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TEOKSEN TAUSTAA

Perinteet elää ja muuntuu ja ovat harvoin ”puhtaita”.
Perinteeksi mielletään sellainen toiminta, mikä
kertautuu elämän aikana ja se muistetaan. Perinteet
muodostuvat usein siten, kun eri kulttuurit
risteytyvät. Perinteitä syntyy, kun tapaamme ihmisiä
ja oppimalla tuntemaan toisiamme, lainaamme
toistemme tapoja, esineitä, lauluja ja tansseja (Niemi
1995, 15).

Ajastaika-teoksen kohtaukset pohjautuvat kaikki
1800–1900-luvun juhlaperinteisiin. En halunnut
sitoutua vain yhden perinnealueen tapoihin ja
kulttuuriin, sillä halusin ilmentää tapoja ja kulttuureja
mahdollisimman laajasti ympäri Suomen.

KOHTAUSLUETTELO

I. KARJALAISET HAUTAJAISET

Vainajaa kunnioitetaan hautaamisen yhteydessä,
koska heidän elämällään on ollut suuri merkitys
heidän omaisilleen ja yhteisölleen. Kuolema niin
kuin syntymäkin olivat Karjalassa luonnollisia,
perheen ja suvun piirissä koettavia tapahtumia
(Karjalanliitto 2021). Naiset ovat huolehtineet
ihmisestä kuoleman hetkellä samoin kuin heidän
eläessäänkin. Naiset päättävät ja ovat aktiivisia
kuolemaan liittyvissä toiminnoissa. Tämä antaa
heille aivan erityisen roolin erilaisten rituaalien



suorittajina, sillä uskottiin, että naisilla oli kyky
kommunikoida tuonpuoleisen kanssa. (Jetsu 2001,
17–18.)

Karjalassa hautajaiset olivat koko yhteisön juhla.
Kun väki näki, että talon ikkunasta roikkui
käspaikka, tiesi yhteisö, että kuolema oli vieraillut
talossa, ja vainajaa lähdettiin kunnioittamaan
läsnäololla. Karjalassa uskottiin, että tuonpuoleiseen
kiinnittyminen kestää kuusi viikkoa. Liikkumista ei
saanut estää, koska tuona aikana vainajan uskottiin
vierailevan kotonaan. (Jetsu 2001, 146, 178.)

Muistajaisissa keskityttiin usein syömiseen ja
juomiseen enemmän kuin suremiseen. Muistajaiset
olivat yleensä iloinen juhla, jossa vainajan uskottiin
olevan mukana. (Kiiskinen & Aaltonen 1992, 23.)

II. HÄÄT JA
III. KIHLAJAISET

Miehen tai tämän suvun mielestä oikean morsiamen
löydyttyä aloitettiin naimaneuvottelut morsiamen
kotona. Vuoteen 1864 saakka kosijan piti saada lupa
naisen naittajalta, morsiammen isältä.

Euroopassa oli vielä muutama sata vuotta sitten
puolison valinta pääasiassa perhekysymys. Avioliiton
ajateltiin liittävän yhteen kaksi sukua, joten suvun
edusta huolehtiminen oli tärkeintä. Vasta sen jälkeen
otettiin omat mieltymykset huomioon. Nuorelle
avioliitto tarjosi sosiaalista turvaa sekä arvostusta
yhteiskunnassa, ystävyyttä ja parhaimmassa
tapauksessa rakkautta (Ronkainen 2019, 16–17.)
Avioliiton solmiminen oli kriittinen siirtymävaihe,
sillä sosiaalisella tasolla se merkitsi siirtymistä
naimattomien joukosta naineiden säätyyn (Vuorela
1975, 616).

Häiden aattona on yleensä toimitettu tulevalle
vaimolle puhdistautumiskylpy eli morsiussauna.
Morsiamen kylvetyksestä vastasivat yleensä
morsiamen ystävättäret. (Heikinmäki 1981, 238.)

Nykyään tanssi ja musiikki kuuluvat olennaisena
osana hääjuhlaa, mutta kansanomaisiin häätapoihin
tanssi ei ole alun perin kuulunut, laulu sitäkin
enemmän. Suomalaisten talonpoikaishäiden
ohjelmistoon tanssi ja pelimannimusiikki tulivat
säätyläisten ja suomenruotsalaisten mukana. Suuria
häitä tanssittiin ja juhlittiin päiviä, joten
pelimanneille häät vaativat paljon töitä. (Kaivola
1995, 54–55.) Häätanssi aloitettiin Länsi-Suomessa

seremoniallisesti. Tapana oli tanssia hääaterian
jälkeen alkumarssi, poloneesi, jolloin hääväki marssi
parijonossa hääparin johdolla ympäri tupaa.
Poloneesin jälkeen seurasi ensitanssi, joka oli
polskaa. Itkupolskaa tanssittiin niin, että morsian
seisotettiin silmät sidottuina piirin keskelle.
Hääjuhlan juhlaperinteisiin kuului myös itkupolska.
Morsian hyvästeltiin sekä otettiin vastaan uuteen
perheeseen ja aviosäätyyn itkupolskan ja hääpolskan
saattelemana Naiset tanssivat piirillä morsiamen
ympärillä käsi kädessä ja lauloivat suomalaisen
perinnelaulun sanoin:

Rinkihin käyn sivullanne siskoset parhaan
nuoruuden. Tanssihin hämärässä hääillan herttaisen.
Tieni mun vie miehelään metsien, järvenselkäin taa,
harvoin kai ystävät teit' enää nähdä saan. Itku mun
silmiini hiipii, haikeus rintaani riipii, hääilo mielestä
haihtuu pois. Yhteiset leikit, laulut, keinupihat,
riemut, naurut poisko mun elämästä kaikkoo?
(Amoriini 2019.)
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Työryhmän sana

Kehollisen tiedon ja kokemuksen sanallistaminen voi
(ehkä mahdollisesti tai kenties) tuntua vaikealta. Syntyy
käännöskukkasia, sillä sanat eivät tavoita koko totuutta.
Toisaalta samaan aikaan yksi sana voi avata
kokemukseemme kokonaisen universumin,
maailmankuvan tai uskomusjärjestelmän. Ja kun yhdessä
käytetyn ajan jälkeen kommunikoimme samoilla sanoilla,
ilman sanoja tai vain vierellä ollen, ollaan arvokkaan
ystävyyden äärellä.

Verensulkusanoja-teoksen prosessissa olemme sovitelleet
ja kuunnelleet muun muassa seuraavia sanoja: guilty
pleasure, paripyörintä, kosketus, 9 voltin paristo, haavat ja
olevaksi loitsiminen. Hapuilevin juurin olemme
kurotelleet kohti omaa tulkintaa kansanperinteestä, etsien
tilaa ja toisaalta myös rajoja omalle tulkinnalle. Mikä on
minun kansanperinnettäni?

Sukelluksemme karjalaisuuden juurille ja mättäille on
herättänyt enemmän kysymyksiä kuin tarjonnut
vastauksia. Tarina karjalaisuudesta, johon olemme
kasvaneet, on houkutellut työryhmän kaivautumaan
syvemmälle niin ajatuksissa kuin ajassa. Teosprosessi on
tarjonnut mahdollisuuden tutustua kulttuuriperintöömme
uudella tavalla, toisin sanoin, toisin kokien. Astumalla
askeleen tai loikan kauemmas, on tarjoutunut tilaisuus
päästä lähemmäs.

Tanhuvakka- Suomen perinnetanssit kirjan uusimmasta
painoksesta vuodelta 2012 on jätetty pois aikaisemmissa
Tanhuvakan painoksissa olleet itä-karjalaiset tanssit, sillä
ne eivät kuulu Suomen alueen tanssiperinteeseen.
Kansanperinteeseen syventyneillä onkin mahdollisuus
rakentaa yhteiskuntaa eteenpäin, sillä heillä jos keillä on
ymmärrystä kulttuuriperinteestä ja sen virtauksista.
Tietoisilla sanavalinnoilla ja sanojen merkityksillä on suuri
mahti, ja toisaalta kansanperinnettä ymmärtävillä on myös
vastuu valikoida omasta mielestään oikeat sanat.

Sanojen voima on valtava: kieli luo käytänteitä ja se saa
meidät uskomaan itsestämme asioita. Sanat luovat tunteita,
jotka mahdollisesti pesiytyvät kehoomme erilaisiksi
solmuiksi sekä aukeaviksi ja parantuviksi haavoiksi. Sillä
mitä ja miten sanomme, kuinka sanoja ehdotamme ja
kokeilemme, on merkitystä.
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VÄRINÄ I San. Trad.

KÄÄRMEET
SANAT PÄÄSSÄNI Mus. E-ROTIC – HORNIEST
SINGLE IN THE WORLD (säv. David Brandes Composer:
Felix J. Gauder san. John O'Flynn)

Kor. materiaalin pääasiallinen lähde: Itäkarjalaisten
kansantanssien kurssi 27.-29.10.1989 Tampereella.
Kurssin opettajina Boris Sustob ja Viola Malmi.
Karjalaisen nuorisoliiton arkistot..
”ÄLÄ ITKE ILMAN SYYTÄ”
KALLIOLLA HUOMAAN: MINUSSA ON JOTAIN
PAHAA
PARIPYÖRINTÄ
KATEEN LUKU San. trad.
HAAVAT
IKKUINEN RAKKAUS Mus. IMPERIO - AMOR
INFINITUS (säv. Norbert Reichardt)
Kasareikka, muistiinmerkitty Rajakonnussa Irina
Semjonovna Virshievalta (synt. 1898).
Nuorisoseura Motoralle opettanut Viola Malmi. Kor. trad.
VÄRINÄ II
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Teoksen luomisprosessissa on nojauduttu muun
muassa seuraaviin lähteisiin

Viola Malmi – Karjalaisen kansantanssin lähteillä
Että pahat paraneisi - loitsujen jäljillä -verkkoartikkeli.
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/04/21/etta-pahat-paraneisi
-loitsujen-jaljilla
Viola Malmi – Itäkarjalaisten kansantanssien kurssi
Tampereella 27.-29.10.1989
Marjut Hjelt – Loitsujen kirja
Perttu Häkkinen - Loitsuja ja taruolentoja. Yle Areena.
Julkaistu: ti 27.2.2018
Santtu Karhu karjalazes diskotiekas -
https://www.youtube.com/watch?v=789LTIw4aGo
Erkki Kuuselan tallentamat videot petroskoilaisen
kansantanssiryhmä Gornistan esityksistä Ranualla

SKVR VII3 loitsut. 1538. Nurmes. Krohn n. 10067. -85.
Antti Kynsiniemi, yli 40 v. Kuuli isävainaaltaan Pekka
Tuoviselta.
SKVR VII4 loitsut. 2300. Rääkkylä. Hyvärinen, A. n. 249.
-02. Rasivaara. Loviisa Asikainen. - Kuullut Jaakko
Tarkkoselta Kiteen Potoskavaaran kylässä.
SKVR VII3 loitsut. 74. Kesälahti. Polén n. 36. -47.
SKVR VII3 loitsut. 86. Kitee. Polén n. 54-47
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