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K
esäpäivänseisaus 
on ollut juhlinnan 
kohteena ammoi-

sista ajoista lähtien. Au-
ringon juhlaa vietettiin 
vuoden pisimpien päi-
vien kunniaksi. Keski-
kesän juhlan aikaan, au-
ringon ollessa alati läsnä 
haluttiin juhlistaa maan 
hedelmällisyyttä ja tur-
vata sato-onni sekä sään 
suotuisuus loppukesäksi. 

Esi-isiemme isät viet-
tivät kesäpäivänseisausta 
sään ja ukkosen jumalan, 

Ukon, kunniaksi. Juhlia 
vietettiin kevätkylvöjen 
päätteeksi koko lähiyh-
teisön voimin. Ukkoa 
pyydettiin turvaamaan 
tarvittavat sateet veden 
äärellä. Kokot kohosivat 
rannoilla sekä lahdissa, 
taikoja tehtiin vedessä ja 
uhreja juotiin laineiden 
loiskiessa. Veden ääressä 
haettiin myös merkkejä 
tulevista säistä ja onnes-
ta. Taiottiin neitoja sekä 
karjaa hedelmällisiksi ja 
juovuttiin yhdessä kylvö-

kauden päätteeksi.
Juhlinta oli yhteisöl-

listä ja toi lähitienoon 
väen kokoon. Säähän 
liittyvät rituaalit olivat 
oleellinen osa yhteisö-
elämää. Yhteisesti to-
teutettavilla rituaaleilla 
ja taioilla vahvistettiin 
yhteisön sosiaalista kiin-
teyttä ja luotiin yhteisesti 
jaettuja kokemuksia.

Keskiajalla kirkko otti 
haltuunsa pakanallisia 
juhlia ja seremonioita, 
jolloin juhannuskin 

päätyi kristilliseen ka-
lenteriin. Kesäpäivänsei-
sauksen juhla muuttui 
Johannes Kastajan syn-
tymäjuhlaksi ja juhlan 
nimi vakiintui Juhan-
nukseksi, joka oli Johan-
neksen vanha ääntämis-
muoto.

Kaikista kristillisiksi 
muutetuista juhlapyhistä 
juhannus on kuitenkin 
säilyttänyt eniten paka-
nallisia tapojaan. Veden 
ääreen kokoontumiset, 
ruoka ja juoma uhrit 

H
ämeessä kerätty perinnetietoaineistos-
sa kerrotaan kuinka kaikille tytöille, 
jopa piioillekin tehtiin taloissa oma 

juusto juhannukseksi. Juhannuksena kylän 
nuoret miehet kulkivat joukolla kontit se-
lässään ympäri kylää ja pyysivät mukaansa 
juustoja tytöiltä. Konttiin laitettua juustoa 
pidettiin varmana merkkinä lemmen läsnä-
olosta ja mahdollisesta onnesta, mikäli oveen 
hakkailisi tulevaisuudessa.

Kevään ja kesän aikana poikineiden lehmi-
en maidosta leivottiin vaivaiskakkara, jotka 
jaettiin vaivaisille juhannuksena. Vastapoiki-
neen lehmän maidon tiedettiin olevan nor-
maalia ravitsevampaa, joten puutostiloista 
mahdollisesti kärsiville se auttoi normaalia 
juustolieviskää paremmin. Vaivaiskakkaralla 
haluttiin ostaa itselle hengiltä hyvää onnea, 
vaikka myös naapuriavun tuomaa hyvää oloa 
ei pidä vähätellä lainkaan. q

M
uinaissuomalai-
sen uskomuksen 
mukaan mitä 

enemmän juotiin Ukol-

le, sitä paremman sadon 
tämä antaisi. Juoma oli 
olutta, jota juhannusta 
varten pantiin omissa, 

tarkoitukseen varatuissa 
astioissaan, Ukon va-
koissa. Juoman lisäksi 
jumalalle uhrattiin myös 
ruokaa. Uhrilahjoista 
pääsivät myös juhlijat 
osingoille kunnioitetta-
van tauon jälkeen.

Meluaminen ja juo-
puminen ovat kuuluneet 
keskikesän juhlintaan 
vuosisatoja. Ylenpaltti-
suudella pyrittiin tuo-
maan sato-onnea sa-
moin kuin kekrinäkin. 

Juopottelun sivutuot-
teena tulleen melun 
toivottiin pelottavan 

pahoja henkiä takaisin 
omille sijoilleen. Saman 
vaikutuksen toivottiin 
olevan kokkojen savuil-
la. 

Niinäkin aikoina kun 
humalahakuista juo-
mista on paheksuttu ja 
julkijuopottelulle koho-
tettu kulmia, juhannus 
muodosti poikkeuksen. 
Kesän juhlassa jopa sam-
muminen oli hyväksyt-
tävää juhannusyönä. q

Tervetuloa keskikesän juhla!

Ukon juhlaa ja vakkoja Ruoka l ah j at

KesäKuun Kalenterin uudelleen järjestäminen

AjAn pAtinAn

J
uhannus saapuu kyllä, omalla ajallaan ja tahtiinsa. Tänä vuonna keskikesän juhla koittaa 23. 
päivänä kesäkuuta, päivää aiemmin kuin sitä ennen muinoin vietettiin. Aikoinaan vakiintunut 
ajankohta juhannukselle oli tasan kuusi kuukautta joulusta, 24. päivänä kesäkuuta. 

Vuonna 1955 valtiolla oli huoli kansakunnan tuottavuudesta, arkipäivien lipuessa vapaiksi Suomen 
suvessa kirkollisia pyhäpäiviä juhlien. Eduskunta päätti siirtää arjelle toisinaan osuvia pyhäpäiviä viikon-
lopuille, jotta vuosittaisten työpäivien menetys ei kasautuisi liian suureksi valtiontaloudelle. Juhannus 
lipui kesäkuun 19. päivää seuraavalle lauantaille ensimmäisten siirrettyjen päivien joukossa. Vuoden 
1972 toukokuussa saman kohtalon kokivat helluntai ja loppiainen. Niiden lauantaivuoro päättyi kui-
tenkin jo vuonna 1991 ja ne palasivat kalenteriin aiemmin kirjatuille paikoilleen kirkon toivomuksesta. 

Itsenäistymisen jälkeen pyrittiin löytämään kansakuntamme lipulle omaa juhlapäivää joka ei olisi 
poliittisesti tai uskonnollisesti värittynyt. 1920-luvulla eduskunta avasi aiheesta keskustelun sekä mah-
dollisuuden ehdottaa sopivia päiviä. Lopulta Maila Talvion ehdottama juhannuspäivä vei voiton, va-
linta virallistettiin tosin vasta vuonna 1934. Aattopäivänä liput nostetaan salkoon kello 18 ja lasketaan 
vasta juhannuspäivänä kello 21. q

Muistoja entisaikain Juhannuksenvietosta.
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toistetaan Ukon juhlien 
ikiaikaisilla rituaaleilla. 
Taiat ja ennustusten ha-

kemiset ovat säilyneet 
tähän päivään asti. q

Hääkaljan tekoa. Nikkilä Eino, kuvaaja 1936.
Museovirasto - Musketti Kansatieteen kuvakokoelma.

Koskivaaran talossa valmistetaan kakkaran 
kuoria. Vahter Tyyni, kuvaaja 1930. Museovi-
rasto - Musketti Kansatieteen kuvakokoelma.

Juhannuskokko rantamaisemassa. 
Aarne Pietinen Oy, kuvaaja 1940–1949. Museo-

virasto - Musketti Historian kuvakokoelma
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A
lkukesän hedel-
mällisyys näkyi 
karjataloudessa. 

Lehmät olivat päässeet 
laitumille ja aamulypsy-
jen anti oli runsaampaa. 
Maito riitti kaikkeen, 
juustokeitoista räis-
käleisiin. Perinteiset 
juhannusruuat perus-
tuivatkin huomattavasti 
karjan lisääntyneeseen 
maidontuotantoon. 

Juhannuksen perin-
teisiä paimentolaistai-
koja olivat erilaisten 
vispilöiden, liuhtojen ja 
koristeiden kiinnittämi-
nen laiduntavan karjan 
sarviin. Karjaa koris-
teltiin harvoin myös 
maalauksin ja kukin. 
Toisinaan koristellut 
laumat ajettiin takaisin 
koteihinsa kylänraittien 
läpi kaikkien naapu-

reiden iloksi. Liuhdat 
laitettiin juhannuksen 
jälkeen talteen ja syö-
tettiin jouluaamuna 
lehmille. Puoli vuotta 
kosteassa levänneiden 
liuhtojen uskottiin li-
säävän lehmien maidon 
tuotantoa sydäntalven 
pitkissä öissä. 

Juhannuksena Hä-
meessä erityisesti 
maitotuotteet olivat 
keskeisessä osassa. Mai-
dontuotannon ollessa 
vilkkaimmillaan, ei 
kaikkea kyetty säilö-
mään. Muun muassa 
lukuisat erilaiset ko-
tijuustot kiehutettiin 
keskikesän helteillä 
niin tilan säästämiseksi 
ja säilyvyyden lisää-
miseksi, mutta myös 
erityisesti kesäiseen her-
kutteluun. Hämäläisistä 

perinneherkuista löy-
tyy kymmeniä erilaisia 
juustoja, joista suurin 
osa keitettiin kotona. 
Muut maitotuotteetkin 

räiskäleistä alkaen oli-
vat alkukesän suurimpia 
herkkuja.

Maidon säilönnän 
kehittyessä ja ympä-

rivuotisen tuotannon 
kasvaessa kesäiset ruo-
kaperinteet siirtyivät li-
haan ja kevätteuraisiin. 
Aluksi lampaan lihaan, 

sillä lampaiden harven-
nuksen aika löytyi luon-
tevasti talven villojen 
keritsemisen jälkeen. q

K
eskikesän juhlaan 
valmistauduttiin 
suursiivouksella, 

jonka jälkeen juhannus-
päivään valmistaudut-
tiin myös itse puhdistau-
tumalla. Tehtiin tuoreet 
vitsat nuorista koivuista 
ja saunakin usein pes-
tiin ennen kylpemistä. 
Juhannussaunasta tuli 
rituaali jolla valmistau-
duttiin yöttömään yö-
hön. 

Saunominen oli eri-
tyisesti tytöille keskei-
nen rituaali ja sauno-
misen yhteyteen liittyi 
joukko eri taikoja ja 

ennustuksia tulevaksi 
vuodeksi. Taiat kokosi-
vat nuoria saunomaan 
sankoin joukoin ja sau-
nassa juhannusjuhlan 
mieli pääsi nousemaan 
jo ennen kokkojenkaan 
sytytystä. 

Juhannussaunan löy-
lyissä on viritelty mo-
nenlaisia puolison löytä-
miseen liittyviä taikoja. 
Nuorten naimattomien 
tyttöjen keskuudessa ei 
saunan huuruissa tule-
vaa puolisoa vielä nähty, 
mutta viitteitä oli löy-
dettävissä. Saunasta oli 
myös mahdollista pois-

tua puolisoa hakemaan. 
Saunan raikkaana kun 
laukkasi ruisvainion ojia 
niin yhdeksännen ojan 
kohdalla pitäisi tulevan 
sulhasen tulla jo vastaan. 
Mikäli ei halunnut sau-
nasta poistua pelloille 
juoksemaan tai ojia 
kahlaamaan, saattoi kes-
kiyöllä saunan kolmesti 
kiertämällä nähdä tule-
van puolisonsa saunan 
luukkuun kurkkaamal-
la. Tosin tässä piili riski, 
sulhaselle piti olla lahja 
valmiina jos kuvajaisen 
olisi sattunut näkemään, 
muutoin pahat voimat 

olisivat kurkistaneet vas-
taan.

Juhannushäät alkoi-
vat yleistymään toden-
näköisesti keskikesän 
juhlan synnyttämien 
romanssien myötä. Ta-
paamispäiviä haluttiin 
juhlia näyttävästi häiden 
muodossa, joihin usein 
kutsuttiin suurin osa lä-
hialueen asukkaistakin. 
Juhannushäiden yleisty-
misen seurauksena on 
epäilty muun muassa 
morsiussaunankin syn-
tyneen jatkona juhan-
nuksen saunaperinteel-
le. q

Kesälaitumien autuus ...

KiuKailla suhiseeTaikojen mahtia
J uhannustaioista tunnetuimmat tähtäävät 

puolison löytymiseen, joko ennusteiden 
tai taikojen kautta. Juhannustaiat kuu-

luivat erityisesti nuorten naisten perinteisiin. 
Tulevan puolison löytymistä pyrittiin hoput-
tamaan taioilla, mutta myös ennusmerkkejä 
haettiin keinoin kuin keinoin. 

Juhannusyönä alastomana luonnossa liikku-
misessa oli taikaa. Jos aamukasteisella niityllä 
kieri vaatteitta, toi se hyvää onnea naimarinta-
malla tulevalle vuodelle. Toinen vastaava taika 
oli nuorten, naimaikäisten tyttöjen mennä 
alasti kierimään sellaisten talojen ruispelloil-
le, joiden poikiin he olivat silmänsä luoneet. 
Mikäli ruispeltoja ei ollut saatavilla tuli etsiä 
kolmikulmainen pellonala. Sen kun kiertäisi 
alasti kolmeen kertaan ehtisi tuleva elämän-
kumppani saapua paikalle juoksijaa vastaan.

Luonnossa kirmaamisen sijaan saattoi ju-
hannusyönä hiljentyä ja kuunnella merkkejä. 
Jos naimaton neito kuuli lyhyen yön aikana 
käen kukkuvan, menisi niin monta vuotta sul-
hasen tuloon kuin käki kukkui. Mikäli käki 
pysyi vaiti juhannusyössä, sulho tulisi jo ennen 
seuraavaa Juhannusta.

Juhannusyönä nuoren neidon vaellellessa 
alasti veden ääreen ja katsoessa lähteeseen, 
tai muuhun pieneen hallittuun vesialueeseen 
kuten kaivoon tai lampeen, tulevan puolison 
kuvajainen heijastuisi veden väreilevässä pin-
nassa. 

Nuorille miehille ei vastaavia taikoja ollut 
tarjolla ja juhannusaatto kuluikin kierrelles-
sä kylänraitteja sekä juopuessa varta vasten 
pannusta tuoreesta oluesta. Ei ollut tavatonta 
löytää nuoria miehiä vaeltelemassa ruisvaini-
oiltakaan jos vaikka vastaan juoksisi elämän-
kumppani. q
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Saunan kiuas Hirvasvaaran kylässä Kuolajärvellä. Rytkönen Ahti, kuvaaja 1926. 
Museovirasto - Musketti Kansatieteen kuvakokoelma.

Hauholaisia lehmiä kesälaitumella. 
Kuva: Johanna Henttinen
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A
mmoisina aikoina uskottiin, että maail-
man taitekohdissa kuten päivänseisauk-
sissa, todellisuuden hauraat reunat jous-

taisivat. Nämä olivat otollisia aikoja ennustusten 
hakemiseen sekä taikojen tekoon. Juhannustaiat 
muuttivat suuntaansa hieman kulttuurivaikuttei-
den seurauksena. Maatalouteen, satoon ja karjaan 
keskittyvät taiat vaihtuivat Keski-Euroopassa 
yleisempiin hedelmällisyystaikoihin. Erityisesti 
ruotsista kantautuneet juhannusperinteet keskit-
tyivät sadon sijasta naimaonnen hakemiseen. 

Taikojen tekeminen oli juhannusaaton ohjel-
massa kun nuoret naiset pääsivät viettämään ai-
kaa keskenään. Taikoja tehtiin myöhään yöhön, 
ennusteita haettiin luonnosta; niin pelloista kuin 
lammista, kuin aktiivista toimintaa vaatia riittejä 
suorittamalla. Tulevan puolison löytymistä py-
rittiin hoputtamaan taioilla, mutta myös ennus-
merkkejä haettiin keinoin kuin keinoin. Milloin 
palava puu osoitti sulhasen suunnan, milloin hal-
ko kertoi sulhon olevan leskimies.

Saunan jälkeen, kun vastan viskasi katolle, saat-
toi vastan päästä nähdä summittaisen suunnan 
josta sulho tulisi aikoinaan. Jos vastan pää kääntyi 
kuitenkin kirkon suuntaan, tiesi se kuoleman kor-
jaavan vuoden sisällä.

Taiat tarjosivat keinon tavoitella hallitsema-
tonta, mutta ne toimivat myös merkkeinä muille. 
Esimerkiksi naimattomat naiset menivät kieri-
mään mielitiettynsä pellolle alastomina, taian 
herätellessä tulevana vuotena tilallisen ”armaste-
lemaan” taikoja tehnyttä. Mikäli talossa oli asukas 
kotonaan, ei heille voinut jäädä epäselväksi heitä 
kohtaan osoitettu romanttinen kiinnostus.

Ennustusten hakemisessa oli riskinsä, jotta 
niihin ei liian pienellä varomisella tai huoletta 
ryhdyttäisi. Kuoleman ja onnettomuuden uhan 
vuoksi taikoja tekivät vain niitä todella tarvitse-
vat, ne jotka halusivat ennusmerkkinsä ja toiveen-
sa todella toteuttavan. Panosten ollessa korkeat, 
tarkoitti se taikojan olevan valmis avioliiton sa-
tamaan, puolison löytymiseen. Taikojen ei välttä-
mättä ollut tarpeen olla edes etäisesti uskottavia 
niiden toimimiseksi. Taioilla avattiin oma mieli 
ja tehtiin selväksi myös muille valmius armaan 
elämänkumppanin löytämiseen. q

J uhannuksen lyhy-
enä yönä, metsis-
sä vaellellessa jos 

sattui näkemään virva-
tulien loisteen, kannatti 
niitä seurata. Uskomus-
ten mukaan virvatulet 
johdattaisivat kallis-
arvoisen saaliin luo. 

Virvatulien uskottiin 
ennen muinoin olevan 
merkki henkien liik-
keellä olosta. Henkien 
uskottiin myös kerää-
vän ihmisille arvokasta 
maallista omaisuutta. 
Pirujen ja henkien 
liikkeet kätketyille aar-

J
os nainen menee 
j u h a n n u s y ö n ä 
aivan alastomana 

kaivon luo, niin hän nä-
kee siellä tulevan avio-
puolisonsa kuvan. Kai-
von tai lähteen vesi on 
pienen hetken viinana. 
– Hämeenkyrö, 1936

Ku mänee kaivosta 
kuutelemaa Jussipäi-
vyönä, ni sitt joka kuu-
lee avaime helinä, ni 
se piäsee emännäks, ja 
joka lapse itkuu kuuloo, 
se sua sitte lapse. 
– Hirvensalmi, 1982

Kun tyttö haluaa tie-
tää onko hänen tuleva 
miehensä poika tai les-
kimies, niin hänen on 
juhannussaunasta lähet-
tävä palijain persein ta-
kaperin kävelemään ha-
lakopinoon päin. Ei saa 
kahtuva olokasa yli. Se 
halako, joka perseeseen 
pökkää, on tarkastetta-
va. Jos se on halakastu, 
niin on leskimies, vain 

jos se on pyöriä, niin on 
poikamies. 
– Nivala, 1935

Juhannuskokon kes-
keen pantiin riuku. Kun 
hienoimmat ainekset 
paloivat ensin, jäi riuku 
törröttämään, kunnes 
se kaatui. Sinne päin, 
mihin se kaatui, jäivät 
kaikki vanhoiksi piioik-
si. – Nurmijärvi, 1935

Kysyttiin sialta jou-
tuuko kysyjä naimisiin 
sinä vuonna. Jos sika rä-
hähti, niin sitten joutui, 
jos ei puhunut mitään, 
ei sitten joutunut. 
– Akaa, 1935

Juhannuksena teh-
tiin lehtimaja koivuista 
ja syötiin juustoa ja vii-
lipiimää. Yöllä kulkin 
nuoret miehet suurissa 
laumoissa ympäri kylää 
konttit selässä ja toivat 
tullessaan koivun talon 
ovensuuhun ja pyysivät 
konttiinsa juustoja ty-
töiltä. Kullekin tytölle 

ja piialle tehtiin taloissa 
oma juusto juhannuk-
seksi. – Ruovesi, 1935

Jos tietää jossain lä-
hiseuvussa olevan raha-
aarteen, pittää juhan-
nusyönä männä alasti 
suojan katolle, sillon 
sen näkköö. Se (piru) 
näät sinä yönä kirkastaa 
rahojaan ja siit ne saa 
pois. – Juva, 1899

Juhannusaattona si-
dotaan kolme eriväristä 

lankaa olkiin. Sininen, 
musta ja punainen 
lanka. Syksyllä tarkas-
tetaan, mikä olki on 
kasvanut pisimmäksi. 
Jos mustalankainen olki 
on pisin, tietää se surua. 
Jos punalankainen on 
pisin, on odotettavis-
sa iloa. Sinilankainen 
tuo onnea. – Luumäki, 
1944. q

ENTEILLE              
     otol l i sta a ikaa

KUKKIVA LUONTO KERTOI

tulevasta

Pitäjien perinteitä

Enteitä etsittiin luonnosta, jotta voitaisiin varautua tulevaan. Talouden ja toimeentulon ollessa sään armoilla, kaikki merkit tulevasta 
kelpasivat käyttöön. Vanha sanonta kertoi, mitä ennen juhannusta sataa niin loppukesästä sataa laariin satona. 

Tuulinen juhannus puolestaan ei lupaillut hyvää, tuuli pitäisi puolukkasadon kaukana syksyn saapuessa.
Juhannusaattona sidottiin pellolla olkiin erivärisiä lankoja. Syksyllä käytiin tarkastamaan mikä niistä oli kasvanut kesän kuluessa pisimmäksi. 

Jos mustaan lankaan kiedottu olki oli pisin, se tiesi taloon tulevan surua.  Punainen lanka tiesi iloa ja sinisen langan oljen kasvu puolestaan onnea.
Saraheiniä solmimalla voitiin hankkia itselle toiveita. Parillinen määrä heiniä otettiin nipuksi ja solmittiin päittäin yhteen yksi kerrallaan.

 Jos nipusta oli muodostunut solmimisen yhteydessä yhtenäinen rengas, niin hartain toive saattoi käydä toteen.
Kun juhannuskoivujen tuominen talon pieleen muuttui tavaksi käytännön jälkeen, niistä pidettiin hyvää huolta. Nuoria peloteltiin, että jos portai-
den viereen tuoduista koivuista katkoo oksia, se tietää surua ja murhetta. Jos on uskomista niin melko suoraan, vitsatarpeet eivät olleet kaukana... q

teilleen saattoi havaita 
myös nousemalla suo-
jaiselle katolle alasti, 
useimmiten saunan, 
joiden suojasta henkiä 
häiritsemättä saattoi 
niitä tarkkailla.

Kukattomat itiö-
kasvit uskomuksien 
mukaan kukkivat vain 
juhannusyönä. Näistä 
yleisimmän, saniaisen, 
kukinnonpoimimisella 
saisi osakseen taika-
voimia. Mahdottoman 

kukinnon löytäminen 
olisi merkki siitä että, 
on saanut kosketettua 
toista maailmaa ja saa-
nut sieltä siunauksen. 
Keskikesän kukintoi-
hin liittyvät taiat ovat 
olleet yleisiä erityisesti 
Baltian maissa, joista 
muina issuoma la iset 
uskomukset ovat juur-
taneet osittain omaa 
perimätietoaan. q
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Tytöt valitsevat kokosta pystysäären itselleen; 
jonka ensiksi palaa poikki, joutuu ensiksi 

naimisiin. Vahter Tyyni, kuvaaja 1930.  Museo-
virasto - Musketti Kansatieteen kuvakokoelma.

Juhannuksen viettoa Uuno Eskolan ohjaamassa elokuvassa  ”Ei auta itku 
markkinoilla”Ikaalinen, 1927. Musketti – Historian kuvakokoelma.



Tarinoita siivoamisesta 
ja porttien pielistä

KOKKOJEN 
kokoava voima

T U L E N  TA I K A A

K
ipunoiden lennosta, savun suunnasta ja 
riukujen kaatumisista pyrittiin päätte-
lemään tulevaa satoa, onnea ja onnetto-

muuksia. Kekäleet ja tuhkat vietiin pelloille 
tuomaan kasvulle onnea. Erään perinteen mu-
kaan kokosta tuli sytyttää valkeat ja toimittaa 
joka talouteen uudet tulet, jotta ne palaisivat 
koko loppuvuodenkin. Kokon sytytti yleensä 
kylän vanhin, merkkinä jatkuvuudesta ja kun-
nioituksesta.

Tuleen ja sen polttamiseen on kautta aikojen 
liittynyt lukuisia uskomuksia, tulen tarjotessa 
lämpöä ja turvaa yöltä aina sen puhdistaviin 
ominaisuuksiin sekä henkien karkottamiseen 
savujen avulla. Eurooppalaisessa kokko perin-
teessä niiden on uskottu lisäävän viljelyksien, 

J
uhannuksen 
sä i lyneistä 
tavoista koi-

vujen asema portin 
pielien vartijoina on 
kadottanut tarinansa 
ja jäänyt elämään omaa 
elämäänsä. Niitä pide-
tään heräävän luonnon 
merkkeinä, hedelmäl-
lisyyden ja kukoistuk-
sen osoituksina. Kuk-
kivan luonnon lahjat 
tulivat juhannukseen 
kuitenkin mukaan va-
hingossa käytännön 
syistä.

Aikoinaan oli tapa-
na suurimpia vuotuis-
juhlia varten suorittaa 
perinpohjainen siivous 
tuvassa kuin tuvassa. 
Juhlista suurimmat oli-
vat joulu ja juhannus, 
jolloin lattia hangat-
tiin puhtaiksi, aterimet 
puunattiin, liat ja pö-
lyt huiskittiin koivun 
oksilla. Koivun oksat 
toimivat pölyhuiskun 
ja luudan asemassa ja 
niistä jäi jälkeensä iha-
nan raikas tuoksu. 

Siivousta varten oli-
kin tapana kaataa nuo-
rehko koivu ja tuoda 
se tuvan viereen, josta 
uusia oksia siivousta 

L änsirannikko on 
ollut perinteisesti 
ruotsalaisen kult-

tuuripiirin vaikutusalu-
etta. Ruotsissa 1800-lu-
vulla juhannussalko 
korvasi pääosin kokon 
juhannuksen vieton 
keskiössä. Juhannussa-
lot ovat komeasti koris-

teltuja ja niissä roikkuu 
naruja sekä köynnöksiä. 
Naruja kiedottiin nii-
den ympärille tanssien 
ja juhlien. Salot ovat osa 
keskieurooppalaista he-
delmällisyysriittiperin-
nettä, joissa nuoret juh-
livat täysi-ikäisyyttään ja 
omaa sukukypsyyttään 

LÄNSITUULET JUHANNUKSENA
yhdessä kesänkanssa.

Salkotansseja on 
harrastettu alkukesän 
juhlinnassa jo keskiajal-
ta lähtien. Euroopassa 
useimmiten salkotans-
seille oli varattu sijansa 
toukokuun 1. päivästä, 
jolloin luonnon herää-
minen oli jo alkanut 

hiljalleen. Salon on 
nähty edustavan maail-
man akselia ja sen siir-
tymistä kesäaikaan tai 
maailmanpuuna, joka 
koristellaan kesäiseen 
asuunsa. Yleisimmin 
sitä pidetään kuitenkin 
pakanallisena fallossym-
bolina. q

kotieläinten sekä ihmisten hedelmällisyyttä. 
Juhannuskokko kun oli palanut aikansa ja 

rakennelma alkoi huojua, oli aika valmis en-
teiden etsinnälle. Mihin suuntaan kokon kärki 
kaatuikaan, sillä suunnalla ollut talo saisi tyt-
tärensä naitettua ennen ensi juhannusta. Ete-
läisessä Suomessa puolestaan saatettiin kokon 
keskelle asettaa pitkä riuku; kun muut ainekset 
paloivat ensin ympäriltä, pääsi riuku kaatu-
maan. Se kehen riuku osoitti kaatuessaan, oli 
tuleva jäävän vanhaksi piiaksi. Toinen ennus-
tustapa puolestaan katsoi kokon savua. Se, ketä 
päin savu alkoi suuntaamaan, joutuisi pian nai-
misiin. q
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J
uhannuskokko on 
melko tuore lisäys 
Ukon päivän viet-

toon, sen levitessä idäs-
tä koko maahan vasta 
1900-luvun alussa. Län-
si-Suomessa paloivat 
alkukesästä muunlaiset 
tulet, pääsiäiskokoista 
helavalkeisiin. Tuleen 
ja sen polttamiseen on 
kautta aikojen liittynyt 
lukuisia uskomuksia, 
tulen tarjotessa lämpöä 
ja turvaa yöltä aina sen 
puhdistaviin ominai-
suuksiin sekä henkien 

karkottamiseen savujen 
avulla. 

Kylän väki kerääntyi 
asemaan ja ikään kat-
somatta yhteen viettä-
mään elonjuhlaa, lau-
lamaan, leikkimään ja 
tanssimaan. Juhannus 
oli kaikkien yhteistä 
juhlaa, jolla juhlittiin 
kylvön päättymistä ja 
toivottiin suotuisia säitä 
satokaudeksi. Yötaivas-
ta vasten palava tuli oli 
jotain kaunista, liekkien 
tanssi yhteisesti jaettu 
kokemus, jota vaalittiin 

muistoissa.
Kokkojen merki-

tyksellisyyttä lisää se, 
että ne näkyivät kauas. 
Juhannuksena pystyt-
tiin katsomaan kuinka 
omaan tulipatsaaseen 
syttyi vastaamaan naa-
purikylän kokko, kuin-
ka vastarannallekin il-
mestyi punertava kajo ja 
taivaanrantaa täplittivät 
savupatsaat. Ne olivat 
naapurusten kommu-
nikaatiokeinoja, tapoja 
osoittaa osanottoaan 
yhteisiin juhliin ja vah-
vistaa yhteisöllisyyttä 
laajemmallakin alueella.

Kokon suomenkie-
linen nimi juontaa 
juurensa Kalevalasta. 
Kokko-linnut olivat 
ukkoslintuja, jotka 
kuuluivat niin suoma-
lais-ugrilaiseen, kuin 
baltialaiseenkin kansan-
perinteeseen. Kokot 
ovat olleet muun muas-
sa Ilmarisen kanssa sy-
tyttämässä ensimmäistä 
tulta ja auttamassa Väi-
nämöistä kasken polt-
tamisessa. Tarustoissa 
Kokko-linnuilla on osa-
na olla niin sankarien 
ystäviä kuin vihollisia. q

varten oli kätevää käy-
dä katkomassa. Koivun 
tuoksu oli mukava ja 
usein ei sitä raaskittu 
viedä takaisinkaan sii-
vousten valmistuttua. 
Kaunis, kesänvihreä 
puu somisti kauniisti 
punamultaa vasten ja 
toi kaikille tiedon, että 
asujaimisto oli valmis 
tulevia juhlallisuuksia 
varten.

Koivut tulivat käy-
tännön kautta arkeen 
ja niistä muodostui ai-
kojen kuluessa juhlan 
merkkejä. 1800-luvun 

loppupuolen muiste-
luissa on tullut esille 
kuinka koivuista 
rakennettiin lapsille 
lehtimajoja, joiden 
turvissa juhannusta 
päästiin odottamaan 
ja järjestettiin kaik-
kea lettukesteistä ko-
tileikkeihin. Portin 
pieliin koivuja rah-
dataan yhä, vaikka 
koivunoksista ollaan 
kevät siivouksissa 
siirrytty harjoihin ja 
pesuaineisiin, joissa 
on vain koivuesans-
sia. q

Hyvää juhannusta!
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Juhannus Karkun Ellivuorella 1950-luku. 
Museovirasto – Musketti. 
Historian kuvakokoelma.
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Juhannusalko ja kansallispukuinen tyttö pitelee Ahvenanmaan maakunnan 
viiriä Godbyssa. Bonin Volker von, kuvaaja Musketti – Historian kuvakokoelma.

Juhannuskoivuja laitetaan Ähtärissä. 
Kyytinen Pekka, kuvaaja 1968. 

Musketti – Kansatieteen kuvakokoelma.


