta, ja 

kun ne olivat korvattavissa hautamerkeillä 

ja muilla omaisen muistoa ylläpitävillä esi

neillä, ne jäivät pois. 

Karsikko- ja ristipuutapa unohtui nope

asti. Kuvaavaa on, että vuonna 1978 teke

määni kyselyyn tuli Pielavedeltä karsikon

tekoon negatiivinen vastaus vuosisadan 

alussa syntyneeltä henkilöltä, vaikka paik

kakunnalla oli yhä kyselyn aikaan jäljellä 

lukuisasti karsikoita. Merkityksensä me

nettäneinä karsikkopuut joutivat kaadetta

viksi rakennuspuiksi tai teollisuuden raa

ka-aineeksi, eikä rakennuksissa olleista 

karsikkotauluistakaan huolehdittu. Ne la

hosivat pois tai hävisivät, kun rakennukset 

purettiin. 

Edellä on hahmoteltu karsikkotavan 

loppumisen syitä eri kannoilta. Voidaan 

huomata, että syitä on monia. Perimmäisin 

syy on kuitenkin yleisen taloudellisen ja 

aatteellisen kehityksen aiheuttamissa pe

rinteistä maaseutuyhteisöä koskevissa 

muutoksissa. 
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7. KARSIKON JA RISTIPUUN EUROOPPALAISIA

VASTINEITA

Edellä on käsitelty Suomen karsikoita ja 
Suomen sekä Baltian ristipuita. Suomen 
lähialueilta saattomatkalla puuhun teh
dyistä merkinnöistä on tietoja Ruotsista, ja 
Keski-Euroopasta on tietoja toisenlaisesta 
saattomatkan lepo- tai muuhun vastaavaan 
paikkaan liittyneestä karsikko- ja ristipuu
tavan kaltaisesta tavasta. 

7 .1. Ruotsalaiset saattomatkan 

varrelle tehdyt muistomerkit 

"När man reste från Mora åt Elf-dah
len, fick man se bredewid wägen 3/4 m. 
ofwan Mora ett sällsamt maner, som fol
ket här brukade. Bredewid wägen stod 
några tallar, hwarpå woro opspikade 
wid 120 listor e.g. i ett träd woro 56, i ett 
annat 35, ett annat 14, ett annat 10, ett 
annat 8. Hwar lista war wid pass 1/2 aln 

lång, 3 twärf(inger) bred, swart med 
utskurna bokstäfwer, som lyste af träet 
hwita. E.gr. Salig A.O.S. Död 1670, d.10 
Juli. Den äldsta man såg war 1670 och 
altsedan continuerat. När folket föra 
sina döda åt kyrkan, hwila de 
gemenl(igen) på detta stället, då de 
hafwa up med sig samma dödas namn 

skrifwit på en dylik lista, den de slå upp 
i dödsträdet. Hafwande gemenl(igen) 
hwarje by sitt trä."1 

Nils Lithberg käytti vuonna 1919 yllä ole
vaa Carl v. Linnen matkakuvausta vuodel
ta 1734 Taalainmaalta yhtenä esimerkkinä 
muistomerkkitavan reliktialueista artikke
lissaan Allmogeforskningen och etnologin. 

Toisina saman tavan relikteinä hän käsitte
li Itä-Suomen karsikkopuita ja ylisissä To
navan maissa tunnettuja kuolleiden lautoja 
(saks. Totenbretter). Tavan alkuperän ja 
sen leviämisen hän jätti avoimeksi kysy
mykseksi.2 

Vaikka Lithberg ja myöhemmin häntä 
lainaten Holmberg arvelivat, että Ruotsis
sa tapa tunnetaan vain edellä mainitussa 
kuvauksessa, siihen on sittemmin saatu li
sävalaistusta. Samaa Taalainmaan tapaa 
kuvasivat nuoret opiskelijat Gahn ja 
Adelswärd päiväkirjamerkinnässään vuo-

1 Linne 1953, 42 

2 Lithberg 1919, 1-3 ja 6: "Den frän Dalarna, östra 

Finland och de övre Donauländerna kända seden att 

vid ett visst träd uppsätta minnestavlor över de av

lidna är en kulturbiologisk företeelse knuten tili i 

och för sig sammanhörande men annars i flera av

seenden inbördes olika kulturprovinser. Och som 

sädan faller den under kategorien kulturrelikter. Frä

gan om sedens ursprungliga spridning och om dess 

uppkomst lämnar jag i detta sammanhang oav

gjord." 
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Kuva 73. Ruotsin Ångermanlandin Ramselen pitäjässä "på kyrkstigen mellan Lafssjön och gamla 
kyrkan. Stigen går från Vallen, Terrsjö, till gamla Ramsele kyrka" vuonna 1949 kuvattu liktall ja 
liksten. Kuvannut N.-A. Bringeus. Nordiska museet. 

delta 1765. Seuraava ote kertoo heidän 

matkastaan Evertsbergiin: "Under färden 

varseblefvo vi, att en mängd aflånga 

stickor voro uppspikade efter hvarandra på 

några vid vägen stående stora tallar och 

granar. Dessa hade småningom blifvit dit

satta, en för hvarje lik som förts till Elfda

len från Evertsbergs kapellag, hvarest 
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kyrkogård ej finnes. Hvarje sticka var 

märkt med den dödes namn och dödsdag, 

vanligen efter följande formulär: 

"SALIG ... AFSOMNADE I HERRAN

OM ANNO ... D ... "1 

Tapa oli tunnettu muuallakin Ruotsissa 

(ks. kuva 73 ja 74). Nk. kors- eller liktallar

on ollut myös Venjan, Tyngsjön ja Idren 



Kuva 74. Ångermanlantilainen liktall merkin
töineen (myös kuvassa 73 ). Kuvannut N.-A. 
Bringeus 1949. Nordiska museet. 

pitäjissä Taalainmaalla sekä Härjedalenis
sa vielä 1800-luvulla. Venjan pitäjässä oli 
vielä 1930-luvulla jäljellä yksi lauta, jossa 
oli merkintä "KAAS 1786 OCH DÖD 
1867".2 Samoin oli Helsinglannin Bjurå
kerin pitäjässä "Korstallen", jonka luo py
sähdyttiin saattomatkalla ja otettiin ryyppy 
ja puun pintaan veistettiin vainajan nimen 
alkukirjaimet ja ohikulun päivämäärä. 
Tapa loppui Ruotsissa viimeistään 1800-
luvun puolivälin tienoilla.3 Pohjoisin tie
to on Ångermanlannin Ramselesta.4 Mis
sään tiedossa ei erityisesti mainita, että 
puiden tarkoitus oli estää vainajan kotiin 
paluu. 

Tyngsjön pitäjässä asuvien metsäsuo
malaisten kerrotaan veistäneen vainajan 
nimikirjaimet tai nimi, syntymä- ja kuolin-

10 Suomalaiset vainajien karsikot ja ristipuut 

aika niihin paariseipäisiin, joilla vainajaa 
kannettiin. Hautajaisten jälkeen ne laitet
tiin pystyyn tien vierelle kivikasaan. 5 

Muuten tiedot 1500- ja 1600-luvulla Sisä
Suomesta, alueelta, joka oli myöhemmin 
karsikko-aluetta, Ruotsiin muuttaneiden 
nk. metsäsuomalaisten karsikkotavasta 
ovat kyseenalaisia. Ne tiedot, jotka on ke
rätty Vermlannista ovat pääasiassa Kaisa 
Vilhusen kertomia, ja myöhemmin on 
osoittautunut, ettei hänen tietonsa ole ai
van varmoja. 6 Karsikko tunnettiin Verm
lannissa (karsinpuu), mutta ei ole var
muutta siitä, että kyseessä olisi vainajan 
karsikko. C. A. Gottlund, joka matkusti 
Ruotsin suomalaismetsissä vuonna 1817, 
ei mainitse matkakuvauksessaan erityistä 
vainajan karsikkoa. Hän mainitsee paikan
nimen Karsikka-aho (Stor sveden), mutta 
se ei ole todistus vainajan karsikosta.7 Ei 
siis ole todisteita sille väitteelle, että met
säsuomalaisilla olisi ollut vainajan karsi
koita. 

Ainoa Ruotsin perinnearkistoista löytä
mäni vermlantilaista vainajan puuta ku
vaava tieto on Upsalan Dialekt-, ortnamn
och folkminnesarkivetiin (DAG) kuuluvan 
Västsvenska folkminnesarkivetin aikana 
vuonna 1930 kerätty tieto hautajaistavoista 
Manskogissa. Siinä mainitaan puun lisäksi 
luokkaliina:8 " - - De brukade vila på vissa 

1 Hagberg 1937, 359-360 

2 Hagberg 1937, 358 ja Linne 1953, 201 kommentti 

42. 

3 Hagberg 1937, 357-58 ja kuva 78. 

4 N.-A. Bringeuksen valokuvat Nordiska Museetis

sa. 

5 Hagberg 1937, 358 ja kuva 77. 

6 Kettunen 1935, 73; Juvas 1931, 81-83 ja Juvak

sen 1935 kritiikki. 

7 Gottlund 1931, 162. 

8 DAG IFGH 3141 Ragnar Nilsson 1930 < Anders 

Nilsson s. 1859 Manskog; arkistossa on lisäksi, ku

ten muissakin Ruotsin perinnearkistoissa, tietoja 

ruumiinkuljetusreitin lepopaikoista. 
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Kartta 19. Luokkaliinan levinneisyys Ruotsissa 
Bringeuksen (1950, 8) mukaan. 

platser. Vid Stortommesmossen och Lill
tommesmossen stod några stora gamla 
furu. I dem hade de ristat in namnet på de 
döda å årtalet när de fraktades till graven å 
när de var födda. Där hade de haft viloplats 
när de fraktat bort liken. - - Vid selringen 
på den häst som drog liket fästades en vit 
duk. På höger sida, om den döde var en 
man å på vänstra sidan om det var kvinna. 
Aldrig bjällor på hästarna i ett begrav
ningståg. Det skulle inte vara något skum
mel av något slag. Det förekom att de 
sjöng psalmer efter vägen när de bar liket 
till kyrkan. - -" Tiedonannosta ei kuiten
kaan selviä noin 70-vuotiaan kertojan An
ders Nilssonin tai "karsikon" tekijöiden 
mahdolliset suomalaiset sukujuuret. Tieto
ja ei kuitenkaan ole syytä epäillä. 

Ruotsalaista ristipuutapaa on arveltu 
1570-luvulta lähtien Ruotsiin muuttanei
den metsäsuomalaisten tuomaksi, mutta 
epäröiviäkin kannanottoja on esitetty. 1 

Ruotsalaisia ristipuutietoja voi verrata yllä 
olevassa manskogilaisessa kuvauksessakin 
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Kartta 20. Ruotsin ristipuut ja suomalaisasutus 
1570-1690-luvun loppu Brobergin (1970) mu
kaan. Ristipuut on merkitty ympyröin ja Härje
dalen,josta on yleisluontoinen tieto, on merkit
ty pystyviivoin. Karttaa on korotettu niin, ellä 
siihen on voitu merkitä myös Ångermanlannin 
Ramselen liktallen . 

mainittuun hautajaistapaan, jonka suoma
laiset ovat saattaneet tuoda Ruotsiin. Ky
seessä on tapa kiinnittää nk. luokkaliina 
vainajaa vetävän hevosen valjaisiin; kun 
Ruotsissa ei käytetty luokkaa niin liina 
kiinnitettiin aisaan tai silakoukkuun.2 

Kartta 19 on Bringeuksen laatima luok
kaliinan levinneisyyskartta. 3 Suomalais
asutusta esittävään karttaan 20 on merkitty 
täytetyllä ympyrällä tiedot ruotsalaisista 
ristipuista. Lisäksi on pystyviivoin merkit
ty Härjedalen, josta on tieto ristipuiden 
käytöstä.4 Tätä Brobergin laatimaa karttaa 
on korotettu niin, että siihen sopii myös 
Ångermanlannin Ramselen liktallen.5 

Karttojen esittämän perusteella ristipuiden 
ja luokkaliinan levinneisyysalueet eivät 
yhdy. Samoin näkyy, kuinka ristipuita on 
sellaisellakin seudulla, missä oli ruotsa-

1 Esim. Pentikäinen 1963, 407 ja Honko 1963a; 

metsäsuomalaisten muutosta ks. Broberg 1970. 

2 Bringeus 1950; Gösta Berg kritisoi sittemmin 

(1965) tavan levintää Suomesta 1500- ja 1600-lu

vullaja piti todennäköisenä (1975, 80 huomautus 2), 

että vermlantilaiset metsäsuomalaiset olisivat kyllä 

noudattaneet tapaa, mutta myös Karlstadin kaupun

kien porvarit. Hän epäili tavan leviämistä uudis

asukkailla kaupunkilaisille. 

Vainajaan liittyvästä valkoisesta liinasta yleensä 

ks. Vilkuna, A. 1960 tai 1989. 

3 Bringeus 1950, 8. 

4 Broberg 1970, kartta 5; vrt. Talve 1957, kartta 33 

ja Hämäläinen 1947, 11 (Lönborg, Finnmarkema i 

mellersta Skandinavien. Ymer XXII 1902, 83). 

5 Ramselessa kuten Bjuråkerissakin oli suomalais

asutusta 1600-luvulla (Tarkianen 1990, 172 ja 218). 
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laisasutusta jo kauan ennen metsäsuoma
laisten tuloa 1500-luvun lopulla ja 1600-
luvun alussa ja minne suomalaisasutusta ei 
juuri tullut. Poikkeuksena on Tyngsjö. En
nen kaikkea on huomattava, ettei Ruotsista 
ole tietoja puiden karsimisesta, karsikoi
den teosta. Ristin teko ei sekään korostu 
samalla tavoin kuin Kaakkois-Suomen ris
tipuissa, joihin paitsi lyötiin lauta myös 
veistettiin risti, tai Virossa, missä runkoon 
leikattu risti oli yleensä ainoa merkintä. 
Lisäksi edellä käsitelty karsikon ja risti
puun muotojen typologia osoittaa, että lau
dat ovat Suomessa myöhäinen tapa; Suo
messa ei tehty karsikkotauluja vielä 1600-
luvulla. Käsitystä vahvistaa sekin, että Vi
rossa, missä ristipuut olivat samanlaisia 
kuin Suomessa, ei puissa ollut lautoja. 

Ruotsalaisten lautojen esikuvia voidaan 
etsiä muista kansantavoista. Taalainmaan 
karjamaja-alueella oli tapana 1700-luvulla 
veistää asioita ja nimiä puihin. 1 Puissa ol
leita kirjoituksia on ollut vanhempiakin. 
Kun Taalainmaan maaherra oli selvittä
mässä erästä rajariitaa vuonna 1615, huo
mattiin kokouspaikan lähellä "en stamtorr 
fura af mindre vanligt omfång, hvaruti fle
re bokstäfver funnos inskuma. Bemälde 
Häradshöfding, hvilken fann desamma 
vara besynnerliga, och att de flesta mera 
liknade Runor än tidens skrift-bokstäf
ver". 2 Suomalaisetkin saattoivat veistää 
puuhun vuosilukuja ja nimiä, kuten teki 
muun muassa eräs mies vuonna 1696, kun 
hänet oli tiellä väkisin kaapattu sotavä
keen.3 

Sydow on esittänyt, että Helsinglannin 
Korstall olisi ollut vain lepopaikalle muo
dostunut merkki, joka vasta muiden kuin 
saattojoukon keskuudessa sai kammoksu
tun paikan merkityksen.4 Tämä tuskin pi
tää paikkansa, koska vanhimmissa tiedois
sa on kyseessä nimenomaan jokaiselle vai
najalle puuhun erikseen tehtävä merkintä, 
mikä ei selity vain lepopaikan merkitsemi-
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sellä. Laudan kiinnittämisen syytä saatto
matkan varrelle ei siis varmasti tiedetä. Ta
van juuret ovat ilmeisesti edellä mainitussa 
yleiseurooppalaisessa ellei y leismaailmal
lisessa tavassa merkitä hautajaissaaton py
sähdyspaikka siirrettäessä vainajaa uuteen 
statukseen. 

1 Levander 1910, 167-168. 

2 Noren 1906, 90. Taalainmaalla käytettiin riimu

kirjaimia vielä myöhään 1700-luvulle. 

Taalainmaalla käytettiin myös puisia sauvoja 

(kasspinne, kass-sticka tai ätteklubba), joihin mer

kittiin suvun jäsenten nimiä ja syntymäaikoja. Nor

diska Museetissa on muun muassa seuraavan sisäl

töinen sauva Moorasta. "OEI 635 BND 666 (deras 

barn): AOI 686; EOI 93 noi 697 (sonen EOI hade 

barnen): AED 1718 OES 1725." 

T. Nordlind (1925, 469) arveli, että saman tavan

ilmentymiä ovat muinaiset riimukivet, joissa toisi

naan on merkittynä jopa seitsemän sukupolvea. 

3 Gottlund 1931, 162 ja 293; ks. myös Gottlundin 

jälkiä kulkeneen Ernst Lampenin matkakertomusta 

(1925, 113-114). 

4 Sydow 1932, 233-234. 
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Kuva 75. Kaima/autoja (saks. Totenbretter) Böhmerwaldista Blaun mukaan 

(1904, 23). 

149



Kuva 76. Puihin kiinnitettyjä kaima/autoja 
metsässä Silberbergissä, huomaa mies puiden 
välissä. Blau 1904, 20.

7.2. Keski-Eurooppalaiset 

saattomatkan varrelle tehdyt 

muistomerkit 

Lithberg mainitsi artikkelissaan myös yli

sen Tonavan kalmalaudat. Kuvissa 75-77 

on nähtävissä muutamia Josef Blaun esit

tämiä kalmalautoja. 1 Vanhimpina aikoina 

kuollutta pidettiin laudalla ja hänet haudat

tiin sen kera. Kun arkut tulivat käyttöön, 

pidettiin ruumista yhä laudalla ennen ark

kuun panoa. Nämä laudat olivat pelättyjä, 

koska ne olivat olleet kuolleen kanssa kos

ketuksissa, ja siksi ne yleensä vietiin käy

tön jälkeen johonkin syrjäiseen paikkaan. 

Myöhemmin tuli tavaksi merkitä lautaan 

vainajan nimi tai nimikirjaimet, syntymä

ja kuolinaika, risti, värssyjä tms. Tavan 
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loppuaikoina 1800-luvun lopulla ja vuosi

sadan vaihteessa kalmalaudoissa kukoisti 

jo todellinen kansantaide. Kalmalautoja on 

käytetty Salzburgissa, Schwarzwaldissa ja 

Sveitsissä. 2 

Kuolleen lauta voitiin laittaa moneen 

paikkaan: kiinnittää taloon, jättää tien var

teen puun tai ristiinnaulitun kuvan luokse 

tai nojalleen kirkkomaan muuria vasten. 

Ristiinnaulitun kuvan luokse pysähdyttiin 

yleensä nk. Totenrastille. 1800-luvun jäl

kipuoliskolla laudat eivät yleensä olleet 

varsinaisia kalmalautoja, joilla kuolleet 

olisivat maanneet, vaan ne tehtiin tai tee

tettiin erityisesti muistotarkoitusta varten. 3 

Lautojen muotojen monimutkaistuminen 

käy erinomaisesti ilmi Blaun kuvista. 

Vaikka kalmalautojen funktiosta ei ole 

juuri muuta tietoa kuin muiston säilyttämi

nen, keITotaan Sveitsin Appenzellista kan

san uskoneen kotona olevan ruumislaudan 

pitävän vainajan poissa, koska sen nähty

ään vainaja ymmärsi olevansa kuollut.4 Li

säksi on huomattava, että laudat asetettiin 

usein juuri saattomatkan vaITelle. 

1 Blau 1904, 7, 20 ja 23. 

2 Wörterbuch der Deutschen Volkskunde, hakusa

na Totenbrett. Vrt. Peszler s.a., 198. 

3 Eysn 1898, 207. 

4 Handwörterbuch, hakusana Totenbrett.



Kuva 77. Kaima/autoja Rothenbaumin hautausmaan muuria vasten. Blau 1904, 17. 
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8. KARSIKKO- JA RISTIPUUALUEEN

MUOTOUTUMINEN, TAVAN AJOITUS

JA SYNTY

Philippe Aries löysi länsimaisista kuole

maan liittyvissä asenteista neljä aikatasoa. 

Ensimmäinen aika kesti ikimuistoisista 

ajoista 1100-luvulle. Sen aikana ihminen 

"hallitsi" oman kuolemansa. Elävien ja 

kuolleiden erottaminen ei ollut tärkeää, ei

vätkä kirkkomaat olleet pelättyjä paikkoja. 

Toinen aika alkoi 1100-luvulla, jolloin ih

minen oppi tuntemaan oman kuolemansa. 

Viimeisen tuomion omaksumisen myötä 

ihminen ei kuollutkaan ruumiin kuollessa, 

vaan jotain jäi elämään ja odottamaan vii

meistä tuomiota, jonka päätös määräytyi 

ihmisen omien tekojen mukaan. 1400-lu

vulla tuomionhetken uskottiin tapahtuvan 

jo kuolinhetkellä. Kolmas aika alkoi 1700-

luvun lopulla. Siihen asti kuolema oli ollut 

kunkin oma asia, mutta nyt kuolemasta tuli 

myös omaisten ja yhteisön asia. Ei pelätty 

niinkään omaa kuin läheisen kuolemaa. 

Neljäs aika alkoi 1800-luvun puolivälissä. 

Kuolemaan liittyvät asenteet ja tavat mul

listuivat, mikä johti lopulta siihen, että 

kuolemasta tuli tabu. 1 
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8.1. Karsikon ja ristipuun 

yleismaailmallisuus 

Tarkasteltaessa karsikko- ja ristipuutavan 

syntyä on pidettävä erillään tavan merkitys 

ja ilmenemistapa. Karsikko ja ristipuu oli

vat yleismaailmallisia vainajan statuksen 

vaihtoa symboloivina, saattomatkan var

relle tehtyinä ja yksilön entisestä statuk

sesta irrottavina ja uuteen statuksen siirtä

vinä, yhteisön jäsenen kuolemassa rikkou

tuneen järjestyksen palautumisen konk

reettisina rajakohdan merkkeinä. Yleis

maailmallista oli myös se, että karsikko tai 

ristipuu tehtiin rajaksi tai esteeksi vainajan 

mahdollista paluuta vastaan. Tällaisena nii

den ajoitus jää toteamukseen, että tapa ja 

sen synnyttänyt usko oli yleismaailmallinen. 

Yleismaailmallisuus koskee muitakin 

kuin vainajan karsikkoa. Puun karsiminen 

oli itäsuomalaisella alueella ja muillakin 

metsäseuduilla yleinen keino tehdä maas

toon erottuva merkki, jolla voitiin viestiä 

mitä erilaisimpia asioita. Honko katsoo 

karsikon levinneen läntisimmille alueil

leen jo 1500-luvulla, koska Olaus Magnus 

mainitsi sen Roomassa vuonna 1555 pai-



netussa Pohjoisten kansojen historiassaan. 

Hän viittaa Olaus Magnuksen teoksen lu

kuihin 16:12 ja 4:18.2 Näissä molemmissa 

on sama vinjettikuva, jossa on muun muas

sa talo ja sen viereinen oksaton "latvatup

sullinen puu".3 Suomea koskeva luku 4: 18 

on suomennettu eikä tekstissä mainita kar

sikkoa tms., samoin on laita luvun 16:12, 

joka on ruotsinnettu ja jossa ei siinäkään 

mainita karsikkoa.4 Vasta Olaus Magnuk

sen teoksen kommentaariosassa John 

Granlund tulkitsi rakennuksen viereisen 

puun karsikoksi tai hurrikkaaksi: "Det av

kvistade trädet invid huset, på finska kar

sikko eller hurrikas, betyder här "välkom

men". Med detta har säkerligen 0. M. 

själv välkomnats i Tomedalen."5 Kun teks

teissä ei mainita karsikoita tai hurrikkaita 

tai muita vastaavia puita, vaikka puhutaan

kin kansan vieraanvaraisuudesta, ja kun 

teoksen lukujen vinjettipiirrokset on teh

nyt italialainen kaivertaja, tosin Olaus 

Magnuksen ohjeiden mukaan, on rohkeaa 

pitää kuvan puuta todisteena 1500-luvun 

karsikoista ja hurrikkaista. 

Ristinmerkkiä on käytetty laajasti esi

kristillisissäkin yhteyksissä. Edellä on 

osoitettu, että eri puolilta Eurooppaa on 

tietoja saattomatkan pysähtymispaikalle 

tehdyistä risteistä tai näissä paikoissa jo 

valmiiksi olleista risteistä. On ilmeistä, 

että kun karsikko- ja ristipuu alettiin hauta

jaisten yhteydessä merkitä ristillä, merkki 

on tällöin käsitetty kristilliseksi symboliksi. 

8.2. Karsikon ja ristipuun 

alueellisuus 

Muistoriitti-artikkelissaan Suomen kan

sankulttuurin kartaston toisessa osassa 

Matti Sarmela esittää, että vainajien karsi-

kot ovat kristillistä kulttuuria. Tapa syntyi 

vasta silloin, kun kirkollinen hautauskäy

täntö tuli vallitsevaksi, ja vainajia joudut

tiin kuljettamaan pitkiäkin matkoja pitäji

en keskuksiin. Artikkelissaan Uhrikivet ja 

uhripuut (Kotiseutu 1970) Sarmela esittää, 

miten kristinuskon saapuessa ortodoksis�n 

Karjalan kirkollisessa perinteessä säilyi, 

paljon entistä vainajakulttia, kun taas kato

lilaisella ja myöhemmin luterilaisella alu

eella kirkon dogmatiikkaan kuului kuollei

den erottaminen entistä selvemmin elävis

tä. 6 

Sarmela on osoittanut, kuinka Itä-Suo

messa oli ennen teollistumista yhtenäinen 

paikalliskulttuuri. Sille oli ominaista muun 

muassa Länsi-Suomessa ja Karjalassa vä

hemmän tunnettu esi-isäin palvonta uhri

kivin ja -puin. Folkloressa uskomustari

noiden tärkeimpinä toimivina olentoina 

olivat vainajat, kummitukset ja esi-isät. 

Suojeluhenkien dominoiva hahmo oli 

myös esi-isä.7 

Kun tapa irrottaa vainaja elävän statuk

sesta muun muassa saattomatkalle tehdyin 

rajoin, usko vainajiin ja niiden kotiinpa

luuseen ja tapa estää kotiinpaluu eräänlai

sella rajalla oli yleismaailmallinen, tunne

taan karsikko ja ristipuu Suomessa sitä 

vastoin vain savolaisten ja kaakkoissuo

malaisten keskuudesta. 

1 Aries 1978, 9 -71. 

2 Honko 1963a. 

3 Olaus Magnus 1972, 152 ja 538. 

4 Olaus Magnus Gothus 1977, 74-75 ja Olaus Mag

nus 1916, 180-181. 

5 Olaus Magnus 1951, 121. 

6 Sarmelan käsikirjoitus ja Sarmela 1970, 153-54. 

7 Sarmela 1974 taulu I ja 6; Martti Haavio osoitti 

1939 puulle annetun ruokauhrin levinneisyyden 

(kartta 7) savolaiseksi ja selitykseksi hän arveli yksi

näistaloasutuksen vastakohtana lännen ryhmäkylil

le, jotka käyttivät yhteisiä hiisiä. Vastaavasti lännes

tä saapunut rajahaltijaperinne (kartta 3) olisi juurtu

nut vain Länsi-Suomeen, missä oli leviämisaikana 

tarkkoja maanomistukseen liittyviä rajoja. 
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Kartta 21. Savolaisen asutuksen leviäminen oman maakunnan ulkopuolelle 1500-luvulla Pirisen 

mukaan (1982, kartta 5 s. 274). Va,jostuksella rajattu alue on huomattavasti savolaistunutta. 

Ympyrät ja niiden sisällä olevat numerot osoittavat savolaisnimisten perheiden määrän vuonna 

1580, nuolet muuttosuuntia. Vertaa Suomen asutus 1560-luvulla -teoksen karttaan 9 ( 1973, 19-20 ). 
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Karjalan ortodokseilta ei tunneta vaina
jan karsikoita 1

, mikä voisi johdattaa jon
kinlaiseen ajoitukseen. Mutta toisaalta nii
tä ei tunneta myöskään luterilaisilta länti
sen Suomen asukkailta. Jos oletetaan kar
sikon olleen Suomessa alun pitäen vain sa
volainen ja risti puun kaakkoissuomalainen 
tapa, niiden leviämättömyys Länsi-Suo

men hämäläisten ja pohjalaisten keskuu
teen voisi selittyä siten, että hautajaiset oli
vat perheen, suvun ja pienyhteisön riitti
kompleksi, joka aktuaalistui epäsäännölli
sesti. Tavat periytyivät vain siinä yhteisös
sä, joka oli aktiivisesti hautajaisissa muka

na. Siten ne eivät levinneet niin kuin esi
merkiksi jotkin materiaalisen kansankult
tuurin ilmiöt. Leviämiselle oli periaattees
sa edellytykset vasta sitten, kun kulttuurin 
kannattajat sekoittuivat toisiinsa ja siirsi

vät perinnettä uuteen yhteisöön. 
Nykyisen tutkimuksen mukaan rauta

kautinen eteläinen Suomi sai vaikutteita 

niin idästä kuin lännestä. Esineellisesti Hä
meen ja Savon alueet eivät juuri eronneet 
toisistaan ennen kuin Hämeessä alkoi vii
kinkiajalla esiintyä esim. omia korumal
leja.2 Uuden ajan alussa tunnettujen savo
laissukujen alkuperä sekä myöhemmät 
murresuhteet osoittavat savolaisten olleen 
pääasiassa itäsuomalaisia. 3 Savolaiset oli
vat 1200-luvun lopulle asti yhteydessä 
Karjalaan; kansaa kastettiin ortodoksiseen 
uskoon ja Savilahden pogosta perustettiin 
viimeistään vuonna 1227.4 Karjalaan 
Ruotsin vuonna 1293 tekemä ristiretki sitä 
seuranneine sotavuosineen, jotka Pähkinä
saaren rauha vuonna 1323 päätti, siirsi Sa
von ja Kannaksen läntisen kulttuurin ja 
erityisesti roomalaiskatolilaisen kirkon 
piiriin. Kun ortodoksisilla karjalaisilla ei 
tiedetä olleen ristipuita tai karsikoita ja 
kun oletetaan, ettei tällainen tapa ole ka
donnut ennen 1800-lukua, ristipuut ja vai
najien karsikot olisivat voineet levinnei
syysalueensa perusteella syntyä tai tulla 

käyttöön läntisen kulttuurin vaikutteista 
vasta vuoden 1323 jälkeen. 

Karsikon levinneisyys Suomessa osoit
taa tavan levinneen savolaisten asuttamille 
alueille. Kartasta 21 käy ilmi savolaisasu
tuksen laajuus. Kun sitä vertaa karsikko- ja 
ristipuutavan levinneisyyteen (kartta 3 s. 
40) huomaa, ettei karsikkoa sen 1800-lu
vun levinneisyysalueen perusteella tunnet
tu koko savolaisten asuttamalla alueella.5 

1 Unelma Konkan ki1je 28.11.1978. Venäläiset or
todoksit eivät myöskään tehneet saattomatkalla raja
merkkejä (ks. Zelenin 1927, 326). 
2 J.-P. Taavitsaisen lisensiaatintyö Myöhäisesihis
toriallinen Häme arkeologian valossa ( 1981 ); esim. 
viikinkiaikaisten länsisuomalaisten E- ja F-tyypin 
pyöreiden kupurasolkien "hämäläinen" levinnei
syys, kartat 17-18. 
3 Kaakkois-Suomen jo viimeistään varhain keski
ajalla syntyneen asutuksen juuria ei tunneta kovin 
hyvin; savolaisten alkuperä tunnetaan sitä vastoin 
paremmin. Ester Kähösen (1959, 101) mukaan äyrä
pääläiset eräretkeilivät paikannimien perusteella eri
tyisesti Ristiinan, Anttolan, Mikkelin ja Juvan seu
duilla. Kauko Pirinen (1988, 398) toteaa Suur-Sa
von (Mikkelin seutu) keskiaikaisesta asutuksesta, 
että esitetyt toista sataa nimiyhtäläisyyttä riittävät 
osoittamaan, huomattavan osan Savon ja Karjalan 
yhteisistä sukunimistä olevan jopa Pähkinäsaaren 
rauhan takaiseen aikaan palautuvia. Äyräpääläinen 
nimistö on vanhimmassa nimikannassa jonkin ver
ran suurempi kuin jääskeläinen, mutta ei kuitenkaan 
niin paljon, että Suur-Savon vanhin karjalaisasutus
ta voitaisiin sen perusteella nimittää kannakselaisek
si. Edelleen nimiyhtäläisyydet osoittavat (s. 394 
kartta) Itä-Savon (Mikkelin alueen itäpuoleinen 
Savo) asutuksesta, että se sai asukkaansa läntiseltä 
rannikkoalueelta (Viipurin seutu), Jääskestä ja Kä
kisalmen Karjalasta, ja pohjoisesta reuna-alueesta 
(Kuopion lääni), että se sai asukkaansa Suur- ja Itä
Savosta. 
4 Keskiajalta säilyneet asiakirjat eivät ilmaise sitä, 
milloin Savilahteen eli Savon keskuspaikkaan, ny
kyisen Mikkelin kaupungin seudulle, rakennettiin 
ensimmäinen ortodoksinen tai roomalaiskatolinen 
kirkko. Roomalaiskatolinen kirkko oli pyhitetty ark
kienkeli Mikaelille ja 1400-luvulla siihen rakennet
tiin kivisakasti. Savon synnystä ks. Pirinen 1988. 
5 Pirinen 1982, 265-299 kartta 5. 
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Tapaa ei näet tunneta voimakkaana perin
teenä Oulujärven pohjoispuolelta, Siikajo
kilaakson savolaisalueelta, Siika-Savosta, 
eikä laisinkaan Pohjanmaan järviseudun 
savolaiskiilan alueelta, mitkä alueet oli 

asutettu noin vuoteen 1580 mennessä. 
Karsikkoa ei myöskään tunneta Ruotsin ja 
Norjan metsäsuomalaisten keskuudesta, 
joiden muuttoliike ajoittuu noin vuosiin 

1580-1640. 

Selitys koko savolaisalueelle leviämät
tömyyteen on se, että karsikot ja ristipuut 
syntyivät vasta sen jälkeen kun savolaiset 
olivat levittäytyneet uudisasutusalueel
leen. Siten karsikot eivät ole esikristillisen 

tai roomalaiskatolisen ajan perinnettä, 
vaan ne syntyivät vasta uskonpuhdistuk
sen aikana 1500-luvun lopulla ja 1600-lu
vulla. Uskonpuhdistuksen aikainen ja jäl
keinen syntyajoitus selittäisi sen, miksi 

vainajan karsikko, toisin kuin karsikot 
yleensä, ei tullut käyttöön koko savolais

alueella, vaan ainoastaan 1540-luvun lin
naläänin tai 1600-luvun läänin rajaamalla 
ilmeisen luonnollisella talous- ja liikenne
alueella.1 

Karsikko- ja ristipuutapojen syntyaika 
selittänee myös erillisten ristipuu- ja kar

sikkoalueiden synnyn. Jos tapa olisi synty
nyt kaakkoisessa Suomessa ennen savo
laisten uudisasutusvaihetta, se olisi levin
nyt homogeenisena yli koko uudisasutus

alueen. Jos oletetaan, että molempien alu
eiden väestön kansanusko oli lähes saman
lainen ja että asutus oli jo vakiintunut sil

loin, kun karsikot ja ristipuut aiheuttaneet 
uskomukset syntyivät, uskonpuhdistuksen 

jälkeinen ajoitus ja sen mukainen asutusti

lanne selittää erilaiset ratkaisumallit Kaak

kois-Suomessa (ja Baltiassa) ja Savossa. 
Ristipuutapa voisi olla periaatteessa kar
sikkotapaa vanhempi, mutta sen sisältö ja 

sen kaakkoissuomalainen levinneisyys vii
tannee uskomuksellisesti karsikkotavan 
kaltaiseen syntyaikaan ja -ympäristöön. 
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Karsikkotapa on siis 1800-luvun lopulta 
lähtien kerätyn aineistoon perustuvan le
vinneisyysalueensa perusteella syntynyt ja 
levinnyt vasta uskonpuhdistuksen jälkeen, 
pääasiassa ilmeisesti 1600-luvulla, ja sama 

koskenee ristipuutapaa. Suomen ristipuut 
ajoittuvat myös historiallisin syin 1600-lu
vulle. Ne tunnetaan Inkerin Tuutarista, 

jonne tuolla vuosisadalla siirtyi Suomesta 

luterilaisia äyrämöisiä.2 Jotkin karsikkota
van muodot ovat levinneet varsin myö

hään. Esimerkiksi rakennukseen kiinnitet
ty karsikkolauta tunnetaan Pohjois-Kar
jalan Nurmeksesta ja Pielisjärveltä. Poh
jois-Karjalaan tapa lienee levinnyt Poh
jois-Savosta 1850-luvulla. 

Kainuun asutus saattaa tarjota esimerkin 
siitä, miksi karsikkotapa ei levinnyt koko 
savolaisalueelle. Kainuun savolainen uu

disasutus alkoi 1530-1540-luvulla. Alku
aan Oulujärven erämaa kuului Savonlin
nan lääniin, mutta vuonna 1559 alue liitet

tiin hallinnollisesti ja kameraalisesti Poh
janmaahan. Ensimmäinen asutusaalto en
nen raappasotia, jotka päättyivät Täyssi
nän rauhaan vuonna 1595, tuli pääasiassa 
Savosta, mutta tämä asutus kärsi suuresti 

sodan aikana. Toinen asutusaalto oli jäl
leen valtaosin savolainen, joskin pohjalais
ten osuus lisääntyi.3 Asutuksen vakiinnut

tua ei enää ollut syytä ylläpitää yhteyksiä 
lähtöalueelle, vaan liikenteelliset kontaktit 
suuntautuivat länteen Oulujärven kautta 

rannikolle. Ilmeisesti kommunikaatiokon

taktien suuntautuminen uudelle, entisestä 
eroavalle kulttuurialueelle alkoi vähitellen 

muuttaa uudisasukkaiden kulttuuria tarjo

tessaan käyttöön uuden kotiseudun perin

nettä ja innovaatioita ja estäessään entisen 
kotiseudun innovaatioiden omaksumisen. 
Uusi kotiseutu muutti vähitellen hautaus

käytäntöä ja esti myös karsikkotavan le

viämisen. Samalla tavoin lienee käynyt 
myös Pohjanmaan, Hämeen ja Satakunnan 
savolaisasutuksen, joiden uudet kommuni-



kaatiokontaktit suuntautuivat hallintoalu

eiden ja liikenneväylien mukaisesti län

teen. 

Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin lukuisat 

karsikkonimet ja saaliskarsikoihin liittyvä 

perinne lienevät karjalaista vaikutusta, ku

ten Jouko Vahtola on osoittanut.4 Siten 

karsikkotapa näyttäisi osoittavan, kuinka 

hallinnolliset ja liikenteelliset alueet - jot

ka usein yhtenevät - saattavat muovata 

paikalliskulttuuria. Ajan kuluessa syntyy 

kansankulttuurin yksittäisten ilmiöiden 

alueita ja näiden lisääntyessä edelleen laa

jempia kansankulttuurin alueita. Lopulta 

tietyn ajan hallinnollinen raja ja kansan

kulttuurin raja yhtyvät. 

Sekä Kustaa Vilkuna että Sarmela ovat 

painottaneet sitä seikkaa, että dynaamisel

le savolaiselle kaskikulttuurille oli omi

naista, että se säilytti lähinnä vain sellaisia 

esineitä ja tapoja, jotka olivat aivan välttä

mättömiä yksilön jokapäiväisessä elämäs

sä. Niinpä esimerkiksi työvälineitä leimasi 

ensisijaisesti karu funktionaalisuus eikä 

esimerkiksi koristeellisuus. Henkisestä pe

rinteestä uudisraivaaja säilytti ennen kaik

kea sen, jonka hän vastaavasti katsoi oman 

maailmankuvansa mukaisesti välttämättö

mäksi. Siksi jokapäiväisessä elämässä eli

vät loitsut, taiat ja lääkintätietous.5 Karsik

kokin oli tapa, jonka savolaiset kokivat 

välttämättömäksi perinteeksi. 

Karsikko- ja ristipuutavan syntymiseen 

johtaneet syyt ovat liian kaukana mennei

syydessä, jotta niistä voisi sanoa mitään 

ehdottoman varmaa. Seuraavassa on eräs 

tulkinta. 

Siirtymäriitti jakaantuu kolmia irtau

ma-, vaihe- ja liittymäriitteihin. Kun vai

naja saatiin esikristillisellä ajalla hautajai

sin ja niiden jälkeisine menoineen perille 

vainajien yhteisöön, siirtymäriitin kolmi

jako toteutui ja yhteisö sai palautetuksi jä

senensä kuoleman aiheuttaman epäjärjes

tyksen. Kristinuskon myötä kansa omaksui 

kreikkalaiskatolilaisuuden ja roomalaiska

tolilaisuuden oppeja. Molemmissa vietet

tiin muun muassa samanlaisia vainajaa 

koskevia muistajaispäiviä. Kreikkalaiska

tolilaiset saivat vainajat perille tuonpuolei

seen, mutta roomalaiskatolilaisuudessa oli 

uutena asiana kuoleman jälkeinen tuomio, 

jossa osa vainajista pääsi välittömästi para

tiisiin, osa joutui helvettiin, mutta osa jäi 

välille kiirastuleen, jossa heidän matkaan

sa kohti paratiisia voitiin edistää, auttaa 

rukouksin ja sielunmessuin. 

Roomalaiskatolisen kirkon vuonna 

1439 viralliseksi opiksi hyväksymä kiiras

tulioppi on voinut kasvattaa vainajaa koh

taan tunnettua pelkoa. Kiirastulioppi syn

tyi, kun alkukirkon aikana piti selittää vai

najien olotila ennen viimeistä tuomiota. 

Opin luojana pidetään Origenesta (n. 182-

251). Sittemmin Tuomas Akvinolainen 

(1225-1274) yhdisti kiirastuliopin ja mes

su-uhrin, jolla esirukousten kanssa voitiin 

lievittää ja lyhentää vainajan kärsimyksiä 

kiirastulessa. Viralliseksi opiksi kiirastuli 

ja sitä lieventävät aneet hyväksyttiin Firen

zen kokouksessa vuonna 1439. Kreikka

laiskatolinen kirkko ei hyväksynyt Raa

mattuun perustumatonta kiirastulioppia.6 

Tässä yhteydessä on pantava merkille, 

että Suomen harvaan asuttujen sisäosien 

asukkaiden kristinopin tuntemus oli aina 

kirkollisen kansanopetuksen perustami-

1 Pirinen (1982, 327-328) on arvioinut, että Savos

sa asui vuoden 1614 aikoihin vähintään n. 24 000 

henkeä. 

2 Haltsonen 1976, 248; luterilaisista siirtolaisista 

ks. Saloheimo 1990, 167-168 sekä Saloheimo 1991, 

erityisesti kartat sivuilla 79 ja 81. 

3 Keränen 1984. 

4 Vahtola 1980, 337. 

5 Mm. Vilkuna, K. 1953; Sarmela 1969, 262. 

6 Mm. Fellman 1985, 42-43 ja Saarinen 1989, 51-

53. Pyreniläisen 1300-luvun kansanuskon levotto

mista sijattomista vainajista ks. Le Roy Ladurie

1985, 327-335.
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seen asti eli 1600-luvulle ja kauan sen jäl
keenkin vähäistä. Oskar Loorits on esittä
nyt, että vainajat muuttuivat yhä pelotta
vammiksi kristinuskon vakiintuessa muun 
muassa siksi, että kuoleman vieraat voimat 

alettiin kuvata perkeleinä. Berndt Gustafs
son on myös tähdentänyt kansanuskossa 
1800-luvulle asti vallinnutta dualismia: 
pahat voimat - kristinusko. 1 Kiirastulessa, 
kuten tietysti helvetissäkin, vainajien voi
tiin katsoa olevan tyytymättömiä. Joka ta
pauksessa roomalaiskatolilaisuuden kuole
mankäsityksen mukaisesti vainajan perille 
pääsy viivästyi tai estyi. 

Uskonpuhdistus hävitti kiirastuliopin, 
mutta jätti vainajan osalta kysymyksen 
avoimeksi. Kun asia ratkaistiin, se mullisti 
käsitystä kuoleman jälkeisistä vaiheista, 
sillä luterilaisen uskon kuolemankäsitys ei 
toteuta Gennepin siirtymäriittiteorian kol

mijakoa kuin teoreettisesti. 1500-luvun 
kuluessa, Laurentius Petrin vuoden 1571 
kirkkojärjestyksen ja lopullisesti Upsalan 
vuoden 1593 kokouksen päätösten tultua 
voimaan, luovuttiin ruumiin vihkimisestä 
kotona sekä messuista ja vigilioista ja seli

tettiin, että hautaus ei ollut vainajaa vaan 
eläviä varten, se oli osoitus ja todistus 
ylösnousemuksen ja iankaikkisen elämän 
toivosta. Uusi käsitys sai lopullisesti kir
jallisen muodon vuoden 1614 kirkkokäsi
kirjassa.2 

Vainajan asema jouduttiin selittämään 
1600- ja 1700-luvuilla "maltillisella väli
tilaopilla", jonka mukaan henki (sielu) jäi 

eräänlaiseen odotustilaan, josta se pääsi 
perille vasta Jumalan herättäessä sen vii
meisenä päivänä.3 Kun kuolleet eivät pääs
seet perille vaan jäivät välitilaan, konk
reettinen vainaja eli ruumis jäi hautaan ja 
henki jonnekin määrittelemättömään paik

kaan odottamaan viimeistä tuomiota ja 
ylösnousemusta, joka ei ollut ihmisten 
vaan Jumalan vallassa. Tällaisessa tapauk
sessa siirtymäriitin kolmijako ei toteutu-
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nut: kolmas vaihe eli liittymäriitit jäi suo
rittamatta. Välitilassa, viimeistä tuomiota 
odottaessaan, vainaja oli aktiivinen, se 
saattoi lähteä liikkeelle ja siksi näitä kam
mottavia ja epätoivottavia vierailijoita vas
taan oli varauduttava. 

Kun siirtymäriitin kolmijako ei uskon
puhdistuksen oppien omaksumisen jälkeen 
täyttynyt, siitä aiheutui luterilaisuuden ai
kaa edeltävältä ajalta periytyvien liittymä
riittien muutos. Ne saattoivat hävitä koko
naan, hämärtyä tai ne tulkittiin (sikäli kuin 
kansan tarvitsi tietoisesti tulkita hautajais
ten sisältöä) uudestaan irtauma- tai vaihe
jakson riiteiksi. 

Ajatus, että hautajaisten pääpaino olisi 
irtaumariittien sijaan liittymäriiteissä, ei 
siten toteutunut luterilaisesti painottuneis
sa kansanomaisissa hautajaisissa. Niissä 
suoritettiin irtaumariitit, joita oli useita pe
räkkäin. Siten saavutettiin välitila eli hau
dassa makaavien kuolleiden yhteisö. Kui

tenkaan liittymäriittejä ei saatu suoritetuk
si, koska liittymisen aika oli yksilöstä ja 
yhteisöstä riippumaton: liittyminen toteu
tuu vasta maailmanlopun ajan ylösnou
semuksessa. Tällaisessa kristillisiä oppeja 
omaksuneessa kansanuskossa liittymärii
teille ei siis jäänyt paljon tilaa. Käsitys on 
voinut syntyä vasta luterilaisuuden myötä, 

koska esikristillisyyden, ortodoksisuuden 
ja roomalaiskatolilaisuuden aikana vaina
jat vietiin perille tuonpuoleiseen vainajien 
yhteisöön.4 

Kansa pystyi tuskin nopeasti omaksu
maan teologien uusia oppeja. Ne huomat
tiin kuitenkin välittömästi, kun papit lopet
tivat aiemmat vainajalle kuuluneet toimi
tukset. Vain vainajan hautaansiunauksen 
jälkeen kotitalossa pidetyt pidot voidaan 
tulkita esikristilliseltä ajalta säilyneeksi 
liittymäriitiksi5

, mutta luterilainen kuole
mankäsitys kiisti niiltä tämänkin funktion. 
Muita muistajaisia ei ollut.6 

Täydellisen ja kesken jääneen siirtymä-



riitin rakenteellinen ero selviää Leachin7 

kaaviokuvasta (kuva 78 s. 160). Keskeyty

neessä siirtymäriitissä siirtyminen jäi avoi

meksi, labiiliksi, ja ruumis saattoi tästä vä

litilasta vielä palata takaisin, mikä piti es

tää. Näin ei olisi ollut laita, jos siirtymäriit

ti olisi toteutunut kokonaisuudessaan, ja 

vainaja olisi saatu siirretyksi uuteen sta

tukseen: tällöin paluu olisi edellyttänyt 

siirtymistä stabiilista statuksesta entiseen 

statukseen kokonaisen takaperoisen siirty

märiitin avulla.8 

Karsikon ja ristipuun funktiota kuvatta

essa Gennepin rajan ja kynnyksen käsitteet 

ovat erinomaisen käyttökelpoisia. Karsik

ko ja ristipuu olivat varautumiskeinoja, 

mutta ne olivat niihin liittyvine tapoineen 

myös irtaumariittejä. Ne toimivat sekä siir

tymisen merkkeinä että esteinä vainajan 

kodin sisäpiirin ja ulkopiirin rajalla.9 Tä

hän suuntaan viittaavat myös latvialaiset 

tavat. Ne vaativat pysähtymistä kylänrajal

le, ja naiset, jotka kuuluivat sisäpiiriin, hy

västelivät vainajan. 10 

Kun kansanuskossa tapahtuneet muu

tokset synnyttivät tarpeen tehdä raja vaina

jan saattomatkalle, Kaakkois-Suomessa 

raja tehtiin merkitsemällä puuhun risti, 

mutta savolaiset käyttivät viestimiseen sen 

lisäksi (havupuun) karsimista. Karsikko 

oli jo muinaisista ajoista lähtien merkki

puuna savolaisten harvaan asumalla alu

eella. Karsikon avulla oli totuttu merkitse

mään tiettyjä paikkoja, reittejä ja rajoja. 

Sen avulla kommunikoitiin, se oli jo itses

sään sanoma. Kun tuli tarve viestittää vai

najalle, käytettiin entistä tuttua keinoa, 

karsikkoa. 

Karsikoiden ja ristipuiden funktio oli si

ten kahtalainen. Ne osoittivat yksilön sosi

aalisen statuksen muutoksen yhtä konk

reettista toteutumispaikkaa, rajalinjaa, 

joka osaltaan palautti yhteisön kuolemassa 

häiriintyneen järjestyksen. Samalla karsi

koissa ja risti puissa toteutui toinenkin raja, 

koska vainajan karsikko erosi merkittäväs

ti muissa siirtymäriiteissä tehdyistä karsi

koista siksi, että vainajaa pelättiin. Niinpä 

karsikon rajalinjasta muodostui myös vai

najan kulkua rajoittava, kummittelua yms. 

estävä raja, estelinja, jossa pahaan varautu

mista tehostettiin lisäksi muillakin keinoil

la. Koska molemmat rajafunktiot kietou

tuvat toisiinsa, on hedelmätöntä pohtia, 

kumpi alunperin synnytti karsikon ja risti

puun.11 

Kokonaisuudessaan karsikko- ja risti

puutavan edellytyksenä oli esihistoriallista 

perua oleva vainajausko siihen liittyvine 

normeineen. Vainajien puiden tekeminen 

on ensiksi osoitus normiston olemassa

olosta ja toiseksi vainajiin liittyvän nor

miston rikkomisesta. Karsikon ja ristipuun 

synnytti tarve varautua normiston rikko

misen seurauksia vastaan, piti varautua 

1 Loorits 1948, 31; Gustafsson 1965, 48. 

2 Rimpiläinen 1971, 104-116, 124-129 ja 177-

178. 

3 Ks. Johanneksen ilmestys 20: 11-15. 

4 Ortodoksienkin hautajaisissa irtaumariitit koros

tuivat, vaikka he saivatkin vainajat perille kuollei

den yhteisöön (Storå 1971, 272). 

5 Muistoateria palautuu osittain esikristillisen ajan 

haudalla teurastettuun vainajan eläimeen, joka al

kuun laitettiin kokonaisena hautaan, mutta joka sit

temmin syötiin haudalla ja vain luut annettiin vaina

jan matkaan; ks. Vilkuna, A. 1958. 

6 Huomattakoon, etteivät marraskuiset kekri, py

häinmiesten päivä ja sielujen päivä olleet suvun yk

sittäisten vainajien muistopäiviä (Vilkuna, K. 1983). 

7 Leach (1976) ei mainitse siirtymäriittejä koske

vassa luvussa eikä lähdeluettelossa lainkaan Genne

piä! 

8 Siirtymäriiteissä liittymäriitti on usein takaperoin 

suoritettu irtaumariitti. 

9 Gennep 1965, 11 ja Honko 1964a, 121. 

10 Strauberg 1949, 72; vrt. naisille osoitetut käytös

rajoitukset "pyhissä" tilanteissa Suomessa (Vilkuna, 

A. 1956, 128-137).

11 Kun tarkastellaan yleismaailmallisesti hautajai

siin liittyviä rajoja, niissä on toteutunut ilmeisen

usein samanlainen kaksoisfunktio, vaikka perinteen

kannattajat eivät olisi tiedostaneet asiaa.
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Kuva 78. Kolmivaiheinen siirtymäriitti Leachin (1976, 78fig 7) mukaan ja vaihekauteen keskeyty

nyt siirtymäriitti. 
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vainajien epätoivottavaan paluuseen. Para

doksaalisesti vainajien puut muuttuivat 

myöhemmin muiston säilyttäjinä uudeksi 

muistoriitiksi. 

Läntisessä Suomessa ei tunneta karsi

koita tai ristipuita. Syy voi liittyä sekä kris

tinuskon omaksumisaikaan että kirkko

matkoihin. Lännessä, rautakautisilla erä

ja kauppiastalonpoikien rintamailla, kris

tinusko omaksuttiin roomalaiskatolisena 

uskona. Rintamailla vallitsi peltoviljely ja 

asutus keskittyi yksinäistaloista ajan kulu

essa kasvaneisiin ryhmäkyliin. Asutus

muoto edellytti yhteisten maiden rajaamis

ta ja jatkuvaa jakamista. Yhteisön sosiaali

nen rakenne oli myös eriytynyt; läntinen 

kulttuurimaisema oli täynnä enemmän tai 

vähemmän staattisia kameraalisia ja sosi

aalisia rajoja. Yhteisön vainajat haudattiin 

kyläkalmistoon. Kun kristinusko omaksut

tiin, katolinen kirkko valtasi ja sopeutti en

tisen uskon kulttipaikat ja -ajat riitti järjes

telmäänsä, minkä vuoksi kansanuskon 

kriisi minimoitui. Muun muassa kalmiston 

keskelle pystytettiin kirkko ja pakana-ajan 

kalmistosta tuli kristillinen kirkkomaa. 

Uskonpuhdistus ei synnyttänyt lännessä 

vainajille tehtyjä uusia näkyviä rajoja. 

Syynä on ilmeisesti toisaalta itäiseen Suo

meen verrattuna lyhyet saattomatkat, ne 

eivät muuttuneet, ja toisaalta kylän keskel

lä olevan kirkkomaan aita oli jo alunpitäen 

selkeä, kansantarinoissakin selvästi esille 

tuleva, elävien ja kuolleiden yhteisön raja

aita. Uutta rajaa ei tarvittu. 

Kirkko ei kyennyt keskiajalla läntisen 

Suomen tavoin valtaamaan ja sopeutta

maan itäisen Suomen kaski- ja erätalou

teen perustuvan kulttuurin kansanuskoa 

omiin rituaaleihinsa. Esim. vanha vainaja

usko uhripuineen säilyi. Vasta uskonpuh

distuksen ja seurakuntajaon tihentymisen 

myötä voitiin tehokkaasti vaatia ja valvoa 

vaatimusta vainajien hautaamisesta entis

ten kalmistojen 1 sijaan kirkkomaahan. 

11 Suomalaiset vainajien karsikot ja ristipuut 

Edellä mainitun vainajan perillepääsemät

tömyyden lisäksi perinteisistä, vanhan 

kansanuskon mukaisista kalmistoista luo

puminen saattoi aiheuttaa kriisin. Enää ei 

haudattu sinne missä esivanhemmat lepä

sivät. Väliaikaishautaukset, sopivien kul

kukelien odottelu ja lopulta enemmän tai 

vähemmän mätänemistilassa olevien vai

najien kuljettaminen kaukaiseen kirkko

maahan oli edelleen omiaan lisäämään vai

najaa kohtaan tunnettua pelkoa.2 Tämän

kin vuoksi tarvittiin uusi raja elävien ja 

kuolleiden yhteisön välille. 

Yhtenä osoituksena siitä, että karsikot ja 

ristipuut eivät syntyneet pelkästään uusien 

ja pitkien ruuminkuljetusmatkojen vuoksi, 
ovat Baltian ristipuut. Viron seurakuntaja

ko oli nimittäin jo keskiajalla varsin tiheä, 

läntisen Suomen kaltainen.3 Siten vainajan 

hautapaikan ja saattomatkan muutos ei 

pelkästään riitä selittämään ristipuutavan 

syntyä, vaan lisäksi syynä liene uskonpuh

distuksen aiheuttama vainajien välitilaan 

jäänti. 

Iivar Kemppinen on olettanut, että vai

najat olisi haudattu muinoin puun alle. 

Kun kuolleet alettiin viedä kirkkomaahan, 

jäi tämä puu pakanallisine tapoineen tien 

varrelle.4 Teoriansa hän on rakentanut 

muun muassa niiden nk. lukupuiden va-

1 Sisä- ja Itä-Suomen keskiaikaista ja 1500-luvun 

hautauskäytäntöä ei juuri tunnetta. Siellä täällä ve

sissä on saaria (saari on luonnon rajaama alue), joita 

tiedetään käytetyn pysyvinä tai väliaikaisina hauta

paikkoina. Joissakin on suoritettu arkeologisia kai

vauksia ja löydetty vainajia (esim. Petäjävesi ja Uu

rainen: Nyman 1882, 98-100 ja Leivonmäellä: Vil

kuna, J. 1981, 48), mutta tämän aiheen tutkimus on 

vielä aivan alussa. 

2 Vrt. Sambian Ndembujen vainajat, jotka katsot

tiin omaisten huonon käytöksen tai unohtamisen 

vuoksi tyytymättöminä monien omaistensa vaikeuk

sien aiheuttajiksi (Turner 1981, 9-10). 

3 Ks. Hiekkanen 1992, 18 fig. 2, jossa on kartoitettu 

Suomen ja Baltian keskiaikaiset kivikirkot. 

4 Kemppinen 1967, 43-46. 
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raan, jotka Pohjois-Karjalan pitäjissä ovat 
olleet haudalla, joista on karsittu alaoksia 
ja joiden runkoon on merkitty vainajan 
kuolinpäivämäärä sekä risti. 1 Tämä teoria 
pitää tuskin paikkansa, koska se ei selitä 
sitä tosiota, että lukuisissa karjalaisissa 
kalmistoissa ei ole karsittu puita vaan peri
aatteena oli päinvastoin se, "ettei kalmis
tossa saa teräaseella puuhun koskea; siellä 
saa kaikki kasvaa ja kaatua niinkuin luonto 
hyväksi näkee".2 

Kreikkalaiskatolilaiset eivät tarvinneet 
vainajien rajapuita, koska he hoitivat suh
teensa vainajiin toisella tavoin. Heillä oli 
muistojuhlat, joita vietettiin tiettyinä päivi
nä. Osa niistä oli omistettu juuri kuolleelle 
vainajalle, osa kaikille suvun vainajille. 
Näissä sekä hautajaisissa esitettiin itkuvir
siä, joiden sanomasta käy ilmi ortodoksi
sen Karjalan vainajauskomukset. Itkuvir
sien tarkoitus oli muun muassa hyvitellä 
vainajaa, vakuuttaa kunnioitusta ja luvata 
jatkuvaa huolenpitoa. Lisäksi haluttiin var
mistua siitä, kuten Lauri Honko kirjoittaa, 
"että vainaja matkaisi tuonelaan ketään su
kulaistaan pahalla muistelematta ja että 
hän sinne päästyään jatkuvasti toimisi su
vun hyväksi jne. Kaikki tämä oli ambiva
lenttia: se ilmaisi toisaalta aitoa kiintymys
tä ja kaipuuta, toisaalta halua eliminoida 
tietyt pelon aiheet ja muovata suotuisa tu
levaisuus. "3 Itkuissa vainajaa pyydettiin 
palaamaan vain tiettyinä aikoina ja silloin
kin miellyttävässä hahmossa. Suhde vaina
jiin saatiin hallituksi. 

Näin ristipuun ja vainajan karsikon syn
ty ajoittuu Suomessa uskonpuhdistuksen 
aikaan. Tavan syntymiseen johtaneita syitä 
ei voida varmasti esittää, mutta virikkeenä 
on ilmeisesti ollut kristinuskon, roomalais
katolisen ja sittemmin erityisesti luterilai
sen opin aiheuttama muutos kansanuskos
sa. Tavan alku ajoittuu täten Arieksen 
osoittamaan (ks. s. 152) toiseen kauteen ja 
loppu neljänteen kauteen. 
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8.3. Karsikoiden ja ristipuiden 

suhde Baltian, Ruotsin ja Keski

Euroopan saattomatkalle tehtyihin 

viestimerkkeihin 

Baltiassa vanhin ristipuista kertova tieto 
on ilmeisesti Oleariuksen tieto jo vuodelta 
1635. Brandin kirjoituksessa vuodelta 
1673 mainitaan myös Baltian ristipuista, 
jotka tosin kuvauksen mukaan poikkeavat 
ulkoisesti myöhempinä aikoina tunnetuista 
ristipuista. Mikä on Baltian ristipuiden 
suhde suomalaisiin ristipuihin ja karsikoi
hin? Tapojen yhtäläisyys osoittaa, että ne 
ovat selvästi samaa juurta. Typologisesti 
Baltian ristipuut edustavat yhtenäistä ja 
vanhaa kantaa. 

Ilmeisesti jo rautakaudella, mutta aina
kin keskiajalla ja uuden ajan alkupuolella 
Baltian ja Suomen rannikkoalueiden välil
lä oli vilkkaat kaupalliset yhteydet; muun 
muassa liiviläisiä rahoja käytettiin yhteise
nä maksuvälineenä. Vain itä- ja kaakkois
suomalaiselle alueelle rajoittuvan karsik
ko- ja ristipuutavan levinneisyys ei kuiten
kaan selittyne lainautumisella Virosta. 

Ruotsin saatua haltuunsa Vanhan-Lii
vinmaan alueita vähin erin vuosina 1561 
1595 (Täyssinä) ja 1629 (Altmark)4, sinn� 
siirtyi suomalaista sotaväkeä, ja erityisesti 
sodan autioittamille seuduille asutettiin 
suomalaisia siirtolaisia. Näitä oli jo vuon
na 1637 Virumaalla 20 %, Harjumaalla 12 
% ja Tarton piirissä 2 % paikallisesta väes
töstä. Pöltsamaan 521 perheestä peräti 191 
eli 36,7 % oli suomalaisia. 5 Tätä siirtolai
suutta on tutkittu vain vähän, eikä ole siksi 
tiedossa, mistä päin siirtolaiset saapuivat 
tai kuinka heidän kävi ankarina katovuosi
na 1695-1697 ja vuonna 1700 alkaneessa 
sodassa, joka päättyi Pultavan taistelun 
(1709) jälkeiseen venäläisten miehityk
seen vuonna 1710. On kuitenkin todennä-



köistä, että samoin kuin Inkeriin muutta

neista siirtolaisista, pääosa suomalaisesta 

siirtoväestä oli Suomenlahden rannikolta, 

Kannakselta ja muualta Itä-Suomesta. Sa

von 1630- ja 1640-luvun tilikirjoissa on 

lukuisia mainintoja eri syistä Baltiaan siir

tyneistä savolaisista. 6 

Siirtolaiset ovat kuljettaneet mukanaan 

omia tapojaan, jotka vuosien kuluessa ovat 

saattaneet levitä ja yleistyä virolaistenkin 

keskuuteen. Ellei tapa ole syntynyt erik

seen molemmilla alueilla, Baltian ristipuut 

voisivat periaatteessa olla myös lainaa 

suomalaisilta, mutta näin ei ilmeisesti ole, 

koska alueilta ei tunneta muita yhteisiä ai

neellisen tai henkisen kansankulttuurin il

miöitä. Toisaalta Viron ristipuutavan pai

nopistealue on kaakossa, metsäisessä Ete

lä-Virossa, missä 1600-luvun suomalais

asutus oli vähäistä muihin alueisiin verrat

tuna. On ilmeistä, että Suomen ja Baltian 

ristipuut ovat syntyneet kummatkin omalla 

tahollaan, mutta samoista syistä. 

Lithberg oli ilmeisen oikeassa arvelles

saan, että Ruotsin muistolaudoilla, Itä

Suomen (ja Baltian) karsikoilla ja risti puil

la ja ylisen Tonavan kalmalaudoilla oli 

sama alkuperä. Juuret olivat kuitenkin aja

tuksessa eivätkä esineessä. Kyseessä eivät 

ole muinaisen yhteisen eurooppalaisen ta

van reliktialueet. Kaikille näille tavoille oli 

yhteistä se yleismaailmallinen idea, että 

ruumiin saattomatkalla, matkalla, jolla 

vainaja siirrettiin kohti uutta statusta, py

sähdyttiin ja paikkaan tehtiin jokin mer

kintä. Paikalliset traditiot määräsivät sen, 

millainen merkinnästä tuli. Suomessa ja 

Baltiassa karsikko ja ristipuu tehtiin sekä 

osoittamaan rajapaikkaa, missä yksilö irto

aa elävän statuksesta, jolloin yhteisö saa 

samalla palautetuksi kuoleman rikkoman 

järjestyksen, että varautumiseksi vainajan 

paluuta vastaan. Ruotsissa uskottiin vaina

jan palaavan saattojoukon ensimmäiselle 

pysähdyspaikalle asti, ja ilmeisesti tälle 

paikalle tehdyt merkinnät tehtiin myös va

rautumistarkoituksessa. Samoin lienee 

Keski-Euroopan kalmalautojen laita. Näin 

nämä kolme tapaa eivät ole todisteita eu

rooppalaisista reliktialueista vaan siitä, 

että samat sisäiset psykologiset tekijät ja 

samankaltaiset ulkoiset olosuhteet synnyt

tivät samantapaisia hautajaistapoja.7 

1 MVKTKKA käsik. Juvas-Reponen 1927, 30; 

Kemppisen teoriaan on tukeutunut myös Storå 1971, 

171. 

2 Inha 1906, 86 ja Makkonen 1989, 202-203. 

3 Honko 1963b, 114. 

4 Niitemaa 1959, 167, 179 ja 190. 

5 Niitemaa 1959, 240; Sepp 1934, 931-933. 

6 Vilho Niitemaan (puhelinhaastattelu 14.9.1983) 

mukaan Tallinnan seudun asutus tuli Ruotsista, mut

ta sisämaan uudisasukkaat olivat pääasiassa savolai

sia. 

Saloheimo 1990, 169-170; Veijo Saloheimon kir

joittajalle ystävällisesti osoittamia poimintoja Savon 

tiliki1joista, vain muutama esimerkki: VA 8555:721 

Illi Heikinpoika Eskelinen Joroisista karannut Lii

vinmaalle vuonna 1636; VA 8576:97; 00 2:811 Lau

ri Nousiainen Juvalta poikiensa luo Liivin maalle 

vuonna 1647. 

Geenitutkimus (Mustakallio 1990) on pystynyt 

osoittamaan eroja länsi- ja itäsuomalaisten välillä, 

mutta itäsuomalaisten ja balttilaisten geneettisestä 

samankaltaisuudesta (korkea B- ja M-geenifrek

venssi) ei voi päätellä mitään varmaa, koska vaikut

teita on voinut kulkeutua kumpaankin suuntaan. Li

säksi analyysiä vaikeuttaa Baltian tutkimusaineisto

jen vähäisyys. 

7 Erinomainen esimerkki siitä, kuinka sama tarve 

saattaa synnyttää samantapaisen ratkaisun on se 

käytäntö merkitä puu vainajaa silmällä pitäen, joka 

tunnetaan toiselta puolelta maailmaa Australiasta, 

missä wakelburat varautuvat kummituksia vastaan 

merkitsemällä kehämäisesti hautapaikan ympäröi

vät puut. Kun vainaja, niin uskotaan, nousee haudas

ta saavuttaakseen eloonjääneet, hän suunnistaa pui

den merkkien mukaan ja kiertää siten ikuisesti ym

pyrää. (Bendann 1930, 65.) 
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9. TUTKIMUKSEN TULOKSET

Seuraavassa on esitetty tehtävänasettelun 

(s. 25-26, tehtävänasettelun ko. kohta su

luissa) mukaisesti tutkimuksen tulokset: 

1) (kuvataan karsikko- ja ristipuutapaa ja

sen eri piirteitä)

Vainajille tehdyt karsikko- ja ristipuu

muodot tyypittyvät ulkomuotonsa ja si

jaintinsa perusteella relatiivisesti seu

raavasti: 

Karsikko: 
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karsittu karsikkopuu (josta ei ole faktis

ta tietoa) 

karsittu/karsimaton puu, jossa on mer

kintöjä veistetyssä pilkassa 

karsittu/karsimaton puu, jossa merkin

nät on tehty puuhun kiinnitettyyn lau

taan 

maastoon pihapiirin ulkopuolelle, kal

lioon tai kiveen hakattu merkintä 

karsikkolauta tai veistämä suoraan ra

kennuksen seinässä 

rakennuksen kivijalkaan tai pihapiirin 

kallioon tai kiveen hakattu merkintä 

Risti puu: 

puu, johon leikattiin risti 

puu, johon leikattiin risti ja tehtiin mui

ta vainajaa koskevia merkintöjä 

puu, johon leikattiin risti ja kiinnitettiin 

vainajaa koskevia merkintöjä sisältävä 

lauta 

Absoluuttisia ajoituksia ei kaikille kar

sikkomuodoille voida esittää, mutta ra

kennukseen kiinnitettävä tai seinään 

veistettävä merkintä sekä karsikon pi

haan sijoittaminen on muodostunut ta

vaksi ilmeisesti 1800-luvun alkupuolel

la. Karsikkokivet sekä -kalliot ovat pe

räisin vasta 1800-luvun keskivaiheilta. 

Merkintään kuului alkuaan risti ja myö

hemmin yleensä vainajan puumerkki tai 

nimikirjaimet tai nimi, kuolin- tai hau

taamisaika ja syntymäaika. 

Kun karsikko ja ristipuu tehtiin saat

tomatkan puolivälin tienoilla, pysähdyt

tiin ja tehtiin merkinnät, otettiin ryyppy, 

veisattiin virsi sekä sidottiin vainaja 

merkintöjen lisäksi loitsuin ja taioin 

puun luokse. 1800-luvun alusta lähtien 

karsikkolauta kiinnitettiin Pohjois-Sa

vossa pihapiirin ulkorakennukseen vas

ta kirkolta palattaessa. 

Karsikkolautojen esikuvina olivat ai

nakin osittain hautamerkit, joiden muo

dot noudattavat aikakauden yleisiä tyy

livirtauksia. Karsikkokivet ja -kalliot 



saivat mahdollisesti virikkeen hautaki

vistä ja/tai rajakivistä ja -kallioista. 

2) (kuvataan tavan ja sen piirteiden perin

nemaantieteellinen esiintyminen, mikä

esitetään kartografisesti; levinneisyysalu

eita verrataan kansatieteellisen tutkimuk

sen löytämiin kansankulttuurialueisiin)

Vainajan karsikko ja ristipuu oli Suo

messa savolaisten ja kaakkoissuoma

laisten, muttei läntisen Suomen rooma

laiskatolilaisten eikä luterilaisten eikä 

myöskään Karjalan ortodoksien tapasi

kermä. Tapa jakaantui ulkoisen muo

tonsa ja nimityksensä mukaan kahteen 

pääalueeseen. Karsikko esiintyi Savossa 

ja Pohjois-Karjalan läntisissä osissa. 

Ristipuu esiintyi Kaakkois-Suomessa ja 

Baltiassa. Koko savolaisten asuttamalta 

alueelta karsikkoja ei tunnettu: niitä ei 

tehty lainkaan Ruotsin ja Norjan metsä

suomalaisten asuttamilla alueilla eikä 

Pohjanmaan savolaiskiilan alueella, ja 

Kainuussa sekä Siikajokivarressa niitä 

tunnettiin vain Savoon rajoittuvissa 

osissa. Toisin sanoen, karsikon ja risti

puun levinneisyys yhtyy 1540-luvun 

Savonlinnan ja Viipurin (linna)läänien 

ja 1600-luvun Viipurin ja Savonlinnan 

läänin alueeseen, joka oli samalla ajan 

kulkureittien suhteen luonnollinen ta

lousalue. Karsikon ja ristipuun ero ei 

liene ollut niiden alkuperäisissä funkti

oissa vaan karsimisessa ja nimessä. 

3) (selvitetään tavan yhteisöllisyys sekä

merkitys eli funktio eri sosiaaliryhmille ja

yksilölle)

Karsikko- ja ristipuutapa oli siirtymärii

tin (hautajaiset) osa, mutta sillä oli irtau

tumisriittien lisäksi varautumisfunktio. 

Se sekä osaltaan irrotti vainajan elävien 

yhteisöstä, ja poisti siltä osin kuoleman 

aiheuttaman sosiaalisen epäjärjestyk

sen, että suojasi yhteisöä mahdolliselta 

häiritsevältä vainajalta. Samalla se aut

toi vainajaa pysymään haudassa, vaina

jan ei tarvinnut vaellella. Myöhemmin 

kansanuskon muututtua karsikko- ja ris

tipuutapa säilytti myös vainajan muis

toa. Tapa oli normatiivinen ja sanktioi

tu. Karsikko- ja ristipuutavan sijainti ja 

rakenne yhteisön uskomusmaailmassa 

näkyy seuraavassa kaaviossa. 

MALLI: 

instituutio 

yhteisö sanktio 

riitti 

KÄYTÄNTÖ: 

hautajaiset 

perhe 

talous supraso-

suku siaalinen 

kylä 

karsikko- ja 

ristipuutapa 

funktio 

siirtää vai-

naja tuonpuo

leiseen, 

poistaa yh

teisön jäse-

nen kuoleman 

aiheuttama sosi

aalinen epäjär

jestys, turvata 

yhteisön onni 

irrottaa vai

naja elävien 

yhteisöstä, 

estää vaina

jaa palaamasta 

elävien 

Ua omaa) 

onnea pilaa

maan; muiston 

säilyttäminen 

Tavan sosiaalinen integraatio vanhem

pina aikoina jää otaksumien varaan. 

Pohjois-Savon ja Keski-Suomen karsik

koalueella karsikoita tehtiin tavan lop

puaikoina kaikille talonpoikaiskulttuu

rin piiriin lukeutuvien sosiaaliluokkien 

jäsenille, mutta säilyneiden karsikoiden 

painopiste on talollisluokassa. Karsikoi

den teko ei myöskään riippunut vaina-

165 



jan iästä, sukupuolesta tai kuolintavasta. 

Kaakkois-Suomen ristipuualueen tiedot 

viittaavat samaan. Kivi- ja kalliokarsi

kot tehtiin pääasiassa talollisluokan jä

senille. 

4) (hahmotetaan tavan psykologinen usko

mustausta)

Vainajan karsikon ja ristipuun psykolo

ginen aatetausta oli siinä yleismaailmal

lisessa uskossa, että vainaja siirrettiin 

hautajaisissa statuksesta toiseen, ja sii

nä, että vainajan ruumis saattoi palata 

haudasta kotiin toimittamaan kesken

eräisiksi jääneitä askareitaan tai palata 

tyytymättömänä saamaansa osaan. Sa

moin oli yleismaailmallista estää vaina

jan paluu tekemällä saattomatkan puoli

väliin magian keinoin paluun estävä raja 

tai pysähtyä jo ennestään olevalle rajal

le. Karsikkopuu karsittiin oksista, jotta 

vainaja erotti sen muista puista palates

saan saattojälkiään myöten. Karsikko ja 

ristipuu olivat siis alkuaan yksi tämän

ja tuonpuoleisen elämän raja. Samanlai

sia karsittuja puita käytettiin myös 

"maallisina" rajamerkkeinä, esim. maa

merkkeinä ja juhlamerkkeinä. 

Karsikoihin ja ristipuihin liittyvät 

harvat säilyneet sanonnat ja puuhun lai

tetut naulat, vaatetilkut yms. vainajan 

kanssa kosketuksissa olleet esineet si

toivat sympateettisen magian keinoin 

vainajaa puun luokse. Puuhun tehtävillä 

merkinnöillä oli alkuaan sama tehtävä. 

5) (selvitetään tavan muodon ja sisällön

muutoksien syitä ja seurauksia)

Karsikko- ja ristipuutavan synnyn edel

lytyksenä oli esihistoriallista perua ole

va vainajausko. Kun vainajauskon nor

mistoa jouduttiin rikkomaan kristinus

kon vaikutuksesta, oli varauduttava nor-
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miston rikkomisen seurauksia vastaan. 

Yhteisön järjestyksen palauttamiseksi 

piti varmistaa vainajien siirto statussiir

tymäriitin kolmijaon mukaiseen väliti

laan ja piti varautua vainajan epätoivot

tavaan paluuseen. 

Alkuaan karsikko ja ristipuu tehtiin 

saattomatkan puoliväliin osoittamaan 

konkreettisena rajapaikkana sekä vaina

jan statuksen muuttumista että estämään 

kotiinpaluuta. Puihin kiinnitetyt karsik

kolaudat selittyvät käytännön syillä, 

mutta Pohjois-Savossa 1800-luvun 

alusta lähtien pihapiiriin tehdyt karsikot 

edellyttivät funktion muuttumista. Al

kuperäinen tapa oli muodostunut nor

matiiviseksi, ja kun kansanuskossa ta

pahtui mahdollisesti herännäisyyden ai

heuttamia muutoksia, kun seurakuntien 

lukumäärän kasvu muutti kirkkomatko

ja ja kun väkiluvun kasvu ja isojako 

muuttivat yhteisön taloudellisia ja sosi

aalisia rakenteita, säilyi riitti huolimatta 

siitä, että sen vanha merkitys unohtui. 

Normatiivisuus aiheutti sen, että riitti ei 

hävinnyt, vaan se sai uuden funktion 

vaalia muistoa. Samalla karsikkoja alet

tiin tehdä saattomatkan sijasta pihapii

riin, ja niistä tuli entistä koristeellisem

pia. 

Alunperin karsikko ja ristipuu tehtiin 

ilmeisesti kaikille vainajille, mutta sen 

tehtävän ja merkityksen muuttuessa ja 

karsikon teon siirtyessä pihapiiriin alkoi 

tavan sosiaalinen eriytyminen. Alem

mille sosiaaliluokille ei enää välttämättä 

tehty merkintää pääasiassa ylempiin so

siaaliluokkiin rajoittuviin uusimuotoi

siin karsikoihin, joita olivat pihapiirin 

kivet ja kalliot tai rakennuksiin veistetyt 

merkinnät ja räystään alle kiinnitettävät 

laudat. 

Kaakkois-Suomen ristipuualueella 

tapa säilyi vanhakantaisena loppuunsa 

asti. Se hävisi vasta 1800- ja 1900-luvun 



vaihteessa, kun maaseutua muuttanut 

taloudellinen ja henkinen murroskausi 

muutti myös kansan maailmankuvaa. 

Sama murros hävitti ilmeisesti Pohjois

Savonkin karsikkolaudat ja -kivet, vaik

ka tavalla oli ollut jo kahden, kolmen 

sukupolven ajan uusi merkitys. Viimei

set karsikot ja ristipuut tehtiin sellaisille 

ihmisille, joiden maailmankuvaan ne 

olivat kuuluneet. Eräät esimerkit (kuvat 

68-70 ja 79 ja 80. s. 136 ja 169) osoitta

vat, että tutkimusajankohtana tapa olisi

elvytettävissä, uusin vainajan muistoa ja

maaseudun asukkaiden identiteettiä ko

rostavin motiivein.

6) (asetetaan karsikko- ja ristipuutapa laa

jempiin kehyksiin vertailemalla sitä mui

den kulttuurialueiden vastaaviin tapoihin)

Yleismaailmallisesti on ollut tapana, 

että kuoleman yhteisössä aiheuttama 

epäjärjestys piti palauttaa hautajaisme

nojen avulla. Vainajan kotiinpaluun 

mahdollisuus oli myös yleismaailmalli

nen pelko, uskomus. Kristillisessä maa

ilmassa saattomatkalle pysähtymiseen 

liittyi rajan lisäksi usein ristin teko tai 

pysähtyminen jo aiemmin tehdyn ristin 

luo. Itäisessä Suomessa ja Baltiassa py

sähtymispaikassa tehtiin risti puuhun, 

tehtiin ristipuu. Karsikkoalueella puu li

säksi karsittiin. 

Ruotsin ja Keski-Euroopan vainajille 

saattomatkalla tehdyt merkinnät periy

tyvät samankaltaisesta kansanuskosta 

kuin karsikot ja ristipuut, mutta niiden 

ulkomuoto kehittyi paikallisten edelly

tysten mukaan. 

7) (asetetaan tapa kokonaisuutena aika

dimensioon)

Karsikon ja ristipuun alkuperäinen aja

tus, irrottaa vainaja elävien yhteisöstä 

yhteisön järjestyksen palauttamiseksi, ja 

vainajaan liittynyt pahan, kalman, pel

ko, joka aiheutti tarpeen estää vainajaa 

palaamasta tuonpuoleisesta, olivat peri

aatteessa yleismaailmallisina uskomuk

sina ikivanhoja. Sellaisia ne olivat Suo

messakin, mutta karsikon ja ristipuun 

funktio, ulkomuoto ja sijoituspaikka 

sellaisina kuin ne kukin kansantapana 

tunnettiin, palautuvat Suomessa aikai

sintaan 1500-1600-luvulle. Tapa levisi 

ja yhtenäistyi viimeiselle Suomessa tun

netulle savolaiselle ja kaakkoissuoma

laiselle levinneisyysalueelleen ajan ta

lous-, hallinto- ja liikenneyhteyksien eli 

läänijaon mukaisesti. 

Vanhin historiallinen kuvaus risti

puun tapaisesta puusta on Baltiasta vuo

delta 1673 (mahdollisesti jo vuodelta 

1635) ja karsikosta Suomessa vuodelta 

1786. Baltian ristipuut lienevät synty

neet omalla tahollaan uskonpuhdistuk

sen jälkeen karsikon ja ristipuun tavoin 

ja samoista syistä. 

Karsikkotavan syntyprosessikin on 

olettamusten varassa. Roomalaiskatoli

laisuus ja etenkin uskonpuhdistus ilmei

sesti toivat kansanuskoon sen käsityk

sen, että vainajia ei saatu perille kuollei

den yhteisöön, vaan he jäivät hautaan 

välitilaan, mikä edellytti toisaalta elä

vän statuksesta irrottavien riittien koros

tamista ja toisaalta varautumista mah

dollista vainajan kotiinpaluuta vastaan. 

Lisäksi uskonpuhdistuksen ajan vaati

mus vainajien viennistä perinteisten kal

mistojen sijaan kaukaisiin kirkkomaihin 

on saattanut aiheuttaa kriisin. Karsikon 

ja ristipuun avulla saatiin aikaan raja 

elävien ja kuolleiden yhteisöjen välille. 

Perimmäistä syytä karsikon ja risti

puun esiintymiseen Suomessa vain sa

volaisten ja kaakkoissuomalaisten eikä 

läntisen Suomen asukkaiden keskuu

dessa ei tämän tutkimuksen tulosten pe-
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rusteella voida lopullisesti esittää. Mah

dollisesti syynä on ensiksi läntisen Suo

men kristillistäminen jo roomalaiskato

lisena aikana siten, että vanha kansanus

ko sopeutettiin taitavasti uuteen uskoon, 

ja toiseksi läntisten kyläyhteisöjen elin

keinollinen ja sosiaalinen eriytyneisyys. 

Roomalaiskatolisena aikana itäisen 

Suomen kansanusko saattoi säilyttää 

monia keskeisiä esikristillistä perua ole

via uskomuksia ja riittejä. Kolmanneksi 

lännessä ei tarvinnut enää toteuttaa us

konpuhdistuksen aikana idässä toteutet

tua vaatimusta haudata vainajat kirkko

maahan perinteisten kalmistojen sijaan, 

mikä aiheutti uuden rajan teon karsi

koilla ja ristipuilla, sillä lännessä kylän 

keskellä oleva kirkko ja kirkkomaa oli 

jo alunperin selvästi erotettu muusta ky

lästä. 

Suomen henkisessä kansankulttuuris

sa on havaittavissa historiallisena aika

na kaksi erityistä murroskautta. Ensim

mäinen oli keskiajan alussa 1200-luvul

la, ja se aiheutui kristinuskon saapumi

sesta Suomeen. 1500-luvun uskonpuh

distus oli vainajien suhteen mullistus, ja 

vasta uskonpuhdistuksen aikoihin kris

tinusko alkoi käytännössä tavoittaa itäi

sen Suomen asukkaat. Tähän aikaan lie

nee myös syntynyt karsikko- ja ristipuu

tapa. Toinen murroskausi eli teollistu

minen (, jonka rinnalla vaikutti myös 

maaseutua muuttaneet väkiluvun kasvu 

ja isojako) alkoi vaikuttaa 1800-luvun 

puolivälin jälkeen, ja se puolestaan lo

petti karsikko- ja ristipuutavan. 
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Kuva 80. Karttulan Airakselan Karhulan kar

sikkoaitta. Karsikkotaulut ovat oven yläpuolel

la, ja ne on tehty Karhusen suvun vainajille. 

Vanhin taulu on vuodelta 1856. Niitä tehtiin 

vuoteen 1948 asti,ja sittemmin tapa on jälleen 

otettu käyttöön 1970-luvulla. Taulujen kulu

neita merkintöjä on uusittu maalaten. Uusim

mat taulut on tehty käyttäen mallina erikoista 

lipallista lautaa vuodelta 1885. Lippa on alku

jaan tehty estämään lahoamista. Vuoden 1908 

ja 1948 karsikkotauluille on vastine Vesannol

ta (kuva 42 s. 77). Kuvannut J. Vilkuna 1992. 

Kuva 79. Karhulan karsikkoaitan taulut on 

tehty ylhäältä vasemmalta oikealle lukien seu

raaville Karhulan talon vainajille. Ylin rivi: 

Susanna Karhunen s. 1813, k. 13.4.1874; Ivar 

Karhunen s. 1805, k. 24.7.1856; Petter Ivar 

Karhunen s. 14.11.1834, k. 3.4.1866; Edla 

Karhunen s. 20.1.1868, k. 6.6.1910. Toinen 

rivi: Adam Karhunen s. 16.7.1884, k. 

17.12.1885 ( kuolinvuoden viimeinen numero 

on ilmeisesti myöhemmin kulunutta merkintää 

uusiessa maalattu väärin), Petter Aukust Kar

hunen s. 13.12.1876, k. 24.12.1877, laudan 

merkintöjen takia identifioimaton; Ida Maria 

Karhunen s. 20.2.1872, k. 15.6.1874; (edelli

sen alla) Henriika Karhunen s. 4.11.1850, k. 

4.4.1888; Ivar Karhunen s. 18.9.1846, k. 

27.11.1908; Ivar Karhunen s. 2.1.1895, k. 

27.7.1948; Vilho Karhunen s. 6.4.1922, k. 

23.8.1931; emäntä Alma Karhunen k. 1967. 

Kolmas rivi: talollisen sisaret Henriikka Kar

hunen k. 1956 ja Aliina Karhunen k. 1976. 

Neljäs rivi: talollisen veljet Antti Karhunen k. 

1976 ja Aatami Karhunen k. 1977. Kuvannut J. 

Vilkuna 1979. 
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LYHENTEET 

ERA = Eesti Rahvaluule Arhiiv; ERA:n signumeista ks. opasteos The Estoni-

an Folklore Archive 

FFC = Folklore Fellows Communications 

FUF = Finnisch-ugrische Forschungen 

Handwörterbuch = Handwörterbuch des Deutschen Aberglaubens 1-X, Berlin und Leip

zig 1927-42 

KM = Kansallismuseo 

KLNM = Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid 

KSM 

KuM 

MV 

MVKea 

MVKTKA 

MVKTKKA 

NT 

Reinholm 

Sarmelan käsik. 

Sarmelan kys. 

SKNA 

SKS 

SMSA 

SMYA 

VA 

= Keski-Suomen museo 

= Kuopion museo 

= Museovirasto 

= Museoviraston kansatieteen toimiston keruuarkisto 

= Museoviraston kansatieteen toimiston kuva-arkisto 

= Museoviraston kansatieteen toimiston käsikirjoitus-arkisto 

= Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen nimitoimiston nimikokoelmat 

= Reinholmin kokoelmat (Museovirasto) 

= Matti Sarmelan käsikirjoitus karsikoista Suomen kansankulttuurin 

kartasto 2:ta varten 

= Matti Sarmelan tarkistuskysely Suomen kansankultturin kartasto 2:ta 

varten (SKS) 

= Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen murretoimiston Suomen kie

len nauhoitearkisto 

= Suomen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkisto; SKS:n signu

meista ks. opasteos Arkiston avain 

= Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen murretoimiston Suomen mur

teiden sana-arkisto (entisen Sanakirjasäätiön kokoelmat) 

= Suomen Muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja 

= Valtionarkisto 

n > = kertoja n 

< n = kertoja n 

Nnnn 9999, 9 (Mmmm 6666, 6) 

= sisäviite: lähde Nnnn 9999 mainitsee lähteen Mmmm 6666 
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LÄHTEET 

Haastattelut 

Haastattelut on tehty Suomessa vuosina 1977-79 ja 1992 ja Virossa 1991-92. Kaikkia 

työtä varten tehtyjä haastatteluja ei tässä luetella. Seuraavassa on mainittu vain ne henki

löt, jotka ovat tienneet jotain olennaista vainajien karsikoista tai risti puista. Kysymyksessä 

on pääasiassa karsikko- ja ristipuupaikkojen muistaminen. 

nimi 

Finni, Saara 

Haikanlahti, Hilma 

Hiiemäe, Mal 

Huttunen, Eevertti 

Hytölä, Sakari 

Hytönen, Evald 

Jäntti, Iida 

Jäntti, Reino 

Kama, Endel 

Karhunen, Helvi 

Karhunen, Pentti 

Karhunen, Viljo 

Karttunen, Alma 

Kauppinen, Elsa 

Kautto, Kusti 

Kautto, Seelim 

Korhonen, Erkki 

Kovanen, Otto 

Kraft, Gunnar 

Kraft, Kalle 

Kuparinen, Armas 

Leskinen, Iiris 

Liimatainen, Einar 

syntymävuosi ja 

paikka (Virossa 

haastattelu paikka) 

1938 Antrea 

1889 Sumiainen 

Tarto, Viro 

1890 Rautalampi 

1900 Rautalampi 

1890 Sumiainen 

1912 Pielavesi 

1930 Konnevesi 

1925 Partsimöis, 

Viro 

1930 Karttula 

1919 Karttula 

1955 Karttula 

1900 Karttula 

1913 Iisalmi 

1885 Sumiainen 

1904 Sumiainen 

1908 Rautalampi 

1896 Sumiainen 

1915 Sumiainen 

1918 Sumiainen 

1917 Sumiainen 

1966 Karttula 

1897 Sumiainen 

nimi syntymävuosi ja 

paikka (Virossa 

haastattelu paikka) 

Makkonen, Paavo 1902 Iisalmi 

Mehto, Antero 1934 Konnevesi 

Nuutinen, Eino 1904 Juuka 

Närhi, Iida 1895 Hankasalmi 

Oittinen, Edla Maria 1888 Rautalampi 

Pöyhönen, Iisakki 1896 Sumiainen 

Raibakas, Artur 1914 Hargla, Viro 

Rintanen, Tapio 1935 Helsinki 

Repo, Ville 1906 Iisalmi 

Rossi, Tekla 1896 Sumiainen 

Sarv, Kadi 1959 Partsimöis, 

Viro 

Sormunen, Mauno 1906 Sumiainen 

Toikkanen, Eemil 1910 Rautalampi 

Vesteri, Jalmari 1906 Rautalampi 

Voitka, Sirje Värska, Viro 

Vuorinen, Iiris 1950 Juuka 
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Muut tiedonannot (suulliset tiedonannot, puhelintiedonannot, kirjeet): 

Tohtori Karlis Aräjs, Riga, Latvia, kirje 31.10.1991. 
Emäntä Alli Hujala (s. 1923), Suomenniemi, kirje 14.9.1980. 
Maisteri Alfred Kolehmainen, Helsinki, puhelintiedonanto 26.9.1979. 
Kirjailija Raimond Kolk (s. 1924 Hargla, Viro), Tukholma Ruotsi, (v. Uibopuun) kirje 

14.12.1980. 
Unelma Konkka, Petroskoi, Neuvostoliitto, kirje 28.11.1978. 
Maakunta-arkeologi Martti Koponen, Savonlinna, kirje 31.10.1991. 
Metsänhoitaja Ilmari Kosonen, Jyväskylä, kirje 15.5.1989. 
Professori Matti Kuusi, Helsinki, tiedonanto 16.4.1982. 
Agronomi Aksel Mark (s. 1913 Kölleste, Viro), Upsala, Ruotsi, (V. Uibopuun) kirje 

14.12.1980. 
Professori Peitsa Mikola ja MMK Hannu Ahovaara, Helsinki, kirje 31.8.1982. 
Piiriesimies Iivari Mönkkönen (s. 1913 Nurmes), Lieksa, ki1je 15.12.1991. 
Rouva Maimu Lass (s. 1917), Taagepera, Viro, (V. Uibopuun) kirje 14.12.1980. 
Opettaja Paul Lehestik, Värska, Viro, suullinen tiedonanto 7.5.1992. 
Susi Raudsepp (s. 1919 Pölva, Viro), Lund, Ruotsi, (V. Uibopuun) kirje 14.12.1980 . 
Professori Ahti Rytkönen, Hyvinkää, kirje 13.1.1979. 
Rouva Aune Seppinen, Helsinki, puhelintiedonanto 3.10.1979. 
Igor Tönurist, Viro, kirje 9.10.1980. 
Tohtori Valev Uibopuu (s. 1913 Kölleste, Viro), Lund, Ruotsi, kirje 14.12.1980. 
Lippa Vester, Suomussalmi, puhelintiedonanto 10.4.1990 . 
Tohtori Ants Viires, Tallinna, Viro, kirje 8.2.1979. 

Painamattomat lähteet 

Perinnearkistot ja museot 

Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG), Göteborg 
hautajaisia koskevat kokoelmat 

Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA), Upsala 
ristipuukokoelma 

Eesti Rahvaluule Arhiiv (ERA), Tartto 
aiheenmukaiset kortistot 
E-kokoelma eli M. J. Eisenin folklorekokoelma 1880-1934
ERA-kokoelma eli Viron kansanperinnearkiston kokoelma 1927-1944
H-kokoelma eli J. Hurtin folklorekokoelma 1860-1906
RKM-kokoelma eli Fr. Kreutzwald Kirjallisuusmuseon folklore osaston kokoelma
1945-
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Eesti Rahva Muuseumi (ERM) Fotokogu, Tartto 

ristipuukuvat 

Helsingin yliopiston kirkkohistorian laitoksen Suomen kirkkohistorian jaoksen arkisto, 

Helsinki 

Kansanperinteen yleiskysely, kysymysryhmä XII Hautaus 

Keski-Suomen museo, Jyväskylä 

Hautajaiskysely a 528 v. 1971 

karsikkolauta n:o 121: 1 ja karsikkopuu n:o 2145 pääluettelotietoineen 

Konneveden museo, Konnevesi 

karsikkolaudat n:o 936 sekä karsikkopuu pääluettelotietoineen 

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Helsinki 

Murretoimisto 

Suomen murteiden sana-arkisto 

karsikko- ja ristipuihin liittyvät sanakokoelmat, karsikko- ja ristipuutietoja sisältä

vät kyselyvihkot (kyselyt n:o 102 ja 106) 

Suomen murteiden sanakirja 

Toiviainen, Kari: hakusana karsikko Suomen murteiden sanakirjan käsikirjoitus. 

Suomen kielen nauhoitearkisto 

Kirvu Kaija, A. 972:2 

Nimitoimisto 

paikannimikokoelmat: karsikas, karsikaskivi, karsikko, karsikkokallio, karsikkoki

vi, karsikkoluoto, karsikkomäki, karsikkoniemi, karsikkopetäjä, karsikkosaari, kar

sikkotie, karsikkovaara, ristihonka, ristikkotie, ristikoivu, ristikuusi, ristimänty, 

ristipetäjä(t), ristipetäjänmäki, ristipuu 

Kuopion museo, Kuopio 

kysely 5 Nimelliset ja muuten merkittävät kivet. L. Pohjakallio, 1978 

karsikkolaudat 688, 689, 2679, 2680, 2681, 2686, 2854, 2855 sekä karsikkopuu pääluet

telotietoineen 

valokuvakokoelmat ja käsikirjoitukset 

Lunds univ. folkrninnesarkiv (LUF), Lund 

hautajaisia koskevat kokoelmat 

Maaningan museo, Maaninka 

karsikkolaudat n:o 38, 170, 203, 204, 223, 244, 292, 293, 295, 394, 400 ja 8 numeroton

ta lautaa sekä karsikkopuu n:o 950 pääluettelotietoineen 

Murtovaaran ulkomuseo, Valtimo 

karsikkopuu ja hautamerkin tekstitaulu, ei arkistotietoja 
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Museovirasto, Helsinki 

Esihistorian toimisto 

Topografisen arkiston kiinteiden muinaisjäännösten inventointiluettelot, karsikko- ja 

ristipuukohteet 

Kansallismuseo 

karsikkolaudat n:o 7196:1-4; 7221 ja :1; 7241:2-6. 9373; 9427, 10675:1-2 pääluettelo

tietoineen 

Kansatieteen toimiston keruuarkisto 

kysely k5 1958 Kirkollista perimätietoa koskeva kysely, Sormunen E. 

kysely 1978 Karsikkokivet ja -puut. Vilkuna, J. 

Kansatieteen toimiston kuva-arkisto 

karsikko- ja hautaristipiirrokset ja -valokuvat 

Kansatieteen toimiston käsikirjoitusarkisto, MVKTKKA

Reponen, Astrid 1926: Elämän kulkuun ja juhliin liittyviä muistiinpanoja Keski-Suomes

ta. MVKTKKA n:o 564. 

Saarelma, Fr. 1928: Hautausmaatapoihin liittyneistä ristipetäjistä (tai -koivuista tai 

-lepistä) Savitaipaleella, Säkkijärvellä ja Viipurin pitäjässä. MVKTKKA n:o 629.

Seppinen, A. 1956: Maahanpanijaisista Koivistolla. MVKTKKA n:o 633. 

Syrjävaara, Leena 1958: Pyhtään pitäjän juhlatapoja vuotuisjuhlissa, häissä ja hautajaisis

sa. MVKTKKA n:o 660 a). 

Vahter, Tyyni 1930: Muistitietoa Larin Paraskesta, häät ym. kansanrunoja ja arvoituksia 

sekä tietoja karsikoista ja paimenista Metsäpirtissä. MVKTKKA n:o 695. 

Seurasaaren pääluettelot 

Nordiska museets Folkminnessamling, Tukholma 

ristipuukokoelma 

Peuran museo, Rautalampi 

karsikkolauta n:o 2507 pääluettelotietoineen 

Pielisen museo, Lieksa 

karsikkolauta n:o 6450 pääluettelotietoineen 

Pohjois-Savon kansanopiston savupirttimuseo, Kuopio 

neljä karsikkolautaa, ei arkistotietoja 

Pöljän museo, Siilinjärvi 

karsikkolaudat n:o 84, 127, 129, 130, 132, 183,184,233,234,424,425,426,227,428, 

455 ja karsikkopuu n:o 338 pääluettelotietoineen 

Savon museo, Varkaus 

karsikkolaudat n:o 3200 ja 3201 pääluettelotietoineen 
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Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkisto, Helsinki 

kortistot sekä karsikkoja ja risti puita koskevat kansatieteelliset kuvaukset (E), kerääjäsi

dokset (S), virolaiset kokoelmat ja keruukilpailuiden sidokset 

kuva-arkisto 

Suomen Muinaismuistoyhdistyksen kirjasto (Museovirasto), Helsinki 

Reinholmin kokoelma 

SMY 7N 1892, 0. A. F. Mustonen (Lönnbohm) Kajaanin kihlakunta, tietoja seudun 

muinaisuudesta 

Suur-Miehikkälän kylämuseo, Miehikkälä 

risti puu 

Seurakuntien arkistot 

Karsikoiden vainajia ja heidän sosiaalista asemaansa on selvitetty seuraavissa seurakuntien 

arkistoissa pääasiassa kuolleiden ja haudattujen luetteloiden avulla. Seurakuntien arkistoja 

on osittain sijoitettu alueensa maakunta-arkistoihin ja niitä on myös Valtionarkiston mik

rofilmeinä. 

Hankasalmen seurakunnan arkisto, Hankasalmi 

Iisalmen seurakunnan arkisto, Iisalmi 

Karttulan seurakunnan arkisto, Karttula 

Kiuruveden seurakunnan arkisto, Kiuruvesi 

Kuopion maaseurakunnan arkisto, Kuopio 

Lapinlahden seurakunnan arkisto, Lapinlahti 

Laukaan seurakunnan arkisto, Laukaa 

Leppävirran seurakunnan arkisto, Leppävirta 

Maaningan seurakunnan arkisto, Maaninka 

Pieksämäen seurakunnan arkisto, Pieksämäki 

Pielaveden seurakunnan arkisto, Pielavesi 

Rautalammin seurakunnan arkisto, Rautalampi 

Siilinjärven seurakunnan arkisto, Siilinjärvi 

Sumiaisten seurakunnan arkisto, Sumiainen 

Suonenjoen seurakunnan arkisto, Suonenjoki 
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Käsikirjoitukset 

(muut kuin Museoviraston kansatieteen toimiston ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskuk

sen murretoimiston Suomen murteiden sanakirja -osaston käsikirjoitukset) 

Mönkkönen, Mauri 1979: Matkat maalikylään. Suomalaisen ja vertailevan kansatieteen 

laudaturtyö, Jyväskylän yliopiston etnologian laitos. 

Nyman, Jan-Erik 1969: Föreställningen om "den levande döde" och de folkliga begrav

ningssedvänjoma. Suomen ja Skandinavian kirkkohistorian pro gradu -työ, Helsingin 

yliopiston Kirkkohistorian laitos. 

Sarmela, Matti 1992: kartta ja artikkeli karsikoista Suomen kansankulttuurin kartasto 2:a 

varten. Sarmelan hallussa. 

Sarvas, Anja 1967: Saaliskarsikot ja keripäät. Proseminaarisesitelmä Helsingin yliopiston 

suomalaisen ja vertailevan kansanrunoudentutkimuksen seminaarissa 9.10.1967. Sar

vaksen hallussa. 

Taavitsainen, Jussi-Pekka 1981: Myöhäisesihistoriallinen Häme arkeologian valossa. 

Suomalaisen ja skandinaavisen arkeologian lisensiaatintyö, Helsingin yliopiston arkeo

logian laitos. 

Vilkuna, Asko 1963: "Gränsdragning mellan andlig och materiell folklivsforskning". 

Pohjoismaisessa etnologikongresissa Rörosissa vuonna 1963 pidetty esitelmä. A. Vil

kunan hallussa. 

Vilkuna, Janne 1979: Vainajan karsikko Suomessa. Suomalaisen ja vertailevan kansatie

teen pro gradu -työ, Jyväskylän yliopiston etnologian laitos. 

Vilkuna, Janne 1990: Vainajan karsikko ja ristipuu. Suomalaisen ja vertailevan kansatie

teen lisensiaatintutkimus, Jyväskylän yliopiston etnologian laitos. 

Painetut lähteet 

Lehdet 

Tutkimuksessa on viitattu seuraavien sanoma- ja aikakausilehtien artikkeleihin: 

Helsingin Sanomat 18.4.1912: Titanicin haaksirikko 

Itä-Savo 26.8.1930: Karsikkokivi räjäytetty 

Keskisuomalainen 20.11.1977: Karsikkopuun tehtävänä oli käännyttää kotiin pyrkivä 

vainaja (Janne Vilkuna) 

Lieksan lehti 13.5.1977: Merkillisistä puista 4., Tiedotuspuut (1.K.) 

Metsästys ja Kalastus n:o 9 syyskuu 1979: Rajatapauksia (Paavo J. Kujala) 

Pielaveden ja Keiteleen sanomat 27.11.1975: Mäkelän karsikkokivi kertoo edesmenneistä 

sukupolvista 

Pielaveden ja Keiteleen sanomat 31.12.1975: Säviän Jaakkolassa asuttu ainakin liki 350 

vuotta 
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Joroinen 

Jääski 

Kaavi 

Karttula 

Kerimäki 

Kesälahti 

Kiuruvesi 

Konginkangas 

Kontiolahti 

Kuhmonniemi 

Kuopio 

Kärsämäki 

Lapinlahti 

Leppävirta 

Mäntyharju 

Nurmes 

Parikkala 

Rantasalmi 

Rautalampi 

Pielisjärvi 

Piippola 

Rääkkylä 

Savitaipale 

Sonkajärvi 

Säyneinen 

Tuusniemi 

Uukuniemi 

Varpaisjärvi 

Viitasaari 

Vuolijoki 

13 Suomalaiset vainajien karsikotja ristipuut 

SMSA Tanttu, Aug., 1929 (Karsikko) 

SKS Rissanen, S. KRK 116:288, 1935 

Kokkonen 1941, 289-90 

SKS Lönnbohm, 0. A. F. 162, 1894 

SKS Ruotsalainen, P. KT 101:28, 1938 

SMSA Liuska, H., 1929 (Karsikko) 

SMSA Halonen, E. 102, 1931 

SKS Räsänen, 0. KRK 118:294, 1935 

SKS Nurmi, T. 744, 1938 

SKS Laine, E. 592, 1938 

SMSA Kettunen, I. 102, 1931 

SKS Toiviainen, E. 558, 1939 

SMSA Laukkanen, I. 106, 1931 

SMSA Ylönen, A.-L., 1952 (Karsikko) 

SMSA Ahtiainen, A. 106, 1931 

SKS Homlmberg, U. 359, 1909 

SKS Oksman, J. 543, 1936 

SKS Raila, A. 611, 1937 

SKS Hautala, J. 883, 1938 

SKS Humaloja, M. PK 22:4035, 1937-38 

Pentikäinen 1963, 401 

SMSA Takkunen, A., 1929 (Karsikko) 

SMSA Vuorivirta, A. J. 102, 1931 

SMSA Pitkänen, P., 1928 (Karsikko) 

SMSA Syrjälä, H., 1960 (Karsikko) 

SMSA Keinonen, A., 1935 (Karsikko) 

SKS Kansanen, E. KRK 99:70 

SKS Raila, A. 1023, 1939 

SKS Tuukkanen, V. 300, 1938 

SMSA Soikkeli, T. 102, 1931 

SKS Lönnbohm, 0. A. F. b) 592, 1894 

SKS Holmberg, U. 267, 1909 

SMSA Myllynen, J., 1929 (Karsikkipuu) 

SMSA Ylitalo, H. 106, 1931 

SMSA Hirvonen, J., 1929 (Karsikko) 

SMSA Kanervo, 0., 1904 (Karsikko) 

SKS Kämä, K. PK 24:4377, 1938 

SKS Krohn, K. 10859 a, 1885 

SKS Räsänen, 0. 358. 1939 

SKS Toiviainen, E. KJ 40:16700, 1957 

SKS Moilanen, M. 4207, 1937 

MVKTKKA käsik. 565 Reponen, A. 1926 

SMSA Tegelberg, L. 106, 1931 
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Kartta 6 sivulla 46. Pilkka karsikkopuussa 

Eno 

Hauki vuori 

Hirvensalmi 

Iisalmi 

Joroinen 

Juuka 

Jäppilä 

Kaavi 

Kajaani 

Kangaslampi 

Kangasniemi 

Karttula 

Kerimäki 

Kesälahti 

Kiuruvesi 

Konnevesi 

Kontiolahti 

Kuhmo 

Kuopio 

Kärsämäki 

Lapinlahti 

Leppävirta 

Muuruvesi 

Mäntyharju 

Nilsiä 

Nurmes 

Pieksämäki 

Pielavesi 

Pielisjärvi 

Pihtipudas 

Puumala 

Pyhäjärvi 01 

Rautalampi 

Ristiina 

Saarijärvi 

Savonranta 

Savitaipale 

Siilinjärvi 

Sonkajärvi 

Sulkava 

Sumiainen 

Suomenniemi 

Säyneinen 

Sääminki 

Tervo 

Tuupovaara 

Tuusniemi 

Valtimo 

Varpaisjärvi 

Vehmersalmi 

Vieremä 
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SMSA Tarsala, K. 106, 1931 

SKS Kuitunen, 0. b) 3471, 1937 

SKS Laine, E. 592, 1938 

SKS Rissanen ,S. KRK 116:435, 1935 

SMSA Koponen, D. 102, 1930 

SMSA Rahola, J. 102, 1931 

MVKTKA kuva 1121 

SKS Holmberg, U. 359, 1909 

MVKeA Vilkunan kys. 1978 Mäkinen, E. 

SKS Lönnbohm, 0. A. F. 134, 1894 

SMSA Kuitunen, 0., 1924 (Karsikko) 

SKS Oksman, J. 543, 1936 

SMSA Halonen, A. 102, 1931 

SMSA Nousiainen, E. 102, 1931 

SMSA Saastamoinen, A. 102, 1931 

Fredrikson 1976 

SMSA Takkunen, A., 1929 (Karsikko) 

SKS Paulaharju, S. b) 15707, 1931 

NT (Karsikkopetäjä) 

SKS Tikkanen, A. 577, 1902 

SKS Räsänen, 0. KRK 118:299, 1935 

SKS Sääski, S. 902, 1937 

SKS Räsänen, 0. KRK 118:297, 1935 

SKS Raila, A. 1020, 1939 

SMSA Heikkinen, P. 102, 1932 

SKS Lasanen, P. 787, 1938 

SKS Karjalainen, H. PK 20:3547, 1937-38 

MVKeA Vilkunan kysely 1978 Kääriö, J. 

SMSA Myllynen, J., 1929 (Karsikkipuu) 

KSM Hautajaiskysely a528 Salanko, T., 1971 

SKS Kuusitie, M. KT 75:35, 1938 

SKS Anttila, S. E 393, 1951 

SKS Holmberg, U. 273, 1909 

Paasonen 1889, 137 

SKS Harju, 0. 12:3203, 1946 

SKS Lönnbohm, 0. A. F. b) 721, 1894 

SMSA Kanervo, 0., 1904 (Karsikko) 

Pöljän museo karsikkopuu n:o 338 

SKS Rissanen, S. KRK 116:440, 1935 

Sarmelan kysely 

SKS Harju, 0. 2480, 1938 

SKS Raila, A. 1239, 1939 

SKS Krohn, K. 10859 a, 1885 

SKS Hautala, J. 447, 1938 

SKS Oksman, J. 1716, 1937 

SKS Aaltonen, T. PK 36:6376, 1938 

SKS Räsänen, 0. KRK 118:293, 1935 

SKS Kettunen, P. PK 36:6428, 1938 

SKS Moilanen, M. 4207, 1937 

SKS Räsänen, 0. KRK 118:296, 1935 

SMSA Torniainen, E., 1948 (Karsikko) 



Viitasaari 
Vuolijoki 

SMSA Hämäläinen, K. 102, 1931 
SMSA Tegelberg, L. 106, 1931 

Kartta 7 sivulla 50. Ristipuu-nimiset puut ja muun nimiset puut, joihin on veistetty risti. 

Antrea 
Artjärvi 
Heinjoki 
Iitti 
Johannes 
Jääski 
Kanneljärvi 
Kirvu 
Kivennapa 
Koivisto 
Kuolema järvi 
Lappee 
Luumäki 
Metsäpirtti 
Miehikkälä 
Muolaa 
Nuijamaa 
Rautu 
Ruskeala 
Ruokolahti 
Sakkola 
Suistamo 
Suomenniemi 
Säkkijärvi 
Uusikirkko Vpl 
Vahviala 
Viipuri 
Virolahti 
Vuoksela 
Vuolee (Ink.) 
Äyräpää 

Waronen 1898, 101 
SKS Kajander, E. 38, 1903 
NT (Ristipetäjä) 
Juvas 1931, 79 (ristikko) 
NT (Ristipetäjä) 
SKS Utriainen, I. KT 162:109, 1938 
NT (Ristipetäjä) 
Ylönen 1954, 648 
SKS Huuhtanen, M. KRK 125:58, 1935 
SKS Mannonen, U. 2030, 1936 
SKS Sirkiä, A. KT 119, 1938 
SMSA Murto, A. 106, 1931 
SKS Paarma, M. 217, 1954 
Juvas 1931, 79 
Aaltonen 1912, 119 
SMSA Nylund, A. 106, 1931 
NT (Ristikoivu) 
MVKTKKA käsik. 695 Vahter, T. 1930, 10 (Palkeala on Raudussa) 
SKS Mustajärvi, A. PK 29, 1938 
Juvas 1931, 79 
SKS Moilanen, M. 1703, 1936 
SMSA Pietiläinen, T. 106, 1931 
SMSA Kuukka, J. 106, 1931 
NT (Ristimänty, -koivu) 
SKS Seppälä, S. 1066, 1938 
SMSA Nurmi, R. 102, 1931 
SKS Saarelma, Fr. VK 85 a) 1, 1928 
Raunio 1971, 55 
SMSA Kiuru, A., 1931 
SKS Vuoljärvi, P. KJ 50:19178, 1957 
Kähönen 1959, 50 

puut, joissa on risti, mutta joita ei sanota ristipuiksi: 

Anjala 
Elimäki 
Hankasalmi 
Hauki vuori 
Hirvensalmi 
Jaala 
Juva 
Kerimäki 
Kesälahti 
Konginkangas 
Konnevesi 
Kuusankoski 
Leppävirta 

SKS Johansson, E. HAKS 8194, 1939 
SKS Kujala, A. b) 266, 1903 
SKS Harju, 0. 3131, 1946 
SKS Nurmi, T. 744, 1938 
SKS Laine, E. 592, 1938 
SKS Hasu, H. 203, 1947 
SKS Puumala Kuusitie, M. 75:35, 1938 
SMSA Halonen, A. 102, 1931 
SMSA Nousiainen, E. 102, 1931 
SMSA Helminen, H. 106, 1931 
Fredrikson 1976, 420-21 
SMSA Pynnönen M. 106, 1931 
SMSA Aarni, A., 1929 (Karsikko) 
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Mikkeli 
Mäntyharju 
Nurmes 
Pieksämäki 
Pihtipudas 
Puumala 
Rautalampi 
Ristiina 
Saarijärvi 
Savitaipale 
Savonlinna 
Siilinjärvi 
Sumiainen 
Sulkava 
Valkeala 
Valtimo 
Vehmersalmi 
Viitasaari 
Ylämaa 

SKS Pekonen, A. 431, 1938 
SKS Karhu, J. 3984, 1936 
SKS Hautala, J. 1381, 1939 
SKS Tiitinen, M. E 145, 1938 
SKS Viitasaari Harju, 0. 2155, 1938 
SKS Haataja, H. 276 c, 1916 
SMSA Kukkonen, J. 106, 1931 
SKS Lakio, T. KT 231: 18, 1939 
SKS Harju, 0. 3203, 1946 
SKS Paarmo, M. 500, 1955 
SKS Seppänen, A. E 145, 1938 
Pöljän museon karsikkopuu n:o 338 
SKS Harju, 0. 2480, 1938 
Sarmelan kysely 
SKS Hämäläinen, D. b) 4, 1892 
SKS Kettunen, P. PK 36:6428, 1938 
KuM valok. 1252:455-58 
SKS Harju, 0. 2104, 1938 
Raussi 1966, 399 

Kartta 8 sivulla 54. Baltian ristipuut. 

Kartta on Viron osalta tarkistettu teoksesta Pentikäinen 1963, 405. Pentikäisen kartassa oleva lauta on 
ilmeisesti ruumislauta. (Vrt. Loorits 1949, 83). Karttaan on lisätty Latvian tiedot (Kärlis Aräjs tiedonanto 
31.10.1991 ') ja Viroon on tullut neljätoista merkintää lisää. 

Viro: 

Hargla 
Jöhvi 
Kambja 
Kanepi 
Nöo 
Paistu 
Palamuse 
Pöltsamaa 
Räpina 
Röuge 
Saarde 
Tarvastu 
Urvaste 
Vastseliina 
Vändra 

Latvia: 

Cesu 
Gatarta 
Lejasciems 
Madona 
Tirza 
Valka 
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V. Uibopuun (Ruotsi) tiedonanto 14.12.1980
Waronen 1898, 102; Eisen 1918, 56
A. Viireksen (Viro) tiedonanto 8.2.1979
ERA ERA II 36, 236 (6)
ERA prof. H. Mooran valokuva 1936; Moora 1939, 101 (kuva 62 s. 102)
ERA ERA II 237,431 A. Soosaar 1939
ERA RKM II 138, 101 (8) J. Karma 1958
ERA E 31710 (36) M. Kaur
ERA ERA II 298, 265 R. Viidalepp 1933
ERA RKM II 49, 238 (28) Ö. Orro 1955
ERA E 34249 (1) M. Saul
ERA ERA II 282, 435/6 (14) J. Veskemäe 1940
ERA RKM II 47, 290/1 (10) E. Siil 1954/55
Laugaste 1963, 78
ERA E 78664 (2)

Latvian kansanrunousarkisto LFK 2341 
Smits 1940, 140 (2293) 
Smits 1940, 140 (2294) 
Latvian kansanrunousarkisto LFK 1147 
Smits 1940, 140 (2288) 
Latvian kansanrunousarkisto LFK 2593 



Kartta 9 sivulla 62. Puuhun kiinnitettävä lauta. 

Antrea 
Anttola 
Hauki vuori 
Heinjoki 
Iisalmi 
Juuka 
Jäppilä 
Jääski 
Kangaslampi 
Kangasniemi 
Karttula 
Kivennapa 
Konginkangas 
Konnevesi 
Kuolema järvi 
Lapinlahti 
Lappee 
Leppävirta 
Luumäki 
Metsäpirtti 
Miehikkälä 
Muolaa 
Nilsiä 
Ristiina 
Savitaipale 
Sonkajärvi 
Sulkava 
Sumiainen 
Suomenniemi 
Suonenjoki 
Säkkijärvi 
Tervo 
Tuutari (Ink.) 
Uusikirkko Vpl 
Vahviala 
Vehmersalmi 
Vesanto 
Viitasaari 
Viipuri 
Vuoksenranta 

Suomen Kuvalehti 1874, 92 
Paasonen 1889, 137 
SKS Nurmi, T. 744, 1938 
Lappalainen 1955, 467 
SKS Rissanen, S. 254, 1936-37 
NT (Karsikkovaara) 
Sarmelan kysely 
MVKeA Vilkunan kysely 1978 Myllö, A. 
SKS Lönnbohm, 0. A. F. 162, 1894 
SMSA Viinikainen, K., 1934 (Karsikko) 
SMSA Kolehmainen, V. l06, 1931 
SKS Huuhtanen, M. KRK 125:58, 1935 
SMSA Hämäläinen, A., 1903 (Karsikko) 
SKS Rautalampi Holmberg, U. 210, 1909 
SKS Sirkiä, A. KT 119:4 
SMSA Keinonen, A., 1935 (Karsikko) 
SKS Salakka, H. KRK 86: 13a, 1935 
SKS Kansanen, E. KRK 99:70, 1936 
SKS Paarmo, M. 217, 1954 
MVKTKKA käsik. 695 Vahter, T. 1930, lO 
MVKeA Vilkunan kys. 1978 Mahalakoivu, V. 
SMSA Nylund, A. 106, 1931 
SKS Pirinen, K. KT 98:141, 1938 
Paasonen 1889, 137 
SKS Paarmo, M. 500, 1955 
SKS Kärnä, K. PK 24:4377, 1938 
SKS Teittinen, Y. V. PK 21:3758, 1938 
SKS Harju, 0. 2480, 1938 
SKS Raila, A. 1239, 1939 
SKS Vehviläinen, J. E 6, s. 31, 1889 
Uusi Suometar I 1.9.1886 
SKS Pekonen, A. 429, 1938 
SKS Räikkönen, E. b) 150, 1916-17 
SKS Seppälä, S. 1066, 1938 
NT (Ristipetäjä) 
MVKeA Vilkunan kysely 1978 Soininen, A. 
SKS Fri, I. b) 106, 1895 
SMSA Hämäläinen, K. 102, 1931 
Häyhä 1893, 33 
SMSA Laiho, L. 106, 1934 

1 Aräjsin tiedonantoon sisältyvät Smitsin ( 1940, 
140) lisäksi seuraavat lähteet:

- Barons, Kr. & Vissendorf, H. Latvian kansan
laulu ja käsittelevä teoksen osa III, 3 (Peterburg
1902), 867 ja 869 (kuvaus Cesun seudun hauta
jaisista)

- Latvian kansanrunousarkiston tiedot LFK 891,
2341 (Cesu), LFK 72, 7471 ja 520, 1147 (Ma
dona) ja LFK 142, 2593 (Valka)

Lisäksi Enins (1981, 14) mainitsee Latvian ikipuita 
käsittelevässä artikkelissaan vielä kuluvan vuosisa
dan alussa monella paikkakunnalla olleen tapana 
tehdä hautajaismatkalla ristipuu, jottei kuolleen sie
lu palaisi kotiin hautausmaalta. Lähteenä Eninsillä 
on mm. Smits, P., 1936. Latviesu pasakas un teikas. 
Rigä. 
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Kartta 10 sivulla 66. Rakennukseen kiinnitetty karsikkolauta ja seinään veistetty karsikko. 

Iisalmi 

Karttula 

Konnevesi 

Kuopio 

Lapinlahti 

Laukaa 

Maaninka 

Nilsiä 

Nurmes 

Pielavesi 

Pielisjärvi 

Riistavesi 

Siilinjärvi 

Sonkajärvi 

Suonenjoki 

Varpaisjärvi 

Vesanto 

Vieremä 

SKS Rissanen, S. KRK 116:288, 1935 

MVKeA Vilkunan kysely 1978 Matilainen, A. 

Konneveden museon esine n:o 936 

KuM esine n:o 2680 

SKS Räsänen, 0. KRK 118:299, 1935 

KSM esine n:o 121:1 

SMSA Rytkönen, A., 1923 (Karsikko) 

SMSA Hämäläinen, S., 1937 (karsikko) 

Sarmelan kysely 

SKS Kokkonen, A. 166, 1917 

Koponen 1974, 201 

Sarmelan kysely 

SMSA Luosto, T., 1936 (Karsikko) 

SMSA Tuulio, K. 106, 1931 

SMSA Vehvilä, J., 1929 (Karsikko) 

MVKeA Vilkunan kysely 1978 Lappalainen, E. 

SMSA Fri, I., 1929 (Karsikko) 

KuM esine n:o 2855 

Kartta 11 sivulla 82. Karsitun puun, pilkkapuun, puuhun kiinnitetyn laudan ja rakennukseen kiinnite

tyn laudan tai veistämän levinneisyysalueet. 

Kartta on laadittu karttojen 3, 4, 6 ja 7 perusteella. 

Kartta 12 sivulla 84. Karsikkokivet ja -kalliot. 

pihapiirissä: 

Karttula 

Keitele 

Kuopio 

Leppävirta 

Pielavesi 

Tervo 

saattomatkan varrella: 

Hankasalmi 

Hauki vuori 

Heinävesi 

Iisalmi 

Jäppilä 

Kangasniemi 

Karttula 

Kerimäki 

Konnevesi 

Lapinlahti 

Leppävirta 

Nilsiä 

Pieksämäki 
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KuM Pohjakallion kysely 1978 

Pielaveden ja Keiteleen sanomat 27.11.1975 

KuM Pohjakallion kysely 1978 

SKS Sääski, S. 957, 1937 

Kirkkosaari, Haukkalahti 

SKS Pekonen, A. 428, 1938 

SKS Harju, 0. 3131, 1946 

SKHJ Hauki vuori 7 /1977 

SKS Sääski, S. 1696, 1938 

SKS Rissanen, S. KRK 16:288, 1938 

SKS Sääski, S. 2552, 1939 

SMSA Kuitunen, 0., 1924 (Karsikko) 

NT (Karsikkokivi) 

SMSA Halonen, A. 102, 1931 

SKS Harju, 0. 3318, 1946 

SMSA Keinonen, A., 1935 (Karsikko) 

SKS Karhu, J. 6089, 1936 

Sarmelan kysely 

NT (Karsikkokivi) 



Pielavesi 

Puumala 

Rantasalmi 

Ristiina 

Savitaipale 

Sumiainen 

Suomenniemi 

Suonenjoki 

Sääminki 

SKS Tiitinen, M. E 145, 1938 

SKS Kalervo, P. VK 32:4, 1908 

SKS Lönnbohm, 0. A. F. b) 592, 1894 

Paasonen 1889, 136 

SMSA Kanervo, 0., 1904 (Karsikko) 

SKS Harju, 0. 2480, 1938 

SMSA Kääriö, E., 1929 (Karsikko) 

SMSA Vehvilä, J., 1929 (Karsikko) 

SKS Vaahtoluoto, J. 358, 1938 

Kartta 13 sivulla 92. Koulutavan levinneisyysalue. 

Kartta on laadittu yksinomaan Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen Suomen murteiden sana-arkiston tieto

jen perusteella. 

Kartta 14 sivulla 95. Ristipuut Säkkijärvellä ja Viipurissa. 

Mauri Mönkkönen on piirtänyt vastaavan kartan Pielisjärveltä, joskin kaikki karsikot eivät siinä ole vainajan 

karsikoita. (Käsik. Mönkkönen 1979, liite 17) 

Säkkijärvi: 

MVKTKKA käsik. 629 Saarelma, Fr. 1928 

SKS Saarelma, Fr. VK 85:a)l, 1928 

SKS Kotka Tirronen, U. KRK 55:3, 1935 

Seppä 1952, 641-42 

Viipuri: 

MVKTKKA käsik. 629 Saarelma, Fr. 1928 

SKS Saarelma, Fr. YK 85:a)l, 1928 

Sassi 1955, 200 

MVKeA Vilkunan kysely 1978 Sipiläinen, A., Sassi, M., Kemppi, I. 

KM esineen n:o 7977 pääluettelotiedot 

Kartta 15 sivulla 96. Keski-Suomen itäisten pitäjien karsikot. 

Hankasalmi 

Konginkangas 

Konnevesi 

Laukaa 

Saarijärvi 

Sumiainen 

Viitasaari 

KSM arkisto a 117 Okkerin karsikkopuu 

Ohenmäen kallio- ja kivikarsikko 

MVKTKKA käsik. 564 Reponen, A. 1926 

Keränen 1978, 74 

Fredrikson 1976 

Vilkuna, J. 1982 

Keskisuomalainen 20.11.1977 

KSM arkisto a 238:6 

KSM esine n:o 121:1 

Pentikäinen 1963 

Vilkuna, J. 1978 

MVKTKKA käsik. 565 Reponen, A. 1926 ja Viitasaaren seutu 7.5.1953 

Karsikko puista, Onko Viitasaarella niitä vielä pystyssä? (Tatu) 

Lisäksi aineistoa on kerätty maastosta ja haastatellen (sisältyy osittain Vilkuna, J. 1978 ja 1982) 
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Kartta 16 sivulla 102. Ryypyn ottaminen karsikkoa tai ristipuuta tehtäessä. 

Antrea 

Anttola 

Elimäki 

Hankasalmi 

Hauki vuori 

Heinjoki 

Heinävesi 

Hirvensalmi 

Iisalmi 

Iitti 

Impi lahti 

Jaala 

Joroinen 

Juuka 

Jääski 

Kangas lampi 

Kangasniemi 

Kesälahti 

Kerimäki 

Kirvu 

Kiuruvesi 

Kivennapa 

Koivisto 

Konginkangas 

Konnevesi 

Kuoleman järvi 

Kuopio 

Kuusankoski 

Kärsämäki 

Lapinlahti 

Leppävirta 

Maaninka 

Miehikkälä 

Mikkeli 

Muolaa 

Mäntyharju 

Parikkala 

Pihtipudas 

Pieksämäki 

Pielisjärvi 

Puumala 

Pyhäjärvi 01 

Rantasalmi 

Rautu 

Ristiina 

Rääkkylä 

Saarijärvi 

Sakkola 

Savitaipale 

Sonkajärvi 

Sortavala 
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SMSA Ikävalko, V. 106, 1931 

Paasonen 1889, 136 

SKS Kujala, A. b) 266, 1903 

SKS Harju, 0. 3131, 1946 

SKS Nurmio ,T. 744, 1938 

MVKeA Vilkunan kys. 1978 Vanhanen, L. 

SKS Sääski, S. 1696, 1938 

SKS Laine, E. 592, 1938 

SKS Rissanen, S. KRK 116:435, 1935 

Waronen 1898, 99 

SKS Toiviainen, E. 558, 1939 

SKS Hasu, H. 203, 1947 

SMSA Ylönen, A.-L., 1952 (Karsikko) 

SMSA Rahola, J. 102, 1931 

NT (Ristikoivu) 

SKS Lönnbohm, 0. A. F. 148, 1894 

SMSA Kuitunen, 0., 1924 (Karsikko) 

SKS Hautala, J. 840, 1938 

SMSA Halonen, A. 102, 1931 

SKNA Kaija, A. 972:2 

SKS Ruotsalainen, P. KT 101, 1938 

SKS Huuhtanen, M. KRK 125:58, 1935 

SKS Vaara, V. B. b) 1, 1911 

MVKTKKA käsik. 564 Reponen, A. 1926, 19 

SMSA Lehtonen, A. 106, 1933 

SKS Strömberg, N. 38, 1936 

NT (Karsikkoniemi) 

SMSA Pynnönen, M. 106, 1931 

SKS Tikkanen, A. 577, 1902 

SMSA Keinonen, A., 1935 (Karsikko) 

SKS Hulkkonen, E. 27, 1959 

SMSA Rytkönen, A., 1928 (Karsikkoryyppy) 

Aaltonen 1912, 119 

SKS Pekonen, A. 431, 1938 

Salenius 1871, 20 

SKS Karhu, J. 3984, 1936 

SMSA Soikkeli, T. 102, 1931 

KSM Hautajaiskysely a528 Sallanko, T. 1971 

SKS Karjalainen, H. PK 20:3547, 1937-38 

MVKeA Vilkunan kysely 1978 Nevalainen, 0. 

SKS Haataja, H. 276 c), 1916 

SKS Anttila, S. E 393, 1951 

SKS Sääski, S. 1696, 1938 

MVKTKKA käsik. 695 Vahter, T. 1930, 10 (Palkeala on Raudussa) 

SKS Lakio, T. KT 231, 1939 

SMSA Hirvonen, J. 1929 (Karsikko) 

SKHJ Saarijärvi 6/1968 

SKS Moilanen, M. 1703, 1936 

SKS Paarmo, M. 502, 1955 

SKS Rissanen, S. KRK 116:440, 1935 

SKS Toiviainen, E. 557, 1939 
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Sulkava 

Sumiainen 

Suomenniemi 

Säkkijärvi 

Sääminki 

Tervo 

Tuusniemi 

Uukuniemi 

Uusikirkko Vpl 

Vehmersalmi 

Vesanto 

Viipuri 

Vuoksela 

Vuoksenranta 

Vuolijoki 

SKS Hanski, E. 63, 1938 

SKS Harju, 0. 2480, 1938 

SMSA Kuukka, J., 1929 (Karsikko) 

SKS Satama, V. KRK 138:22, 1935 

SKS Vaahtoluoto, J. 358, 1938 

SKSOksman,J. 1716, 1937 

MVKeA Sormusen kys. 1958 Räsänen, 0. 

SKS Toiviainen, E. KJ 40: 16700, 1957 

SKS Seppälä, S. 1066, 1938 

SKS Räsänen, 0. KRK 118:295, 1935 

SKS Fri, I. b) 106, 1895 

SKS Saarelma, Fr. YK 85:a 1, 1928 

SMSA Kiuru, A. 106, 1931 

SMSA Laiho, L. 106, 1934 

SKS Paulahaiju, S. ja J. 17465, 1932 

Kartta 17 sivulla 106. Pitäjät, joissa on veisattu karsikkovirsi. 

Hankasalmi 

Heinjoki 

Hirvensalmi 

Iisalmi 

Kiuruvesi 

Kivennapa 

Kuoleman järvi 

Lapinlahti 

Maaninka 

Miehikkälä 

Nuijamaa 

Pielavesi 

Ristiina 

Sumiainen 

Uusikirkko Vpl 

Vuolee (lnk.) 

Ylämaa 

14 Suomalaiset vainajien karsikot ja ristipuut 

SKS Harju, 0. 3131, 1946 

NT (Ristipetäjä) 

SMSA Tanttu, Aug., 1929 (Karsikko) 

SMSA Honkanen, M. 102, 1931 

SKS Ruotsalainen, P. KT 101, 1938 

SKS Huuhtanen, M. KRK 125:58, 1935 

NT (Ristipetäjänhaka) 

SMSA Keinonen, A., 1935 (Karsikko) 

SMSA Rytkönen, A., 1923 (Karsikko) 

Aaltonen 1912, 119 

NT (Ristikoivu) 

SKHJ Pielavesi 6/1968 

SKS Lakio, T. KT 231, 1939 

SKS Harju, 0. 2480, 1938 

SKS Klink, V. KRK 127:1, 1935 

SKS Vuoljärvi, P. KJ. 50:19178, 1957 

Raussi 1966, 399. 
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Kartta 18 sivulla 120. Ettei vainaja tule takaisin. 

Anjala 

Antrea 

Artjärvi 

Elimäki 

Hankasalmi 

Hirvensalmi 

Iisalmi 

Jaakkima 

Jaala 

Joroinen 

Johannes 

Juva 

Juuka 

Jääski 

Kangasniemi 

Kanneljärvi 

Kirvu 

Kivennapa 

Koivisto 

Kuoleman järvi 

Lapinlahti 

Lappee 

Lempaala (Ink.) 

Luumäki 

Miehikkälä 

Muolaa 

Nuijamaa 

Puumala 

Ristiina 

Rääkkylä 

Sakkola 

Savitaipale 

Sonkajärvi 

Sulkava 

Suomenniemi 

Säkkijärvi 

Tuutari (Ink.) 

Uusikirkko Vpl 

Vahviala 

Valkeala 

Viipuri 
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SKS Johansson, E. HAKS 8194, 1939 

Simonen 1951, 36 

SKS Kajander, E. 38, 1903 

SKS Kujala, A. b) 266, 1903 

SKS Harju, 0. 3131, 1946 

SMSA Tanttu, Aug., 1929 (Karsikko) 

SKS Rissanen, S. KRK 116:435, 1935 

SKS Nenonen, M. KRK 131 :404, 1935-36 

SKS Hasu, H. 203, 1947 

SMSA Koponen, D. 102, 1930 

NT (Ristipetäjä) 

SKHJ Juva 10/ 

SKHJ Juuka 2/1964 

SKS Utriainen, I. KT 162:109, 1938 

SMSA Viinikainen, K., 1934 (Karsikko) 

NT (Ristipetäjä) 

Ylönen 1954, 648 

SKS Pulliainen, L. KRK 136:6, 1935 

SKS Mannonen, U. 2030, 1936 

SKS Sirkiä, A. KT 119, 1938 

NT (Karsikko) 

SKS Paarmo, M. 76. 1953 

Eisen 1918, 57 

SKS Paarmo, M. 217, 1954 

Snellman 1911, 49 

Salenius 1871, 20 

NT (Ristikoivu) 

SKS Kalervo, P. VK 32:4, 1908 

SMSA Osmonsalo, E., 1910 (Karsikko) 

SMSA Hirvonen, J., 1929 (Karsikko) 

SKS Moilanen, M. 1703, 1936 

SKS Paarmo, M. 502, 1955 

SMSA Tuulio, K. 106, 1931 

SKS Teittinen, Y. V. PK 21:3758, 1938 

SMSA Kuukka, J., 1929 (Karsikko) 

SKS Satama, V. KRK 138:22, 1935 

SKS Räikkönen, E. b) 150, 1916-17 

SKS Seppälä, S. 1066, 1938 

NT (Ristipetäjä) 

Waronen 1898, 99 

SKS Saarelma, Fr, VK 85:a) 1, 1928 



Kartta 19 sivulla 146. Luokkaliinan levinneisyys Ruotsissa Bringeuksen (1950, 8) mukaan. 

Kartta 20 sivulla 147. Ruotsin ristipuut ja suomalaisasutus 1570-1690-luvun loppuun Brobergin (1970) 

mukaan. 

Ristipuupaikkakunnat on merkitty ympyröin ja Härjedalen, josta on yleisluontoinen tieto, on merkitty pysty
viivoin. 

Vänjan 
Älvdalen 
Tyngsjö 
Idre 
Härjedalen 
Elfdalen/Evertsberg 
Mora/Elfdalen 
Bjuråker 

Ramsele 

Taalainmaa 

Helsingland 

Ångermanland 

Hagberg 1937, 358 

1937,359-360 
Linne 1953, 42 
Linne 1953, 201 kommentti 42 ja Hagberg 
1937,357-358 
N.-A. Bringeuksen valokuva, Nordiska 
Museet 

Kartta 21 sivulla 154. Savolaisen asutuksen leviäminen oman maakunnan ulkopuolelle 1500-luvulla 

Pirisen mukaan (1982, kartta 5 s. 274). 
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SUMMARY 

THE KARSIKKO AND CROSS-TREE TRADITION OF FINLAND 

Subject of Study 1

The karsikko (conifer shorn of branches)2 

and the cross-tree were prepared in con

nection with funerals approximately mid

way on the journey from the home of the 

deceased to the cemetery. 3 The funeral 

procession stopped at this point, ostensibly 

to repair vehicles or for some similar rea

son. The memorial markings (e.g. a cross, 

the initials of the deceased, the year of 

death, and the date of death or burial) were 

then carved in a blaze mark on a selected 

tree, or a board with these markings was 

affixed to it; the participants had a drink of 

spirits (Map 16, page 102); a hymn was 

sung (Map 17, page 106); and the deceased 

was 'bound' to the tree with incantations 

and rites of magic. From the early 19th 

century onwards in North Savo the karsik

ko board was affixed to an outbuilding of 

the farmstead only after returning from the 

cemetery. Around this time, memorial 

markings also began to be made on rocks 

or outcrops of bedrock, either along the 

funeral route or in the yard of homestead. 

The karsikko and cross-tree custom died 

out in Finland at the beginning of the 20th 

century.4 
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Distribution 

The karsikko and cross-tree were common 

among the Lutheran population in Savo in 

Eastern Finland and in South-East Finland, 

but not among the Lutherans of Western 

Finland, nor the Greek-Orthodox popula

tion of Karelia.5 According to its forms and 

the relevant terminology, the tradition is 

divided into two main areas. The karsikko 

was common in Savo and the western parts 

of North Karelia, while the cross-tree was 

native to South-East Finland, the Karelian 

Isthmus, and the Baltic region.6 

In the 16th and 17th centuries the Savo 

Finns expanded their settlements towards 

the west, north-west, and the north; karsik

kos, however, did not occur in all areas 

settled by them. They were completely ab

sent from the areas settled by the 'Forest 

Finns' in Sweden and Norway, who origi

nated from Savo, and the zone settled by 

Savo Finns in Ostrobothnia. In Kainuu and 

along the Siikajoki River they are known 

only from areas bordering on Savo (cf. 

Map 21 on page 154 showing the area 

settled by Savo Finns). The distribution of 

the karsikko and cross-tree custom corres

ponds to the old administrative province of 

Viipuri and Savonlinna, which at the time 

was a natural economic zone defined by 



routes of communication (Map 4 on page 

41, with the Province of Viipuri and Sa

vonlinna in 1635 marked with a dashed 

line). The distribution of karsikkos and 

cross-trees also corresponds to the areas of 

Finnish folk culture as defined by Ilmar 

Talve.7 

Forms 

The following relative typology of karsik

ko and cross-tree forms can be given on the 

basis of their locations and appearance: 

Karsikko forms: 

debranched karsikko tree (no factual in

formation); (Fig. 2 on page 44 shows an 

experimentally debranched tree with 

marker branches; debranched karsikko

tree Map 5 on page 42, marker branches 

indicated with a cross). 

tree with or without branches with mar

kings inscribed in a blaze mark (Fig. 3 

p. 47; Map 6 p. 46)

tree with or without branches, with mar

kings on a board affixed to it (Fig. 13, p. 

58; Map 9 p. 62, showing both karsikkos

and cross-trees). 

The structure of the present study can be summa

rized as follows. Following a review of earlier stu

dies and literature on the subject, available materia! 

from museums, archives and published sources is 

used to describe the karsikko and cross-tree custom 

and its specific features, maintaining a distinction 

between the forms of the custom and its functions. 

This is followed by a cartographic presentation of 

the distribution of the custom. Social distribution is 

investigated through a sample of preserved karsikko 

sites and materia! from church archives. Based on 

the distribution and its specific features is an over

view of the custom's history and relative chronolo-

gy. The functions of the custom are discussed in 

relation to historical conditions and folk beliefs in 

different periods. The discussion on function as a 

status-related rite of passage refers to Arnold van 

Gennep's theory of the rite of passage. The forms 

and functions of the custom are compared with in

formation from other cultural areas. 

2 In Finnish, the term karsikko is also used of me

morial markings on boards, walls of buildings, and 

rocks. 

3 Maps 14 and 15 illustrate samples of the karsikko 

and cross-tree custom. 

Map 14 on page 95 referring to cross-trees: 

Arrow = funeral route 

Dot = cross-tree 

Cross = church and graveyard 

Map 15 on page 96 referring to karsikkos: 

Circle = karsikko tree with a hewn mark 

Square = memorial or karsikko board (Fi.karsik

ko/auta) affixed to a building 

Semi-circle = similarly marked rock 

Cross = church and graveyard 

4 Because the custom has died out, this study main

ly relies on material from folklore archives, mu

seums and literature, describing the custom as it was 

known in its final stages from the 1850s to the be

ginning of the 20th century. It is no longer possible 

to present additional questions to bearers of the tra

dition. Information relating to the ending of the cus

tom, among other features, has not been collected. 

5 The distribution of these customs is shown in Map 

3 on page 40. The black dot indicates two or several 

items of information on these practices; the circle 

indicates a single item of information. 

6 Map 7 on page 50 shows the cross-trees found in 

Finland (Fi. ristipuu, black dot) and trees that are 

called by an other name but are also marked with a 

cross (circle). 

The distribution of the tradition in the Baltic 

countries are shown in Map 8 on page 54 and Fig. 1 

on page 32, Figs. 66-67 on page 125, and Fig. 72 on 

page 138. 

7 Cf.Map 3 on page 40 (karsikkos and cross-trees), 

Map 5 on page 42 (debranched karsikko tree), and 

Map 7 on page 50 (black dot = cross-tree) with Map 

4 on page 41, showing the South-East Finnish area 

of folk culture marked with a double line and the 

numeral II:A, the area of Savo-Karelian culture 

shown with a double line and the numeral II:B. This 

map also shows the Savo dialects of Finnish marked 

with an unbroken line and the numeral IX, and the 

Viipuri dialects also shown with an unbroken line 

and the numeral X. 
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marking on a rock or outcrop of bedrock 

outside the yard of the homestead (Figs. 

48 and 49 p 85; Map 12 p. 84 [circle = 

outside the yard]) 

board or hewn marking on the wall of a 

building (hewn marking: Fig. 44 p. 79; 

board: Fig. 19 p. 64; Map 10 p. 66) 

marking on the foundation of a building 

or a rock in the yard. (Figs. 52-55 p. 87; 

Map 12 p. 84 [cross = in the yard]) 

Cross-tree forms: 1 

tree with an incised cross design 

tree with an incised cross design and 

other markings conceming the deceased 

tree with an incised cross design and a 

board with markings conceming the de

ceased (Fig. 9 p. 52) 

Absolute dates cannot be given för all the 

karsikko forms listed above, but the typo

logical model and the age-and-area model 

suggest a relative chronology2 whereby the 

custom of markings affixed to or hewn on 

the wall of a building and placing the kar

sikko in the yard appears to have evolved 

in the early 19th century. Similarly marked 

rocks or outcrops of bedrock did not be

come customary until the mid- l 9th centu

ry. 

The forms of the karsikko boards (Fig. 

36 p. 74) were partly modelled after grave 

markers, which in tum followed general 

trends of style (e.g. boards shown in Figs. 

38 and 39, and grave marker in Fig. 40, p. 

76). Rocks and outcrops of bedrock with 

markings conceming the deceased were 

possibly inspired by gravestones and/or 

border markers (Map 12 p. 84; the eastem 

border in 1721 = - and 1743 = ... ). 
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Function 

The karsikko and the cross-tree did not 

differ in their original function, but in the 

debranching of the tree and their names. 

The karsikko and cross-tree custom be

longed to a rite of passage (funeral), but in 

addition to the rites of separation it also 

had the function of a precautionary mea

sure. It removed the deceased from the 

community of the living, thus settling the 

social disorder caused by death, and also 

protected the community from a deceased 

person who might come back to disturb it 

(Shown in Map 18 on p. 120 are the pari

shes where the karsikko and cross-tree cus

tom was followed to prevent the retum of 

the deceased). It also helped the deceased 

to remain in the grave and to refrain from 

wandering. Through later changes in folk 

beliefs, the karsikko and cross-tree cus

toms also came to preserve the memory of 

the deceased. This custom was normative 

and sanctioned. The position and structure 

of the custom in the beliefs of the commu

nity is shown in the following diagram. 



MODEL: 

community 

PRAXIS: 

family 
household 
kin 
village 

institution 

rite 

funeral 

the karsikko and 
cross-tree custom 

Social Integration 

sanction 

suprasocial 

The social integration of this custom in 

earlier times must remain the subject of 

conjecture. In the karsikko area of North 

Savo and Central Finland the custom was 

followed for the members of all social 

classes in the farmer culture, although the 

preserved karsikko sites are clearly linked 

with the land-owning class. It was not de

pendent of the age or gender of the dece

ased, nor on the way he or she <lied ( cf. 

Fig. 29 on page 69 showing a karsikko

board for three children who <lied of an 

epidemic). The same is indicated by infor

mation from the cross-tree area of South

East Finland. Karsikko markings on rocks 

and bedrock were mainly for members of 

the land-owning class. 

Ideological background 

The psychological and ideological back

ground of the karsikko and cross-tree cus

tom is in the universal belief that the fune-

function 

to move the deceased into 
the after-1 ife; 
to settle disorder; to 
secure the well-
being of the community 

to remove the deceased from 
the community of the living; 
to prevent his retum to disturb 
the well-being of the living (and 
himself); to preserve the 

memory of the dead 

ral meant the removal of the deceased from 

one status to another and that the body 

might retum home to finish uncompleted 

work or because of dissatisfaction with his 

or her present role. It was also a universal 

practice to prevent the retum of the dead 

by preparing, through the means of magic, 

a boundary midway along the funeral 

route, or by stopping at an existing boun

dary. The tree was shom of branches so 

that the deceased could recognize it when 

retuming along the route; the marker bran

ches had the same function. The karsikko

and the cross-tree were thus originally the 

boundary of this life and the after-life. Si

milarly debranched trees were also used as 

'worldly' boundary markers and as mar

kers in initiation rites for brides and on the 

1 Cf. Map 7 p. 50 in which cross-trees, so-named, 
with branches are shown with a black dot. 
2 Map 11 p. 82 

Debranched tree = -
Tree with blaze mark = - 1 -
Board on tree = - -
Board or hewn mark on a building = ... 
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occasion of a first visit to a town (Map 1 p. 

18 triangle = bride's karsikko; circle = 

traveller's karsikko). 

The few preserved sayings related to the 

custom, coffin-nails hammered into the 

trees, pieces of clothing and other items 

that had been in contact with the deceased 

and were left at the foot of the tree all 

bound the deceased to the site of the tree 

with the means of sympathetic magic. 

Markings on the tree originally had the 

same purpose 

Origin and changes 

The oldest known written description of a 

cross-tree is from the Baltic region and 

dates back to 1673 (possibly 1635); the 

oldest description of the karsikko custom 

in Finland is from the year 1786. 

The original idea behind the karsikko 

and cross-tree custom was to separate the 

deceased from the community of the living 

in order to restore order. The fear of evil 

related to the deceased led to the need to 

prevent him from retuming from the after

life. These are universal beliefs, and as 

such ancient. This is also true of Finland, 

but since the karsikko custom does not oc

cur throughout the whole area settled by 

the Savo Finns, it did not come about until 

after the above-mentioned spread of settle

ment. This coincides with the Reformati

on, which influenced folk beliefs, thus cre

ating the preconditions for the custom. 

Thus, the function, forms, and locations of 

the karsikko and the cross-tree, as known 

in Finnish folk culture, derive from the late 

16th century or the 17th century at the 

earliest. 

The process whereby the karsikko cus

tom originated can only be assumed. A 

basic requirement was a system of beliefs 

conceming the dead, which was of prehis-
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toric origin. The Roman-Catholic church 

and especially the Reformation introduced 

into folk beliefs the idea that the deceased 

did not joumey all the way to the commu

nity of the dead (cf. diagrams of rite of 

passage according to Leach and inter

rupted rite of passage, Fig. 78 p. 160), but 

remained in the grave in an intermediary 

state to await the Last Judgement. The 

church now required that the dead had to 

be moved and buried in far-off church

yards instead of the local burial grounds, 

which conflicted with the norms of the be

liefs conceming the dead. The community, 

in tum, took precautions against this 

breach of norms. Restoring the social order 

of the community required that the dead 

must be placed in the intermediary state 

dictated by the tripartite division of the rite 

of passage in status; it was also necessary 

to ensure that the dead remaineu in Lhis 

state. This made it necessary to establish a 

boundary between the living and the dead, 

and to take precautions against the unde

sired retum of the deceased. 

In the Christian context, stopping along 

the funeral route involved establishing the 

boundary and also in many cases the mak

ing of a cross, or visiting the site of an 

existing cross. In Eastem Finland and in 

the Baltic countries a cross-tree was pre

pared, i.e. a cross was marked on a tree. In 

the area of the karsikko custom, the tree 

was also debranched. 

In the Baltic region, the cross-tree cus

tom may have emerged after the Reforma

tion in the same way as the above karsik

kos and cross-trees and for the same 

reasons. 

The results of the present study do not 

suggest any ultimate reasons why the kar

sikko and cross-tree customs were re

stricted to Savo and South-East Finland, 

and were not followed in W estem Finland. 

One possible reason is the early Christiani-



zation of Westem Finland already in the 

13th century by the Roman-Catholic 

church. In this process old folk beliefs 

were skilfully merged with the new faith. 

In sparsely settled Eastem Finland folk be

liefs were able to preserve many of their 

main tenets and rites predating Christian 

times. A further reason may be the exis

tence of both unseen and visible bounda

ries in the economic and social sphere of 

the village communities of Westem Fin

land. Moreover, in the west the dead were 

buried in Christian cemeteries which the 

Catholic church had taken over from 

pagan use. The requirement of burial in 

churchyards was not implemented in the 

eastem regions until the late 16th and early 

17th centuries, when new congregations 

were established. Following the new order 

made it necessary to establish new boun

daries with karsikkos and cross-trees. In 

Westem Finland, the church and its ceme

tery were in the middle of the village, and 

had always been clearly separated from 

their immediate surroundings. 

The karsikko and the cross-tree were 

originally prepared midway along the fu

neral route to mark, as a concrete bounda

ry, the change in the status of the deceased, 

and to prevent his or her retum. Boards 

affixed to trees find a practical explanati

on, but the karsikko markings that began to 

be made after the beginning of the 19th 

century in the yards of homesteads in 

North Savo are related to a change in func

tion. The original custom had become nor

mative. This meant that even when folk 

beliefs changed (possibly because of the 

influence of Pietism), new congregations 

changed traditiona! routes to church, popu

lation grew, and the redivision of land alte

red the economic and social structures of 

the community, the rite survived, despite 

the fact that its old function no longer 

existed. Normativeness preserved the rite, 

giving it the new function of cherishing the 

memory of the deceased. The karsikko 

markings now began to be made in the 

yard of the homestead instead of along the 

funeral route, and they became more oma

mental than previously. 

The karsikko and the cross-tree appear 

to have originally been made for all de

ceased persons, but as the function and 

meaning of the custom changed and the 

markings came to be made in the yard, 

social diversification set in. The new types 

of karsikkos, rocks and outcrops of bed

rock in yards, markings on the walls of 

buildings and boards affixed under their 

eaves, were largely limited to the upper 

classes of rural society. 

In Sweden (Map 20 p. 147 [so-called 

trees of the dead = circles], Figs. 73 and 74 

pp. 144-145) and Central Europe (Figs. 

75-77 pp. 149-151), markings made along

the funeral route derive from a similar sys

tem of folk beliefs as the karsikko and

cross-tree custom, but their forms de

veloped according to local conditions.

The End of the Custom 

In South-East Finland, the cross-tree cus

tom retained its traditiona! forms through

out its existence, and did not end until the 

tum of century, when economic and intel

lectual change began to influence the 

world view of the common people. This 

also appears to have been the reason for 

the disappearance of karsikko boards and 

rocks in North Savo, although here the 

custom had had a new meaning for the 

preceding two or three generations. The 

last karsikkos and cross-trees were made 

for people to whose world view they still 

belonged. A number of examples (Figs, 

68-71, 79 and 80, pp. 136-137 and 169)

show that at present the custom may poss-
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ibly be revived with new motives stressing 

the memory of the deceased and the ident

ity of rural dwellers. The cross-tree custom 

is still followed in South-East Estonia 

(Figs. 11 and 60, pp. 56 and 100). 

During historically documented times 

the non-material folk culture of Finland 

underwent two specific periods of change. 

The first was in the early medieval period 

in the 13th century when Christianity was 

introduced. The ensuing Reformation led 

to a complete change of attitudes regarding 

the dead in the late 16th and early 17th 

centuries, and it was only then that Christi

anity began to make actual inroads among 

the people of Eastern Finland. The karsik

ko and cross-tree custom most probably 

formed around this time. The second major 

period of change was that of industrializa

tion which, together with changes in rural 

population growth and redivision of land, 

began to have influence after the middle of 

the 19th century, ultimately wiping out the 

karsikko and cross-tree custom. 

Janne Vilkuna 

Museology 

University of Jyväskylä 

Seminaarinkatu 15 

SF-40100 Jyväskylä 

Finland 

Translated by Juri Kokkonen 
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