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Halloween ja pyhiit miehet

Kohta olemme saaneet Amerikasta kaiken. Ai-
emmin ovat tulleet iiitien- ja isiiinpiiivii sekii ys-
tiiviinpiiivii. Aksy harmaaturkkinen suomalais-
pukki on viiistynyt amerikkalaisen virkaveljensii,
iloisen punapukuisen Santan tieltii. Lokakuun lo-
pun suuren kurpitsan juhla, halloween, tekee nyt
tuloaan. Mitii tekemist?i amerikkalaisella kummi-
tusjuhlalla on meidiin pyhien miestemme kanssa?

Nykyisessii muodossaan viihiin ilmeettiimiillii
pyheinpeiv2illii on takanaan pitkii ja vivahteikas
historia. Ensimmiiisinii kristillisinii vuosisatoina
kirkko omisti piiiviin uskossa kuolleitten mart-
tyyrien muistolle. Ajan kuluessa niiiden verito-
distajien joukko kasvoi, esimerkiksi keisari
Diocletianuksen vainot 300-luvulla tuottivat ko-
solti uusia marttyyreja. Eniiii ei jokaiselle pyhi-
mykselle riittiinyt omaa nimikkop?iiviiii, joten
yhteinen muistelupiiivii tuli tarpeelliseksi, joksi
valittiin toukokuun I 3.piiive.

Paavi Bonifacus piiiitti 600-luvulla siirtliii kui-
tenkin piiiviin syksyyn, marraskuun ensimm?ii-
seen piiiviiiin. Roomaan marttyyreita muistele-
maan tulvi pyhiinvaeltajia, olihan Rooman
Pantheon pyhitetty Neitsyt Marialle ja kaikille
pyhille. Pyhiinvaeltajat piti kuitenkin ruokkia.
Keviiiillii ruokavarastot olivat tyhjiit, joten jiirke-
viiii oli siirt.iiii muistelupiiivii syksyyn kun sato
juuri oli valmistunut ja ruokaa runsaammin saa-
tavissa.

PAKANAT KAANNYTETTAVA

Samaan aikaan Euroopan reunoilla kristinusko
yritti vakiinnuttaa suhteellisen horjuvaa ase-
m&rnsa, ja kevi voimalla taisteluun pakanallisia
tapoja ja uskomuksia vastaan. Kirkko tarkoituk-
sella pyrki sijoittamaan omat juhlapliviinsii pa-
kanallisten juhlien piiiille, jotta vanhat tavat
unohtuisivat. Niin kiivi tiissiikin tapauksessa.

Kelttiliiiset kansat Skotlannissa, Irlannissa ja
Walesissa viettiviit lokakuun lopussa vainajien ja
sadonkorjuun juhliaan, Samhainia. Tuolloin
henkien maailma oli liihempiinii kuin koskaan,

kuolleet vierailivat maan pii?illii ja tavallisilla
kuolevaisilla oli mahdollisuus hankkia tietoja
tulevasta vuodesta, sadosta" avioliitoista ja kuo-
lemista. Henget kontrolloivat maan hedelmiilli-
syyftn ja niiden lepyttiimiseksi uhrattiin viljaa ja
eliiimiii. Paavi paheksui tiillaista meno4 ja miiii-
riisi samaksi piiiviiksi pyhimysten ja marttyyrien
muistopiiiviin. Samhainista tuli Allhallows Eve,
(:Halloween) kaikkien pyhien aatto.

Yhdysvaltoihin Halloween purjehti varsin myd-
hiiiin. Ensimmiiiset maahanmuuttajat olivat pro-
testantteja, jotka eiviit tapaa tunteneet. Vasta
Irlannin suuren perunakadon jiikeen 1845-1846
syntyneen massamuuton yhteydessii halloween-
kin kotiutui katolisten uudisraivaajien mukana
uudelle mantereelle. Kaiken kansan syksyiseksi
karnevaaliksi kurpitsalyhtyineen, kummituksi-
neen, noitineen ja kiusantekoineen juhla vakiintui
1800-luvun lopulla.

PYHAT MIEHET JA KEKRI

Pyhiiinpiiiviin kohtalot ovat meill6kin moninaiset.
Juhlan historia on myds Suomessa kertomusta
kristillisten ja pakanallisten traditioiden enem-
miin tai viihemmdn sopuisasta yhteiselosta.

Pyhiiinpiiiviin aikaan Suomessakin oli totuttu
viettiimiiiin sadonkorjuujuhlia, jota nimitettiin
kekriksi, keyriksi tai kiiyriksi alueesta riippuen.
KekrilH ei varsinaisesti ollut kiinteiiii ajankohta4
sitii vietettiin syksyllii kun sato oli korjattu, van-
han satovuoden tycit valmistuneet ja uusi vuosi
voitiin toivottaa tervetulleeksi. Juhlapiiiviin
vietto vaihteli siis kyliistii ja talosta toiseen. Kir-
kollisen ja nukyisen kalenteriin sovitethrna juhla
ajoittui Mikon piiiviin eli Mikkelin ja kekrin eli
pyhiiinpiiiviin (aina 1.11.) tienoille. Sato oli siis
valmis, karja koottu laitumilta. Ne eliiimet, joita
ei aiottu pittiiii hengissii seuraavaan kevdiseen,
teurastettiin. Aikaisemmin Mikkeli oli maaseu-
dun palvelusviien virallinen muuttopiiivii mutta
se siirrettiin 1816 marraskuun alkuun. Silloin
piiat ja rengit uusivat sopimuksensa is?intien
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kanssa tai vaihtoivat taloa ja juhl ivat ainakin ly-
hytt i i  vuosi lomaansa, vapaavi ikkoa.

Li insi-Suomessa krist i l l inen joulu vaki innutt i
varahin asemansa vuoden suurimpana juhlana,

Inu t tn  Savossa . ia  Kar . ja lassa  sarna  arvo  annet l i i r r
kckr i l l c  e l i  koyr i l ie  v ie l i i  p i t k i i i i n  1800- luvu l ta .
Ke[ , r in i  on  a i r ra  r r r r r i s tcnu  su \  un  \  a ina- j ia .  jo tc r r

kirkon ol i  helppo istuttaa samaan a.jankohtaan
omat  ka ik i l le  pyh i l le  s ie lu i l le  o rn is te tu t  merkk i -
pdivrinsd. Syysjuhl icn perinteisi i i  - iuhlaruokia teh-
t i in Iampaasta ("nrikkel inpzissi,  koyripi issi").
r l issd on neht]" vi i t tei t : i  vanhoista leurasuhreista.
Maalais. joulun pakanall isten aincstcn on yieensri
tulki t tu si ir tyneen sadonkorjuujuhl ista. Lounais-
,Suornessa juhl i t t i in raiskol l isia talokohtaisesti
vi l janpuinnin si lpputalkoit ten pi idttceksi.  Vastaa-
vasti  kekri l l i ik-ddn ci ol lut aikaiscrlnrin ki intei id
s i . jaa  ka len ter issa .  vaan juh lan  a jo i tus  va ih te l i
vuosit tain toiden edistyrnisen nrukaan.

Kckrin asemaa vuodenvaihteen juhlana vahvis-
taa nryirs ki isi tys. iakoa.jasta, joksi ninri tett i in ylci-
scs t i  I  l . -12 .  p i i i v r in  jaksoa nrar raskuun a lus ta
It ' lart inpi i iv i i i in. . joka on i  0.1 I  .  Virossa samo.ja
pi i ivi i i  on sanottu henkien ajaksi.  Tuol loin ol ivat
arkityot kiel lossa., rnutta taikojen tckoon jakoaika

o l i  e r i t y isen  sop iva . . lakoa ika  on  se l i te t ty  ta i -
vaankappaleiden l i ikkeisi in perustuvan ajanlas-
kun vaatirnaksi tasaukseksi.  l2 kuukauteen ol i
l is i i t tr ivi i  I  I  vuolokautta. jotta aurinkovucsi tul isi
tayteen. Sama 12 pri ivi in si ir tyrndkar-rden perinne
on Saksassa ja Ruotsissa saanut si lansa joulun - ja
loppiaisen vi i l ist i i .

Suomessa kirkko kehoft i  muistelemaan pyhi i i
miehi i i  vuodesta 17 ,12 l i iht ien aina marraskuun
ensimrndisend sunnuntaina. Kirkon intresseissd
ol i  taal la, ni in kuin Samhaininkin yhteydessi i  pa-
kanall isten tapojcn kitkeminen. Esimerkiksi
Porthan mainitsee 1700-luvul la. ettd
"paavi laisuuden aikana ki ivi  jopa ni in eft i i  kaik-
kien pyhien juhla sekaantui si ihen juhlaan, jota

vietett i in tuon j  umalan (:kekrin) rn u istoksi.  "
I  800-luvun kuluessa kekri  ki innit tyi  pysyvi ist i

marraskuun ensimmdiseen pi i iv i i i in. . luhla sisi i l to
o l i  hyv in  p i tk i i l l e  sama ku in  ke l t t i l i i i s ten
Sarrhaininkin. Suurin osa meidi in tuntemistamme
joulu- ja uudenvrrodentavoista, runsas syominen,
ennustaminen, . inc. . juontavat juurcnsa tdstd van-
hasta sadonkorjuujuhlasta. Maatalouden tycivuo-
teen soveltuva syksyinen vuodenvaihde si i i ly i
kansantapana pitkir in senkin j?i lkeen, kun tammi-
kuuhun si joi t tuva vuoden alkaminen ol i  opit tu
tuntemaan.

Kekri. keuri k<lyri on ehkii alkuaan merkinny
vainaja-halt iaa tai halt iaksi kuviteltua vainajaa.
N?ikymiittomiii vieraita, joita kekrine kestittiin,
sanottiin tuonalaisiksi, manalaisiksi ja toivottiin
niiden tuottavan karja- ja hevosonnea. Agricola
nimenomaan sanoo: K:ikr i  se l iseis Carian sas-
suon. E. Castren kertoo 1754, ett i i  kekri i i  l .  py,
hdinmiesten pi i iv i i i i  Pohjannraal la vietett i in kah-
del la taval la: osaksi pakanuuclenajan mukaan
suomalaisten muinaisten epi i jumalan kekrin
kunniaksi,  osaksi rnycis paavinaikuisi l la taval la
edesrnenne i l le ,  s i i s  n .s .  pyh i l le  mieh i l le  mu is -
toksi.  E,del lcen viettotapaan kuului,  ettd halt ioi l le
(tomtegubbar) valmistett i in kaikenlaisia ruokia ja
juomia, joi ta viet i in joko navettaan tai tal l i in he-
vosonnea varten. Paavi l l isen tavan mukaista ol i .
ettd isdntr i  aatto-i l tana meni pvhi6 miehi i i  r"astaan
ja vei heid: i t  saunaan:seuraavan pdrvdn, sieluin
pi i ivr in. i l tana hi in pal jain pi i in saattoi hcidi i t  pois.
-RiiiikkylAstA kenotaan, ettii keyriii vietettiin
vanhan luvun - idlkeen, pyhl ikeyrist i i  kaksi vi ikkoa
j i i lkeen pi i in. Ruokia ei saanut kukaan rnaistel la,
ennen kuin ne ol i  poyti i i in lai tettu. Kaikki pit i  ol la

1'ht'aikaa poy.tAiin panluna, ja se oii valmistettr-r
talon entisien isi int ien ja emzint ien hcngil le, . joi ta
kutsutt i  in keyri t tar iksi.

E i -k r i s t i l l i nen  ja  k i rko l l inen  per inne vah i te l len
sekoittuivat. Kirkol l iseen perinteeseen l i i f fyivAt
monet tyr jkiel lot:  puita ei saanut hakata eik2i
tehdii kolisevia iiiiniii pitavia tdita. Aattoyond
pyhat miehet ja vainajat ol ivat l i ikkee l la ja heit i i
pi t i  kohdella hyvin. Pyh:i t  miehet si is saunotet-
t i in, talon vi ien poissaol lessa hei l le jai tett i in tar-
jol le juhla-ateria. Kl, l l i i iset henget poistuivat
hyvi l l i i  rniel in, miki i  takasi tulevaksi vuodeksi
hyviin karjaonnen taloon.

KEKRITAR HIRTETTIIIT
JA UUNIT KAADEI- I I IN

Savokarjalaisel la alueel la pyhi i i  miehia holhott i in
eniten. Juhldpiiiviinii kylissii kierteliviit ymp?i-
riinsii kestitystli vaativat ornituisesti pukeutuneet
kekrittiiret tai kciyrinhdnttiin2it. Tiimiinkin tavan
takaa pi lkottaa pakanall inen kAsirys l i ikkeel lai ole-
vista vainajista. Kekrittiiret sauvat kdsissziiin
kulkivat talosta toiseen kerjiiten olutta ja apposia.
Juhlapi i ivln j?i lkeist i i  krapulaa kuulee vielzi  joskus

nykyiiiinkin nimitettiiviin kciyriksi. Niimd ker-
juukulkueet mycihemmin muuttuivat joulunajan,

tapanin- ja nuutinpdivdn i lotteluksi.
Eriskummallinen tapa oli mycis kekrittiiren hirt-
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tiiminen. Juhlapiiiviin,urmuna viimeksi nukku-
valta unikeolta sidottiin jalat kahdella lanka-
vyyhdilki kiinni. Tytimaalle viimeisenii saapunut
oli sen viikon ktiyri. Kun vanha loppui ja uusi
alkoi, ei kukaan tahtonut olla viimeinen. Vitkas-
telu kekrinii vaivasi koko vuoden.

Kansanomainen kiisitys vuoden vaihtumisesta
pyhiiinpiiiviinii eli pitkiiii 1800-luvun loppupuo-
lelle ja vaikutti monin tavoin ihmisten eliimiiiin ja
tytintekoon. Vuoden vaihteeseen ajoittuivat pii-
kojen ja renkien vapaaviikot ja muuttopiiiviit.
Kiisitys vuoden vaihtumisesta tuolloin eli vielii
kaupungin tehdastyciss[kin pitkiiiin: ennen 1879
elinkeinovapauslakia tyciliiisten tydsopimukset
solmittiin aina marraskuun l. piiiviistii vuodeksi
eteenpiiin.

KYNTTILAT HAUDOILLA

Alunperin hautakynttilat tunnetaan nimenomaan
pyhiiinpiiiviiiin ja kaikkien sielujen piiiviiiin liit-
tyviinii tapana, joka oli tunnettu liihinnii katoli-
sissa maissa. 1900-luvun alkupuolella protes-
tantit alkoivat syt5rtetellii kynttil<iit?i omaistensa
haudoille, mutta saapuessaan protestanttiseen
maailmaan kynttiliitapa siirtyi pyhiiinpiiiviitavasta
joulutavaksi. Nyttemmin katolisessa Euroopassa
kynttiliiperinne on jiilleen elpymiissii, vaikka se
paikoin ehti kadota liihes kokonaan.

Kaikissa Pohjoismaissa on yleinen tapa muistaa
kuolleita omaisia kynttiloin, joskin Suomessa se
lienee tavallisinta. Meillii ensimmiiiset kynttiliit
haudoilla syttyiviit ensimmiiisen maailmansodan
aikoihin. useimmin ne vietiin sodassa kaatunei-
den haudoille. Ruotsalainen tutkija Mats Rehn-
berg olettaa, ette tapa olisi levinnyt Suomeen Eu-
roopasta sisiillissotaan osallistuneiden saksalais-
sotilaiden viilityksellii.

Ensimm?iiset hautakynttiliit lepattivat kaupun-
kien hautausmailla ja vasta mydhemmin maaseu-
dulla. Kuten monet muutkin muodit tapa kulki
ylhiiiiltii alaspiiin, yliiluokalta rahvaalle. Monien
suomalaisten seurakuntien hautausmailla kyntti-
liit valaisivat pime?i?i syysiltaa kuitenkin jo ennen
toista maailmansotaa. Sota-aikana puutetta oli
monista tavaroista - niin kynttildistiikin. Ne
kynttilet, joita pystlrttiin hankkimaan sii2istettiin
eliiville.

Hautakynttiliitapa on tullut nopeasti suosituksi
nimenomaan sotaa kiiyneissii maissa. Suomes-
sakin sodan jllkeen kynttiliit syttyiviit ensim-
miiisinii sankarihaudoilla ja sitten viihitellen

myds muiden omaisten leposijoilla.

JMVATKO PYHAT JALKOIHIN?

Vuoteen 1955 saakka pyhiiinpiiivii pysyi paikal-
laan marraskuun ensimmiiisessii piiiviissii. Se
sattui usein keskelle viikko4 ja hiiiritsi n?iin ollen
kaupan ja teollisuuden toimintaa. Eduskunnan ja
kirkolliskokouksen suostumuksella ns. arkipyhiit
siirrettiin lauantaipyhiksi, ja nykyiinn pyhiiin-
piiivii sijoittuu lokakuun viimeisen ja marrakuun
6. piiiviin viiliin.

Pyhiiinpeivn on Suomessa hieman ilmeet<in
juhlapyhii. Kekriin liittyve perinne on kadonnut,
eniiii eivAt naamioituneet seurueet kulje kerj?iii-
miissii ryyppyje. Jeljelle jiiiineet sadonkorjuu-
juhlan tavat ovat siirtyneet joulukauteen. Mui-
naiset paavit olisivat ainakin Suomen kohdalla
olleet tlrytyviiisiii, niin tyystin on kirkko pyhiiin-
piiivineen onnistunut kitkemiiiin ihm isten m iel ist?i
vanhan kekrin kansanomaiset ja pakanalliset
piirteet.

Epiikristillinen meno on kuitenkin tulossa py-
hiiinpiiiviilin jiilleen mukaan, nyt tosin tuontita-
varana valtameren takaa. Suomalainen syksy on
pitki ja vailla arkirutiinin katkaisevia juhlap?iivii.
Markkinamiehet ovatkin nyt keksimiissii hallo-
weenin, kuten yst?iviinpiiiviinkin joitakin vuosia
sitten. Lokakuun loppupuolella yhii useamman
lelu- tai paperikaupan hyllylt:i voi ostaa naamioi
tum istavaroita, luurankoja, kurpitsalyhtyjii, jne.
Useat yhdistykset j a opiskelij ajfi esttit piristiiv?it
syksyii ennen pikkujouluja jfiestiimiill[ juhlia ja
naamiaisia halloweenin merkeissii.

Halloweenin on helppo kotiutua Suomeen,
koska siinii on tarvittava miiiirii eksotiikka" kau-
hua ja vampyyreita, mutta myds tuttuja piirteitii.
Juhlapuuhaa riittii?i kaikenikiiisille, my<is lapsille:
naamioituneet kulkueet etsiviit karamelleja ja uh-
kaavat saitureita kepposilla - tiimiin tavanhan me
tunnemme ennestZiiin piiiisiiiisen virpovilta pik-
kunoidilta tai nuuttipukeilta. Uusi kummitusjuhla
lciytiinee paikkansa Suomesta kirkollisen juhlan
rinnalla- jos markkinat ja markkinamiehet niin
haluavat. E


