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nka kaikki
. puolueeTampereelii sos.dem.
lmattiosasLkeinpd ykamaan sos.
)20-1uvu11a
rkkaisesti,
tl1a tehokLtystd hdin pulavuoja
freella
h vaikutus
'kuitenkin.
h. eduskunpkilan kyy-Llatorstain
I nm. sos.
r. Sos.dem.
[anpereella
ian tapaukittaneet.
In toiminta
ruivat TamEi lanaanoi tydveen
rtta e1oa.
i.nimaan. Se

1930-1944.
1n mukaan.
;evelilinja
in asenaan.
jossa
:in,
i mieheksi
yleislinja
poLitiikjoka ha1:yst6, jota
sivulla
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josta uuden perheen eldmii
Tdrked pdivd sukututkijalle
on vihkirnispiiivd,
jotain.
Mutta ennenkuin nuoret
alkaa.
ovat vihi115,
on jo tapahtunut
Kuinka juuri
tdmd pari on toisensa kohdannut. Tdmiin esi-tyksen tarkoitukjoita muinoin nuorilla
sena on selvittdd
niite
mahdollisuuksia,
o1i tavaTarkastelen
ta toisiaan.
asi-aa leihinn6 kansanperinteen
kannalta.
Ennenkuin menemmevarsinaiseen
asiaan.
muutama sana ennusteista
ia taioista.
Enteet
Ihminen on aina halunnut tietdd jotain
tulevaisuudestaan.
Erikoisesti
se kiinjoilla
nosti
nuoria,
o1i koko eliimd edessiiiin. Niinpii onkin nonissa yhteyksissd yritetty
raottaa
tulevaisuuden
verhoa. Mainittakoon
ndistd muutamia: Vuodenvaihde on luonnollisesti
o1lut tdrked
tapahtuma. Jo si1loin,
kun vuosi vaihtui
kekrind,
siihen liityi
monia sekd enteijotka sitten
te ette taikoja,
silrtyivdt
uudenvuoden ytihtin ja jouluun.
Tinan valaminen on tuttua
vield meillekin.
Nainattomat
naiset
koettivat
etsid
tinan
kuvasta
kruunua tai
sormusta merkiksi
siitd,
ette
tulevana
vuotena vietetdiin
hiiite.
Myiis valami-seen kdytetyllS
vedel1d o1i merkitystd.
Kun tyttii kastoi siija poika neniiliinansa
ja
hen huivinsa
pani sen sitten
ytiksi tyynyns?i a11e, ndki yiillii
unissa tulevan puolisonsa.
Tinanvalaminen
saattaa
Lounais-Suomessa
o11a hyvin vanha tapa, sillii
se on alkuaan liittynyt
pyhdinmiesten
pdivdn aikaan e1i ikivanhaan
vuodenvaihteeseen.
Itii-Suomessa tapa on paljon nuorempi.
Enteiden
katsomistapa
on o11ut myiJs
onnenpeili.
Tyhjdssd
huoneessa oleva
pdytei peitettiin
mustalla
huivilla
tai
pei511ii o11ee1la
kuolleen
valkoisella
1iina11a.
Sen pdd1le asetettiin
kaksi
ja reunopeiliii
erikokoista
vastakkain
jen kohdalle
kaksi
kynttildd.
Lisdksi
ja
tarvittiin
virsikirja
vihkisormus.

johtava
Peileistii
ndkyi- eerettcimyyteen
valai-sema salaperdinen
kynttildnliekkien
kuja.
Uuninpelteje
sulkea.
ei
saanut
peiliin
Keskiydlld
katsoja
saapui huoneeseen valkeaan liinaan
kietoutuneena.
Syddn pelosta ja jdnnityksestd
ldpdtt?ien
peilistii
hdn tul jotti
niikyv6d iidrettijmyyteen johtavaa kdytdvdd. Ei ihme, jos
ja
hdn tdssd voimakkaassa tunnetilassa
jotain
peloi-ssaan ndki peilistd
liikettd. Nuori tietysti
niihdd
saattoi
sielld
haaveldensa kohteen tai vihkisormuksen,
hddvdked tms. Jos kynttildin
vierelle
pantiin toiselle
puolelle vesilasi,
toise11e viinalasi,
voi katsoja ndhdd, oliko tuleva
vai vi-inaan
sulhanen raitis
menevii sen mukaan, kumpaan lasii-n tulija
tarttui.
heitettiin
Aattosaunasta
tultaessa
Tyvi osoi-tti,
misvasta saunan katolle.
td p6in tuleva puoli-so saapuu. Jos tyvi
nuorelle hdikirko11e,
se tiesi
osoitti
Tdmd tapa
hautajaisia.
vanhalle
tii,
ja juhannukliittyi
myds helluntaihin
seen.
aattoiltana
Lattia
lakaistava
oli
pdinvastalseen
suuntaankuin tavallisesti
vei
rikat
eli ovelta perd11e. Kun sitten
takaperin kynnysten y1i aina teiden ri-steykseen saakka, neki tulevan sulhasensa.
tamentapaiset
seudulla
0rtodoksisella
Vuonniloppiaiseen.
liittyivdt
enteet
silloin
lisdksi,
ette
sessa uskottiin
Joka
vetehinen nousee avannon reunalle.
sai tiesitd takaperin,
osasi puhutella
tiiii tulevan kohtalonsa.
on paljon. Niienteitii
Tamen tapaisia
joulumm. helluntaina,
te tutkiskeltiin
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na ja juhannuksena
ndkin juhlapeiivind.

ja

erdinii

pienempi-

Taiat
Ei kuitenkaan
riittanyt,
etta
vain
passiivisesti
mitd tulevaitutkittiin,
rnyijs itse vaikuttaa
suus tuo. Haluttiin
Se tapahtui tekemSllii
rmiin kohtaloihin.
jolden avulla uskoterilaisia
taikoja,
ja
tiin
kohtalon
kSSntyviin suopeaksi
Nuorten
tiiyttbvdn
salaiset
toivomukset.
tietysti,
ollessa kysymyksessd haluttiin
etta tuleva puoliso olisi
mieluisa. Esija
juhannussauna
rnerkiksi
helluntaiovat saattaneet
o1la samalla lemrnennosSiltattamissaunoja
e1i neidiskylpyje.
loin
tuli
tieteje-emrnii saunaan ja ky1vetti
tytdn
tietyi-n
rnenoin. Erilaiset
ja kylvyt kukkapesut, vede115 valelut
ja
lehvdvastoilla
valmistivat
hdnet
Samalla
otolliseksi
kosinnan kohteeksi.
luettiin
voimalllset
lemmennostosanat,
jotka alkoivat:
Nouse lempi liehumahan,
kunnia kupuamahan.
juhannusyii o1i lemrnentaiErikoisesti
kojen aikaa. Tytcit vierittelivdt
itsediin
alastomina poikatalon
ruispellossa
niin,
ettd ycikaste tarttui
ihoon. Siitii
lempi
Toiset
nousi
myiis poikiin.
kerdsivdt
ja pyyhkiviit
kastetta
liinaansa
si116
juhannuskaste
kasvonsa,
hZivittl
si115
ja kaunisti
teerenpilkut
kasvot muutenkin poijille
mieluisiksi.
Sitepaitsl
aurinko ei silloin
polttanut
kasvoja rusjota
pidettiin
keiksi,
rumana. Lemmen
heretteminen
monella
saattoi
tapahtua
muullakin
Suudelma o1i hyvd,
tavalla.
mutta ollakseen tehokas, piti
suukko antaa pddskysen kieli
suussa. Tavallinen
kdytdntci o1i juottaa
tal sycittdd mielijotain
tietylle
vaikuttavaa
ainetta kahvin,
viinan
Te1tai ruoan yhteydessd.
laista
tehoalnetta
o11 veri. Mikd tahansa veri
Tehokasta olivat
ei auttanut.
parittelevista
kdrpdsiste
keitetty
veri.
Samoin tehosivat
yiikdn ja kiidrmeenveri
sekd tietysti
Vasemman kiiden
oma veri.
nimettiinestd
sorrnesta otettu
veri
o1i
ymmiirrettdvdsti
tehokasta mutta mahtoikohan kuukautisveri
o11a vield
tehokkaampaa, sillii
Hyvin
sitiikin
kdytettiin.
ja vaikuttavia
tavallisia
aineita
o1ivatkin juuri
perdisin
itsestd
olevat aineet.
Niinpd
taikajuornaan voitiin
sekottaa
myd's esi-m. liiylyssd
i-rronnutta
joita
hiked,
seka erltteitai,
ndin hienossa seurassa ei sovi mainita tai svd-
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pu11a.
tettiin
kainalossa
haudutettu
Miltahen
lienevdt
tarjoilut
aikoinaan
naistuneet.
Lempi, jota
niiin yritettiin
lis6td,
tarkoittl
aikaisemmin jotain
muuta kuin
nykylsin.
Jos
esim.
haettiin
tyttde
tanssiin
useammin kuin muita, sanottiin,
ettd hdnelld on paljon lempeii.
Taikakeinoln
alkaansaatu
avioliitto
ei kuitenkaan
o11ut riskitiin.
si11d on
paljon kertornuksia siitii,
kuinka niissd
esiintyi
kaikenlaisia
valkeuksia,
o1i
ja toraa, miehestd tuli
juoppo,
rlitaa
jne.
esiintyi
mielisairautta
Sdilyneiden
kertomusten
mukaan vain
harvaa poikkeusta lukuunottamatta
taikoja tekivdt
tai teetrivet
Ehkd se
ryrijt.
johtui
passlivinen
siit5,
etta he olivat
puoli avioliittoasioissa.
Mies otti vaimon. Muut rndiirdsivdt pal jolti
tyttii jen
kohtalon,
mutta silti
on sanottava, ettel heitd suinkaan aina pakotettu
avioliittoon.
Ky11zi heillii
sananvaltaa oli
itselldkin.
Poikkeuksia tietvsti
oli.
Sukulaisuus
Varhaisina
pieaikoina
ky15t olivat
niii.
Usein ne olivat
sukukylid,
esim.
jonkin
jzilkeliiisie.
uutisraivaajan
Keskiajan verisukulaisuussiiiinnijt
hyolivat
vin
ankarat
eikii
niitZi
Suomessa juuri
pystytty
noudattamaan.
Jyrkimmillddn
kirkko
kielsi
avioliiton
seitsemiinnen
polven serkusten kesken, kun taas kansan
tapa hyv?iksyi-'jopa enslmmiiisten serkkujen avioliitonkin.
Kirkko
myds
kielsi
tavan naida kuolleen puolison sisar tai
noudatveli,
mutta kansa ei sitd juuri
tanut.
Protestantti-sessa
Suomessa noudatetMikael
Agricolan
tiin
sdiitdmdd neljdn
polven
sSSntijii. Vuodesta 1680 ldhtien
kuninkaan eriserkukset saivat avioitua
kois1uva11a.
Mutta rahvas ei velittenyt
lupaa kyse11d, si115 sukulaisavioliitot
olivat
vanha kansantapa, joka alkoi viihentyii vasta 1800-truvu11a. Sukulaisuuden
pappi. Joku kertoo papin sanoneen
tutki
avioli-ittolupaa
hakevalle serkusparille:
pelkdd Jumalaa, ettekd
hdpee
"Jo1lette
thmisiS, niin menkiiii naimisii-nrr. Veljespidettiin
ten lapsia
ldhempind sukulaisina kuin mrita serkuksia.
Hyvvdd

iltaa

Tdmdn jSlkeen

likkoi
tutkimrne

najjaa
puolison

valin-

tamahdoll
nainitsen
mitystdhi
varsinkir
Tarkastel
sia o1i
Vieraasee
lettua,
vallita
viittaav€
kiillinini
vinnut ke
ten muka
aikana s
4/) o11 I
tiistd ryh
oman kyli
ten hyvir
tiin
kau
ltiysivdt
samasta t
perheissii
tin tois(
essa puoJ
sdbntynyt
Vanhan
liaana
sr
kaan. Sil
joukolla
yci11ii. K
suuksi
o
olivat
td
pyrittiin
suudet. J
joku alkc
hiipeii. El
tii huolin
Ma11as-,
nassa o1i
tyttdjen
vinnut 01
riiytyivdt
tai
naur:
helavalke
o1i mahdo
ta.
Si11
ka11ioi11
kuun olit
tanhujen
hemmin nnr
myiis leik
ri.a.
Tal
leikkindd
luun kuul
loin ei t,
ja viera:
ja
talko
nuorisoll

-

u pulla.
aikoinaan
r lisdtd,
ruuta kuin
haet ti in
anottiin,
violi it to
silld on
ka niissd
. s i a, o 1 i
i juoppo,
.aan vain
.ta taiko. Ehkd se
.ssiivinen
otti vaityttbj en
_tava, etttu avio'altaa o1i
.i o1i.
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vicre.s?

kuu-Ienaa

ja poikii
pyrkijoiks
fuulenaa'
enneko rupijaa
tuufemaa
tai sattuuki satanaa?
Tytti;ret
tyo ' jo nyt on yo,
nouskaa yJ-ld?i nakkaajat'
oven kiinni
nakkaajat,
tufkaa katsomaa tete haflaa'
ko teijdn kaivo pallaa,
tufkaa tuTta kantanaa,
vettd sannuttannaa.
Hyvvdd iltaa

likkoi najjaa.
Onks I ikoil ooiki i

HvvvAA iltaa

oven alla

va i iaa?

seindn
takkaa seisojaTta.
Tuntemattonast
ko tu77oo tuttu,
on Tdnpindnp
ko turkkinuttu.
Munnois lask iiijdis,
eitiis
Task issdis,
.si ek i i l aske appi ukko i s po iki i .
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Nyt on se aika

vuotta'
et Wjat
ei kdy suotta.
Keri uni kerdT ' viskaa vuotee perdT
sie-Zt sen huoni77a7 tappaat'
ko jdTleen nakkaat.
Pankaa puhetta ko pappuu'
vaik ei ois nittdii
appuu.
Joks saap tu77a sin puo7e7,
nis on Tautaa ja rautaa
ja seindhirret
poikki?
Aitassa
o1i noudatettava
ajan tavan
mukaisia siidntdjti. Sielld ei voinut riisuuntua, korkeintaan ottaa kenget jalasprieiltei. Jos rnentiin liian
ta ja takin
pitkdl1e,
levisi
kohta tieto kysiite
poikia
1511e ja tyt6'n oli turha odotella
tai
sitten
mentiin
nopeasti
naj-misiln.
Nei11a rnatkoilla
saatettiin
kdydd sekd
yksin ettd suuremmalla jouko11a. Varsinkin vieraaseen kylddn tultaessa
o1i monesti turvallisernpaa
tulla
toisten kanssa. Pojat eivdt nlrnittdin
oikein hyvdlld
katsoneet,
vieraskyliiliii.nen
kiivi
etta
oman kyldn
Saattoi
tyttdjen
aitassa.
kdydd niiin,
kuten erds kivennapalainen
kertoo:
nNaapurtaTon

tytoT ko tu7 poika pyrkindd,
nyb tavai saTvaine taa saTTaittai
katsonaa, kui si1 kdyvd6. Poika pdiis tyto tupasee sissdii,
ja se neit
vidhii na7ko, ko
o7 vieraa
Ov avahuis u-ZoskyTii poika.
pdi'
onneks. Si17o ny6 pdnk?i ove1. Satuttii
11yt?iniid seTTane vanha reTssi,
ratakiskon
pe*e.
Se ko nyo isetii
eistdi kovast naa sissiiii ja sit painettii
tupase ovvee vastt
ni sitdhti
ei avant
sisiipuolt
kukkaa eikd nikklid voina. Pojan pit o77a aitas aanu astikka.
Sit aamusiT ko dit
tu7 tytto1
ajanaa ylliiii
7ypsy1 t ni ois ottant
pdnkdn pis,
nuttei
saant
enneko kutsu
isa-n auks.
tVo
poika niin tuppaa aanukohviT ja suThaneha
siint
tu7 ja
taL7oo vdvypoika.
Sit ko
jo olliitt
kuuToitoksil
ni nie en naTttant o77a tytiiT
virkkanatta,
ketd hiine
oikiastaa
pitdis
kiittde
niehe saanisestaa. Mie hiineT haastoin
pdnkdiinisjutun.
Mut naine on arvaanaton.
Hiid sivaTs ninnuu korvaT. Paha on naaiTnan paTkka.o

Monla multakin kyldn keskeisiS
tilaisuuksia o1i. Ei sovi unohtaa esimerkiksi
joissa saattoi
heita,
o11a nuorisoa kauempaakin ja joissa
o1i hyvd tilaisuus
tutustua.
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Kirkonv

ihkinispdi

vd t

Tlirkedksi muodostuivat nuorj-son tapaapuo1i1la
mistilaisuuksina
eri
Suomea
vietetyt
kirkkopyhdt.
Ne olivat
alkuaan
kirkonvihkimispeiiviii
tai kirkon pyhimykpesen juhlapiiiviii,
rnutta alkuperdisen
rinteen
unohduttua ja uusissa seurakunnissa muitakin.
Useimmiten niitd
vletettii-n jonain liikkuvana
kirkkopyhdnd kesdaikana.
Tdllaisia
hdmdliiisten
olivat
ja
kirkkopyhdt,
karjalaisten
kihut
ja varkirkkopyheit,
karjalaisten
kihut
sinais-suomalaisten
klrkkomessut.
Niite
kutsuttiin
perukka- ja ylmyiis tunko-,
ttipyhiksi
immeis kirkoiksi.
Nimet
tai
jo1viittaavat
suurii-n ihmisjoukkoihin,
laisia
noina pdivind
kirkolla
o1i kauperukoilta.
kaisimmiltakin
Kun kirkkoon
haluttiin
viiked,kaikille
kirkkoon tulevi11e
luvattiin
40 piiivdn aneet,
e1i
synninpddstij
sellaisista
rikkomuksista,
joiden suorlttamiseen
muuten kuluolisi
nut 40 pdivZin hartaudenharjoitus.
Kun
vuoden mittaan o1i jotain
kristillisten
hyveiden vastaista
tu11ut tehdyksi,
o1i
varminta
hankkia niihin
kirkkomatkalla
sovitus.
Kun kiivi vi-eld naapurikirkoissakin, kertyi
aneita runsaasti.Niitd
o11
viimeiselle
tuomiolle mentdessd hyvd o11a vara11a. Kirkot onkin rakennettu oman
seurakunnan tarvetta
suuremmiksi juuri
sen vuoksi,
ett:i
nuualta
tuleva
vdki
niihin
sopii.
ympdSuuri kansanpaljous
toi
kirkon
ja
ristijdn
paljon
muutakin
toimintaa
meid2in aiheemme kannalta on tdrkedS, ettd ndmd juhlat
muodostuivat
naimattomien
ja tytt6jen
poikien
kohtaamispaikoiksi
ja katselmustilaisuuksiksi.
On mahdol1ista,
ettd juhlapdivd
on vali.ttukin
siten, ette silloin
on o11ut luonnon merkkien rnukaan ajoittuvia
vanhempia nuorijoihi.n myiis vanhempi
son tilaisuuksia,
jonkin
vdki
on ainakin
verran
ottanut
osaa, Pdivdlle
on ndin koetettu
saada
kristillinen
merkitys,
ettA vanha tapa
saatai-siin kirkon valvontaan.
Nuorisolle
ne niiin muuttuneinakin
olivat
tdrkeitd.
Kaukaisimmiltakin
perukoilta
tultiin
jouko1la.
sinne
Sie115 jdrjestyi
kuin
itsestSSn
nuorten ensirundinen tapaaminerl
Sen lisdksi
sie115 opittiin
uusia tapoja
uusia lauluja,
pukujen koristelua,
kiiytja kuultiin
tdytymistd
uurisia.
Sie116
muodostui se kansan tapa, jota ldhiseudul1a noudatettiin.
Opittiin
tietdmZiiin,
nikd
on soveliasta,
mikii kiellettyd.

Viihitelsopimat<
luterilt
yritetti
kansant:
tyksi.
hdn ryht
tilai.sut
Harjap.

Nuorte
esikrist
enkokouli
sa on
ikdisid
Ilomants
1ahdel1a
la,
vaE
ajan je
Silloin
kirkon n
johon n
marjatuo
miellytt
tuohinen
1.:
^r,

^+!x
ELLq

tapa he\
1e11a, {
harjoitt
nutta ty
Alkuke
ja, viet
vyiitdisi
voi pujo
hemmin hi
sen ovenr
sd6n. Mu
ikkunan '
palata
I
asial1e.
Kihut,
naapurlp:
Kannakse.
Kihupyhdt
viikkoinr
tulla
s.
kuvaus K:
nPietarir
7us pitt
koristetl
vennavan
tuTvaiTet
kaikista
arvattav.
nattonuul

-

'uomea
kuaan
Limykln pe'akun-

p . r J. j o n
V.ihitellen
n:ii Lrin ptii vi i n liittvi
ol leet
menoa .ja lcun ne eivdt
sopimatonta
nlistii
mukaisiakaa,
luterilaisen
opin
\.rifeffiin
n:iiisf:i eroon.
vanhaa
Mutta
kansanfanaa ei ni i n vain
saatu hdviLeSeuraavassa esittelen
erdiLJ taityksi.
nuorison
taparmishdn rl,hmddn kuuluvia
a .
tilaisuuksi

,etetrd ke-

Marjapyhdt

i l

^f ^-

].rNiira
'ia vl-

Nimet
inl

-

kaurkkoon
tule, eli

vanhimpina, .jo
Nuorien
5eurrrslelussa
ll i sercrr a i kaan palautuvjna
vaesikristj
marjapyhid, juisenkokouksina on pideLtl
ilrnei.ert i
ja
er il;l-LciisiS
sir or
cri
01 i
ikdisid
tapairLum i a.
lakkarnarkkinat
Ilornantslssa,
Kuhmamarnsikkamarkkinat
lahde11a, vaapul<kasunnuntai RuokolahdcLja
f a,
vaaraj rpyhii
mar.jaUllavassa
j:ilkeen
ajan
naur i s.juhlat
Nurmekscss:r.
Silloin
isat j;r ;iiJir
toival
tyLtJrens'i
kirkon ndytirrkoLkallc
e11 naitinkolkallc

kulu. Kun
Ii sten
i, o1i
tkal la
rkoi std o1i
vri o1u oman

n1I
kokoontuivat.
TytollJ
.johon nuoret
joLa
rnarjatuokkonel,
hdn tarjosi
hajntJ
rnlellyttdvdll
e
nuorelle
miehel1e.
Jos
tuohinen
otettiin
vastaan,
o1i se merkjatkaa.
ki,
ettd lahentely:i
voitiin
TJm:r
tapa h:ivisj
viimc
vuosisadan
loppupuo1el1a,
sd11laikanar,
kun pojat
alkoivat
lrarjoittaa
pel oslu: lrrohiset kelpasivat ,

irrrrri

Alkukes:il1d kun ci vield o11ut marjoja, vietettjin
tuppijuhlia.
Tytolltj oli
vyotaiislllJJn
tylr-jai tuppl , johon poika
voi pujottaa puukkonsa. Poika menl m1'oh e m mni h a l < e m a : nn r r r k k o a a n . J o s h d n l i i v s r
sen ovensuusta, ej kannattanut mennri siseen. Mutta -jos se oIi plrtln
perdl1:i
ikkunan vieress.d, saattoi h1-vi11d rnielin
palata
puhemiehen
kot.iin
-ja I dhettae
aslalle.
Kihut,
ohjelmalliset,
sddnniinrnukaiset

viiki
yrnpaaa Ja
^

ct-

tomien
koiksi
ahdolin simerknuorinhempi
ttanut
^^^A ^

r tapa
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i kuin
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Kannaksella
ldhes
Lalvisotaan
saakka.
Kihrnvhil
,rl ivrl
eri
seurakunnjSsa Cri
viikkoina,
niln
eLLe naapurit
saattoiv:rt
tu11a
vi erai I emaan.
sinire
Seuraavass:r
kuvaus Kivennavan kihuista
1860-luvulta:
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saadaliseen .iuoda, kenuiTla
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osa.jaat
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Jos
Pietarin
pdivdn
a.tnuna
-qarur
ajanaan
niissd tienoin,
niin nde,L joka tielld
-i,t
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-Jrtll,JlJJl
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Jafkanir:he:t.
tu.t kansaa.
kiirehtivdt
e:rleTliipiiin'
hdlisLen
Siilojn
.ja nauraen.
h n o m a i l q e f -cf h k i
v/rr1lss,i ttarvcssa Kiven.:tvan naisen
vafkein
nyssyineen,
.juovik
kain haneineen. RauduLtaren huntu atsas
.sa. vyb ihan t,ain,tloi.'-aan ja korkoain
ndkicn
|aTkjarvettdren
takaa
tuflern
vaf keassa kosLel rs.s.:. mu.stassa punaheT
nassamassa
tikot kdl,cia .junt
kort isstidn.
turoivat
pr tk,l-ss:j va lkeis-sa kostelrssaan
Po-jat
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keikailetvat
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siT loin
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kohta
keskeyttda
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Kirkkoon
niehissei
rienne
tdein,
vaikl<a useinnat
sielld
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ja Puutikkalan palokunnat. Kirkastusjuhlaan on kuulunut rnrn. kirkkoveneell:i
iuja sen jdlkeen
rnalanpalvelukseen
tulo
kevyttd
nuorison
ohjelmaa ja markkinanenoa. Juhlat ovat paattyneet vasta maanaapuripitdjilld
nantaina.
Luopioisten
on o1lut omat kesdiset pyhiins5, mutta ne
samalla tavoin tunneeivdt o1e tulleet
tuksi.
Erdpyhd on niemi LdngelmiivedellS. Paipidetty kesdika11a lienee keskiajalla
ldhln kirkko
nen jumalanpalvelus,
si1lii
piiiisi
Kangasalla.
Perille
o1i tuolloin
pitkin.
Kansaa kokoontui
hyvin vesiteite
Se lienee 011ut t:irkea
si-nne runsaasti.
Erdpyhdn kdytijn
nuorten tapaarnispaikka.
parinkymmeloputtua nuoret kokoontuivat
pri6ss?i siitd,
Vehkajdrnen kilonetrin
ve11d.
pyhld on
Mybs rnuualla maassa vastaavia
vietetty,
tunnetuimm u t t a ndmd lienevat
Pia.

hyvin6,
heitii pldettiin
Tlenvarsikylissii
ja varsinkin juotettiin,
niin
sybtettiin
pddsseetkaikki rniehet perille
etteivdt
oli oma ydjarmanka, jokddn. Nuorisolla
vain naimattomat
hon saivat
osallistua
e1i nuoret avioparit,
sekd molodoiparit,
joi11a ei vield
Auringon
o1lut lapsia.
tansslpaikalle
laskiessa nuoriso siirtyi
ja
poika
Toisiinsa
mieltyneet
tyttci
ja
kolme tanssia
vai-n pari
tanssivat
jatkajarmankatielle
sitten
siirtyivdt
poistui
Kisapaikalta
naan seurustelua.
jdlkeen
huomaapari
parin
hi1ja11een,
jatkoivat
tanssia,
matta.
Parittomat
ja yksin jddneet
ltjytyi,
kunnes ydtoveri
ja
kulkj-vat aamuydhdn levottonina,
tytijt
pojat eri joukoissa ja auringon noustesja
yrittdneinZi
kaikkensa
sa siirtylvdt
pettynej-ne kestitaloihinsa.
Parinsa tavanneet kisailivat
iloisesti
vhdessii koko sunnuntaln.

Praasniekat

I sottanssit

0rtodokslsella
seudulla oli kylittiiin
erini-mis j-d praasnj-ekoita.
Tiimd kirkkojuhlapdivdd,
slaavin
sana tarkoittaa
joutenoloa.
Muutamaa poikkeusta
lukuunottamatta
ne olivat
kirkollisia
tilaija
perdisin
suuksia
hyvin kaukaisilta
ajoilta.
Suuremmissa kylissd saattoi 011a kaksi jopa kolmekin tilaisuutta
vuojohonkin kristilliseen
dessa. Se liittyi
tapahtumaan tai
pyhdiin mieheen, jo11e
kirkko
tai
tsasouna o1i omistettu.0hjelmaan
jumalanpalvelus
kuului
ensin
kirkossa
tai tsasounassa ja sen jSlkeen
ystevien
mentiin
sukulaistaloihin
tai
juhlamurkina.
luo, jossa sytitiin
Sitten
mentiin kdvelemiiiin ja seurustelernaan kyjarmankatielle,
jossa o1i kaupusliil1e
ja erilaisia
telijoita
tempesiintyjid,
ja nuoret menivdt kisaapujen tekijciitri
ja paasmaan. Vainajien
muistopdivien
tonajan praasniekoissa
ei o11ut tanssia,
ja ysvaan aj-kaa vietettiin
sukulaisten
tdvien 1uona. Ohjelma ei kaikissa
tilaisuuksissa ollut
saman kaavan mukaista.
Mainittakoon
esimerkkind
Salmin Orusjdrjota vietettiin
ven praasnlekka,
Miikku(Nikolain)
lan
kunniaksi
heindkuun 1.
jo
sunnuntaina.
paikalle
Nuoriso
tuli
hyvissd ajoin.
Matkan varrella
olevissa
ja niistii
pysdhdyttiin
kylissd
tuli
matkaseuraan lisdei vdked. Vaimot jdivdt
kotii.n, kun miehet ldhtivdt
lauantaina
i1tapiiivdlld
ratsastamaan kohti Orusjdrved-

Edelliimainituissa
kirtilaisuuksissa
ja vanhemmilla on ol1ut tiirked okolla
suus. Liihes kokonaan heidiin valvontansa
u1kopuo1e11a ovat ol1eet erddt syksyiset
jotka vilmeksi ennen hdvidtilaisuudet,
palvelusviien
vapaamistddn
liittyivdt
runtuvlikkoon.
Tdllaisia
olivat
e1i
j-sottanssit
ja junihddt.
vieisottanssit
Vetelissd
on viimeiset
kofunipdivdj-tetty
1908. Tanssit olivat
set ja sinne kokoontul nuori-soa monesta
yiinii tansliihipitiijiistii.
Ensinmiiisend
tutsittiin,
seuraava pdivd vierailtiin
Tanssi
tavj-ssa ja i1lal1a
tanssittiin.
jatkui
ycihiJn ja
toisiinsa
sen aikana
parit hiipivdt
mieltyneet
salaa johonkin
pillopaikkaan
nukkumaan. Muodostui pareja e1i kokoja.
Jotka eivdt olleet
saaparia,
neet itselleen
etsikiertelivdt
mdssd nditii kokoja. Laumoina kuljettiin
ympdri kykiri
Ja kun koko
metelijiden.
ja kiusattiin
ldytyi-,
si,e11d riemuittiin
pitkdn
aikaa.
T511d tavoin uudet parit
yhteis6n
tavallaan
kirjattiin
tietoisuuteen. Vanhenpana aikana ei piilouduttu,
vaan parit
toivat
tanssihuoneeseen
ja jiiiviit
olkia
nukkumaan sinne e1i ku1879 kertoo,
ten Oulun Viikko-Sanomat
temppu tdytet6Sn,
nimittdin
"viimeinen
panevat maata, josa ei vielii
s€, ette
jiirjestystd,
ole mitddn siveellistd
vaan
ja pojat ovat sekaisin.rr
tytiit
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Junihdi

Sana
tynytte,
lut tunn
tunnetaa
sen jum:
Wegelius
neet
nl
kunnioit
Iumi11e,
nainaonn
tas Gud
kus jokt
siuspari
ajan ta
mutta he
kaan. Ti.
piii
ten
heillii c
Jurnissa
tyttd jz
sivat
1
siis
s(
kansanus
naa kunn
nen kds
kulkemin
vdsyksii
tydssd,
ymndrret
tanssitt
nat vasl
ei saanu
muu olir
poja. Jo
puolisee
maineens
pari. Ku
ta parej
ta meno
ria ranl
isdnnill
mihdiden

Vaarair

Vield
rainpyhZ
ei ol1u
muuE vas
he
tiin
kun ohri
vadelmat
taista l
ran tdhl
Viitasa-

l.hyvind,
|fi, niin
i;6sseetika, jotrttomat
loparit,
hringon
nikatr1e.
I poika
ja
Fpia
I jatka;lpoistui
ihuonaaFanssia,
jidneet
[yriit ja
pqustes[eind ja
[nsa ta-

asryikoI

l;

Fsa kirfrked ofontansa
fksyiset
F hiivieI vapaaft olivat

Ipit

vle-

[oiiiveil'pQnesEa
ld. tans[in tutTanssi
i
0I-s11nsa

$ohonkin
Fl Parepet saa[t etsi[jettiin
prn koko
hsattiin
It parit
i tietoi[].oudutFaeeseen
I e1i ku[.kertoo,
lioittiiin
!i vield
pd' vaan

l:
l,i

Junihddt
paikalleenpysdhSana jumi tarkoittaa
liikkumatonta.
tynytte,
Jumihiidt on o11ut tunnettu Pohjois-Pohjanmaalla,
mutta
tunnetaan Savossakin. Kertoessaan Muhok1750-1uvu1la kirkkoherra
sen jumihdistd
h/egelius sanoo, ettd rrnuoret ovat kutsu(Iumi-briillop)
neet
lumi-hdiksi
niitd
ja muistoksi
kunnioitukseksi
epdjumala
jota
Iumille,
ennen on pidetty
hyvdii
naimaonnea antavana naimajumalana (Gifjostas Guden)fr. Jumihdissd saatettiin
kus joku tyttd' pukea morsiameksi. "Morsiusparitt saatettiin
hddvuoteelle,
kuten
hiiissdkin,
ajan
tavan nukaan oikeissa
mutta he eivdt saaneet siine liikahtaapyhiiinmieskaan. Ti.laisuutta
vietettiin
ja
pdivdn
ten
nuoriso
katsoi
aikaan
heillii
olevan sii-hen ikivanhan oikeuden.
Jumissa makaaminen tarkoitti
ettii
sit6,
ja poika tiiysisse
pukimissa makatyttij
yhdessd kdslkaulassa,
sivat
liikumatta
jumissa.
Vanhan
siis
sanannukaisesti
kansanuskomuksen mukaan tdmd vastasi
samaa kunniallista
seurustelua kuin nykyikddet
1antei11a
nen k6si-koukussa tai
joka sai
kulkeminen.
Entisajan
nuoriso,
vdsyksiin
asti
liikuntaa
ruumiillisessa
ty6ss5, ei pitdnyt
kdvellen
seurustelua
ymmdrrettdvdnd. Kun ei tehty tydte eika
tanssittu
niin leviittiin
rinnan e1i rinja puheltiin.
Pidemmiille
nat vastakkain
ei- saanut nennii. Vain kengdt sai riisua,
muu olisi,
o1lut vastoin siiddyllisid
taja pyrki sukupoja. Jos joku liikahteli
puoliseen yhteyteen, menettivet
molemmat
maineensa tai heistd tuli
nopeasti aviopari. Kun samalla 1attia11a nakasi useiTdllaista pareja o1i kontrolli
tiukka.
vastusti,
miidrdten ankata menoa kirkko
ria
rangaistuksia
mukana o1evi11e seke
jotka luovuttivat
isdnnille,
talonsa jumihdiden kdyttiidn.

jo lauanvan y1i ja siksi sinne tultiin
taina. Vekee tuli
rnyiis naapuripitdjlstd.
ja pojat
joukoissa.
Tytijt
tulivat
eri
poirnivat
Sunnuntaina
tyttit
tuokkosiin
pojat vain suuhunsa. Iltapuovaaraimia,
1el1a alettiin
tanssia. Jos ei ollut pelimannia,
tahti
1au1amalla. Jo
saatiin
rnarjoja poimittaessa
pikkuerilaisista
vlhjeistd
voi pddtelld, kuinka parit a1kaisivat
Tdllaiset
parit
muodostua.
asettuivat
yciksi yhdessd ydsisj-tten
joi11e,
jossa
maattiin
aamuun saakka.
Parinsa liiytdneet
tytdt
saivat kyytirahan e1i
saattajan
kotimatkalle
pojan
kahlatessa edelld pitkin
nevoja.
Tdmiin juhlan
perimmdinen
tarkoitus
puolison lciytiiminen. Vain tiidlld
olikin
saattoi
seudun nuoriso tavata toisensa.
Piiiisemme vihdoin myiis vispilSkauppojen
Tdmd sanonta ei
tekoon.
o1e tuulesta
temmattu, vaan si11e liiytyy kansanperinRuotsista, Smoolannista
teeste selvitys.
on talletettu
muistitieto,
ettii nuoriso
kokoontui helluntaina
suurelle
tasangolja
1e viitametsddn.
Sie115 tanssittiin
ja tehtiin
leikittiin
vispiliiitd
siten,
ettd poika kuori varvut ja tyttii
sitoi
piiinvastoln.
vispildn
Tapa lienee
tal
ol1ut kdytdssd Suomessakin, koska Gananderin sanaklrjassa
1787 esiintyy
maininttlehtea
ta
vispilditd
varvikosta
noutamaantt.
Edelld on suppea kuvaus enti-sen ajan
Ajal1imaaseudulla.
seurustelutavoista
tdmdn
keskiajalta
sestl
ne ulottuvat
vuosisadan alkuun, jopa n6i"hin pdiviin.
jotkut
tutkimistamme
Kenties
meidiinkin
esivanhemmista ovat ai,kanaan osallistutapojen mukaisiin
neet ede11d kuvattujen
1<iytdneet puolison.
menoihin ja sieltii
jdlkeen tuja seurustelun
Tutustumisen
kuuliaiset
vuoroon kosinta,
livat
sitten
ja erilaiset
Mutta se on jo
hddtavat.
toinen juttu.

VaarainpyhZi
vaaUllavan
Vielii
on syytd mainita
marjapyhii' se
rainpyhd. Vaikka se olikin
kuten
sidottu,
ei
o1l-ut kirkkojuhliin
Sita vietetmuut vastaavat tilaisuudet.
viilissd'
heindnteon ia elonkorjuun
tiin
ja vaaraimet elivaaleta
kun ohra alkoi
sopivasta sunnunvadelmat kypsy?i tieto
Sen ndki jo ohitsestddn.
kulki
taista
viettopaikkaan
Tilaisuuden
ran tdhkistd.
yhdeksen neoli kahlattava
Viitasaloon

Ldhdekirjallisuus:
Vilkuna:
Vuotuinen ajantieto
Heikinmiiki:
Suomalaiset hdiitavat
Kaivola:
Kivennavalla
0nni yksi115
Virtanen:
Kalevan tytteret
Utrio:

