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L
aurinmäellä, met-
sikön keskellä, 
pulppuaa Taaran 

lähde. Taaran lähdettä 
käytettiin pakanuuden 
aikana, ennen kristinus-
kon tuloa, Taara-jumalan 
palvontaan. Se toimi uh-
rilähteenä aina 1700-lu-
vun alkupuolelle saakka. 
Lähde ja sen omistanut 
jumaluus ovat antaneet 
nimensä myös ympäröi-
välle alueelle, Tarinmaal-
le.  

Taaran taustat mene-
vät etelänaapuriimme 
Viroon, jossa Taaraa 
on palvottu niin sodan 

kuin ukkosen jumalana. 
Taara on ollut lähellä 
skandinaavien Thoria 
ja muinaissuomalaisten 
Ukkoa, jotka ovat olleet 
niinikään ylijumalia sekä 
ukkosenjumalia. 

Taaran palvonnan 
väitetään loppuneen Bal-
tian ristiretkien jälkeen. 
Liivinmaan kronikassa 
kerrotaan Muhun val-
loittamisen yhteydessä 
kuinka Taara ajettiin 
kansasta pois kastami-
sen kautta vuonna 1227, 
mutta vanhat uskonnot 
eivät peseytyneet kui-
tenkaan vedellä pois. 

Rahvaanperinteessä mui-
naiset uskomukset säi-
lyivät vielä vuosisatoja ja 
levittäytyivät laajemmin 
aina Hämeeseen saakka 
vuosisatojen vieriessä 
vääjäämättä eteenpäin. 
Vielä tänäkin päivänä 
Taaranpalvonta jatkuu 
uuspakanallisessa perin-
teessä niin Virossa kuin 
muuallakin.

Christfrid Ganande-
rin Mythologia Fennica 
vuodelta 1789 kertoo 
lähteellä pidetyn ”bak-
kanaaleja”, jonka takia 
sinne meneminen on 
ollut sakon uhalla kiel-
letty kristinuskon otettua 
Hämeestä jalansijaa. Läh-
teen nimi vaihtui kristil-

listen vaikutteiden myötä 
Laurinlähteeksi läheisen 
kirkon suojeluspyhimyk-
sen mukaisesti. Lähteellä 
tehtiin kuitenkin taikoja 
aina Laurinmessun päi-
vänä, 10. elokuuta, jär-
jestettyjen markkinoiden 
yhteydessä, kunnes tuo-

K
ekrin etymologia juurtaa kansankielestä ja 
se tarkoittaa viimeiseksi jäänyttä tai jonkin 
päättävää. Se onkin ollut maatalousyhtei-

söissä vuoden päätös juhla, satokauden päättymisen 
juhla kun sirpit ja huhmareet on pystytty nosta-
maan ladon seinälle odottamaan kevättä. 

Kirjakielemme isän, Mikael Agricolan mukaan 
kekri olisi ollut muinaissuomalainen jumala, joka 
vastasi karjan kasvusta. Tälle tosin ei ole löytynyt 
muita kirjallisia viitteitä kuin Agricolan teos suoma-
laisista jumaluuksista (1551). Tutkijat uskovatkin 
kekrin merkanneen alunperin sadonkorjuu juhlaa, 
mutta sanan juuria ei ole onnistuttu selvittämään.
1800-luvun alkupuoliskolla kekrin ajankohdak-
si pikkuhiljaa vakiintumaan pyhäinpäivän seutu. 
Ruotsi-Suomessa kekrin vieton ajankohdaksi mää-
riteltiin 1. marraskuuta vuonna 1772, mutta säädös 
ei tavoittanut maatiloja kautta kuningaskunnan 
koskaan kokonaan. Tavoitteena oli yhtenäistää juh-
lintaa ja pyrkiä rajaamaan kansakunnantuottavuut-
ta rajoittavien pyhäpäivien olemassaoloa. q

K
eskiajalla kristin-
uskon levittyä 
suomeen lähde 

nimettiin uudelleen 
Janakkalan suojeluspy-
himyksen Pyhän Lau-
rentiuksen eli Laurin 
mukaan. Pyhä Lauren-
tius oli tunnettu pyhi-
mys, joka kärsi mart-
tyyrikuoleman vuonna 
258 kristittyjen vainojen 
aikaan Roomassa. Pyhä 
Lauri on kirkkomaalauk-
sissa kuvattu kädessään 

halstari, jolla hänet kär-
vennettiin kuoliaaksi. 
Kansa tulkitsi halstarin 
peltoladaksi ja merkiksi 
siitä, että Laurin päivänä 
oli aika ladata eli tasoit-
taa ruispellot kylvökun-
toon.

Legendan mukaan 
Laurentius oli piispan 
käskystä myynyt kirkon 
kalleudet ja jakanut rahat 
köyhille kun oli käynyt 
selväksi, että Rooman 
hallinto ei suvaitse kil-

pailevia uskontoja. Kun 
keisari Valerius määräsi 
kristityt teloitettaviksi ja 
näiden omaisuuden otet-
tavaksi valtion haltuun 
sai Laurentius käskyn 
tuoda kirkkonsa aarteet 
keisarin eteen. Pyhä 
Lauri marssitti seurakun-
tansa köyhät ja vaivaiset 
mukanaan keisaria ta-
paamaan ja ilmoitti tuo-
neensa mukanaan kirk-
konsa arvokkaimman 
omaisuuden. 

Tempausta ei hallin-
nollisissa elimissä arvos-
tettu, vaan diakoni ase-

tettiin halsteriin ja hänet 
poltettiin elävältä. Tarina 
kertoo Laurentiuksen 
pyytäneen kesken hitaan 
hiillostuksen kääntä-
mään itseään ympäri, 
todeten toisen kyljen ole-
van jo kypsä. Halstrattu 
pappismies menehtyi lo-
pulta elokuun 10. päivä 
vuonna 258.

Pyhä Laurentius oli 
monien kaskujen ja il-
kikuristen kertomusten 
keskushenkilö. Lähes-
tyttävien ja viihdyttävi-
en tarinoiden ansiosta 
Laurista tuli lähestyttävä 
ja suosittu pyhimys. Kes-
kiajalla hän oli pyhimyk-
sistä suosituimpia vaikka 
oli kirjojen ja kirjastojen 
suojelupyhimys, mutta 
myös kokkien ja olu-
enpanijoiden suojelija.  
Pyhästä Laurentiuksen 
mukaan nimettyjä paik-
koja löytyy maailmalta 
lukuisia, Suomessakin 
on neljä Pyhän Laurin 
kirkkoa. q

TAARAN LÄHDE

Pyhä Lauri

     Ajan patinan

Laurinmäen ja Taaran historiaa. Muistoja entisaikain sadonkorjuuperinteistä ja kekrinvietosta.
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miokapituli kielsi mark-
kinatkin.

Lähde ei enää muis-
tuta alkuperäistä muo-
toaan, eikä Taarakaan 
vaikuta enää uskonto-
jen kartalla aktiivisesti. 
Lähde on rakennettu 
uudestaan kivistä kai-

vomaiseksi 1900-luvun 
alussa, samalla kun Lau-
rinmäelle rakennettiin 
juoksuhautoja. Lähteen 
koko on 80 cm x 80 cm 
ja sen syvyys on 116 cm. 
Lähteessä on tasainen 
sorapohja ja se pulppuaa 
edelleen kirkasta vettä. q

Janakkalan kirkko. Kuva: Knapas Marja-Terttu, 1989. 
Museovirasto - Musketti, rakennushistorian kuvakokoelma.

Perttilän talon väkeä sadonkorjuussa . 
Kuva: Paulaharju Samuli, 1919. Museovirasto 
- Musketti, kansantieteen kuvakokoelma.

Taaran lähde. Kuva:  Saukkonen Jyri, 1984. Museovirasto - Musketti
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K
aupunkeja alet-
tiin perusta-
maan Suomeen 

1600-luvulla. Valtioval-
lan tavoitteena oli saada 
kauppa keskittymään 
niihin ja samalla kerätä 
kaupankäynnistä tulli-
maksuja ja täten varal-
lisuutta valtionkassaan, 
sillä maaseudulla har-
joitetusta kaupasta tätä 
ei pystytty keräämään. 
Elinkeinojen ja teolli-
suuden harjoittamista 
maaseudulla pyrittiin 
rajaamaan, jotta kauppa 
tapahtuisi hallitusti ja 
säädellysti, sekä tieten-
kin verotetusti.

Hämeenlinna sai 
vuonna 1639 ensimmäi-
senä sisämaakaupunki-
na kaupunkioikeudet. 
Vuonna 1650 Hämeen-

linnan kaupunki sai 
ensimmäisen pormes-
tarinsa sekä markkinat, 
joita luvattiin järjestet-
tävän kahdet vuodessa: 
tammikuussa sekä syys-
kuussa. Torilla järjestet-
tävät markkinat olivat 
kaupungin tuolloiseen 
kokoon nähden suuria. 
Tori täyttyi ihmisistä, 
hevosista, kärryistä ja 
myyntikojuista. Myyjiä 
ja ostajia saapui niin lä-
heltä kuin kaukaa ja tar-
jolla oli aivan kaikkea. 

Markkinat olivat 
merkittävää kansanhu-
via, jossa posetiivit ja 
karusellitkin pääsivät 
pyörimään ja väki saa-
pui myös viettämään 
aikaa kaupankäynnin 
ohessa. Vuosisadan alus-
sa mark-kinahulinat yl-

tyivät niin koviksi, että 
niin ravintolat kuin al-
koholia myyvät liikkeet 
suljettiin markkinoiden 
ajaksi yleisen järjes-

tyksen ylläpitämiseksi. 
Tämäkään ei auttanut, 
vaan markkinat kiellet-
tiin kokonaan. Tilalle 
tulivat toripäivät, joissa 

ei vastaavaa riehakkuut-
ta esiintynyt niiden vaa-
timattomamman luon-

teen ansiosta. q

S
a d o n ko r j u u n 
juhla kekri on 
ollut vuoden 

juhlista merkittävin, 
huomattavasti joulua 
ja uutta vuotta isompi. 
Se on ollut elinkeinon 
vuodenvaihteen juhla, 
satokauden päättäjä, 
juhla jossa palkitaan 
koko vuoden työstä. 
Sen vietto riippui siitä 
mihin aikoihin sato saa-
tiin korjatuksi ja pöy-
dät valmiiksi. Maatalot 
juhlivat sitä sen mukaan 
miten syksyn työt saatiin 
päätökseen: kekrin aika 
koitti kun karja oli tuotu 
sisätiloihin, jyvät olivat 
laarissa, juurekset maa-
kuopassa ja syksyn teu-
rastukset tehty. Monilla 
paikkakunnilla kekriä 

vietettiin monta päivää 
peräkkäin, aina talo ker-
rallaan.

Korjuutöiden päät-
tymistä juhlistettiin 
syömällä ja juomalla 
ylenpalttisesti. Tällä ta-
valla pyrittiin takamaan 
seuraavan satokauden 
runsaus. Pöydän piti olla 
koreana aamusta yömyö-
hään, jotta talosta ei olisi 
ruoka seuraavana vuon-
na loppunut. Yltäkylläi-
syyden tuli näkyä myös 
viinassa, ja joillakin seu-
duilla jopa uskottiin, että 
isännän hyvä humala 
vahvistaisi viljan kasvua 
seuraavana kesänä. Vasta 
1800-luvulle tultaessa 
kekri liitettiin kristillisen 
pyhäinpäivän yhteyteen 
ja maanviljelykseen liit-

tyvät perinteet sulautet-
tiin osaksi kristinuskosta 
peräisin olevia tapoja. 

Ennen nykyisiä ka-
lentereita auringon 
kiertoon perustuva 
ajanlaskutapa ei vuoden 
saatossa mennyt tasan 
olemassa olevien kalen-
terien kanssa. Auringon- 
ja kuunkiertoon perus-
tuvassa järjestelmässä jäi 
12 vuorokauden mittai-
nen ajanjakso yli. Vaikka 
kekrin aika vaihteli alu-
eellisesti huomattavasti, 
sen jälkeen vietettiin 
vuoden vaihteen juhlaa, 
jossa ylimääräiset päivät 
elettiin pois. Tuota ka-
lenteritonta ajanjaksoa 
kutsuttiin jakoajaksi.

Jakoajan vietto ajoit-
tui kekriin, joka oli maa-

talousvuoden loppu ja 
samalla vuodenvaihde. 
Se oli erilaista ja merkit-
tävää aikaa. Kalenterit-
tomien päivien aikana 
uskottiin voitavan tul-
kita enteitä ja vuoden 
hauraiden reunojen vä-
lissä. Uskottiin haltioi-
den ja esi-isien pääsevän 
vaikuttamaan maailman 
menoon. Henkien läs-
nä ollessa olikin tärkeää 
pidättäytyä työnteosta 
ja viettää hiljaiseloa. Esi-
merkiksi römppäviikon 
on uskottu sijoittuneen 
tästä syystä myöhem-
miksikin vuosisadoiksi 
kekrin jälkeiseen aikaan. 
q

Varhaisim,pia markkinoita

Markk i n a t
maaseudulla
M

erkantilismin aikaan, kaupankäyntiä 
maaseudulla rajoitettiin runsaasti. 
Suuret rannikkokaupungit taistelivat 

kauppa-alueista ja talonpoikien oli matkatta-
va oman alueensa kauppakaupunkiin vaihta-
maan tuotteensa rahaksi. Usein tämä tarkoitti 
Hämeessä huomattavia matkoja. Markkinat 
kuitenkin muodostivat poikkeuksen kaupan 
kieltoihin, niissä sai käydä kauppaa vapaasti 
kauppapiireistä välittämättä.

Hämeen maaherra Axel Stålarm pyrki 
puolustamaan markkinahanketta, vaikka 
ehdotukset oli hylätty järjestelmällisesti pit-
kin 1600-lukua. Vuoden 1672 valtiopäiville 
Hollolan ja Hattulan kihlakuntien talonpojat 
toivat mukanaan yhtenevät anomukset, joissa 
vedottiin kauppamatkojen kohtuuttomuu-
teen alueen asukkaita kohtaan ja markkinois-
ta kertyvään kruununverojen maksukykyyn. 
Tavoitteena oli saada erityisesti syysmarkkinat 
Hämeeseen. 

Tämä onnistui ja valtiopäivät antoivat 
markkinoille luvan. Lahden kylän markkinoi-
den ajankohdaksi määrättiin 1. ja 2. elokuu-
ta. Niistä muodostui saman tien huomattava 
tapahtuma, johon saapui kauppiaita Turusta 
saakka. q
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Saunan kiuas Hirvasvaaran kylässä Kuolajärvellä. Rytkönen Ahti 1926. 
Museovirasto - Musketti, kansatieteen kuvakokoelma.

Markkinat 1908. Kuva: Museovirasto 
- Musketti, kansatieteen kuvakokoelma.

KEKRISTÄ JAKOAIKAAN

Markkinat 1909. Kuva: Museovirasto 
- Musketti, kansatieteen kuvakokoelma.
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S
yksyn saapumiseen tuli varautua, pelto-
jen tuli olla puituina ennen syyssateita 
ja kylmien ilmamassojen lipuessa maam-

me yli tuli kesän sadot varastoida huolella pitkiä 
ja pimeitä öitä varten. Satokauden päätöstä on 
eurooppalaisessa maatalouskulttuurissa juhlittu 
vuosisatoja, suomessa satokauden juhlana on toi-
minut ammoisista ajoista kekri. Sillä ei ole ollut 
kalenteriin sidottua aikaa, vaan se on määräyty-
nyt kulloisenkin vuoden ja kulloisen talon työryt-
min mukaan. Sitä on vietetty silloin kun työt on 
saatu tehtyä ja talon toimet syksyn tuloon kun-
toon. Karkeasti ottaen kekri ajoittuu kuitenkin 
Mikkelinpäivän ja Pyhäinmiestenpäivän välille.

Sadonkorjuujuhlan vietossa juomisella ja 
syömisellä oli keskeinen osa. Lihapyörykät ja 
lammaspaisti olivat tyypillisiä juhlaruokia syys-
teurastusten jälkeen. Ruokaa oli paljon, sitä tuli 
olla tarjolla yltäkylläisesti tulevan sato-onnen ta-
kaamiseksi. 

Pitojen ohessa, muinaissuomalaisen uskon 
mukaisesti, lepytettiin myös vainajia. Heidät 
kutsuttiin myös ruokapöytään ja poismenneille 
katettiin usein jopa omat lautaset. Jakamisella 
toivottiin esi-isien ottavan osaa tilan toimiin ja 
antavan myötävaikutuksensa ensi vuoden me-
nestykseenkin. Myöhemmin kekrin ajoittaminen 
kirkollisen pyhäpäivän yhteyteen johti siihen, 
että se alettiin käsittämään vainajien muistojuh-
laksi.

Kekrin toisena päivänä, pitojen jälkeen, läh-
dettiin kiertämään kekriä. Kylänraiteilla liikkui 
seurueita joissa oli kekripukkeja ja kekrittäriä vaa-
timassa tuvista kestitystä niin rääppijäisistä kuin 
myös kurkunkostukkeista. Pelottavat kekripukit, 
sarvineen ja karhuntaljoineen, isoine puukkoi-
neen ja toisinaan jopa kirves kärsänään koputteli-
vat ovia ja huutelivat muun muassa ”Anna ryyppy 
tai kaadan uunis.” Kestitystä tuli antaa jo hyvien 
tapojen vuoksi, sillä vieraita ei saanut kekrinä 
käännyttää ovelta, tai nuukuus tarttuisi myös 
viljelyksiin. Myös remuavilla ja pelottavilla lau-
moilla nuoria oli varmasti vaikutuksensa siihen 
etteivät pukit ja kekrittäret jatkaneet matkaansa 
kuivin suin. q

R
etiisi on yksi 
kaikkein van-
h i m m i s t a 

viljelykasveista ja suo-
sittu vihannes koti-
puutarhoissamme. Eu-
rooppaan se on tuotu 
1500-luvulla Kiinasta 
ollen vanhimpia Eu-
rooppaan kulkeutuneita 
vihanneksia. Kiinassa 
sitä on viljelty jo monien 

tuhansien vuosien ajan. 
Niitä tarjottiin usein 
porkkanan ohessa kei-
tettynä lihan kera.

Rapsakka ja make-
ankirpakka pikkujuures 
on nopeakasvuinen 
ja helppo kasvatetta-
va pienessäkin pihassa 
ruukkuvihanneksena 
tai viljelylaatikoissa. Se 
muodostaa rapean, kor-

k ekrinä riitti te-
kemistä, uuni 
oli lämmitet-

tävä heti aamuvarhai-
sella ennen auringon 
nousua. Tavoitteena 
oli juhlia päivä läpeen-
sä, joten pakolliset 
työt oli saatava tehtyä 
ennen päivän koittoa. 
Syömäänkin piti ehtiä 
useampaan otteeseen, 
jotta voitiin esi-isiltä 
ja hengiltä anoa siuna-

usta tulevan vuoden 
sadolle.

Aamutuimaan val-
mistettiin rieskat, liha- 
ja kalaruuat laitettiin 
aluilleen, viilit, talkku-
nat ja maidot tuotiin 
sisälle. Päivälliseksi 
valmistettiin paistia 
perunoista, lihasta ja 
makkarasta. Päivän 
kuluessa maisteltiin 
viinaa ja kekriä varta 
vasten pantua olutta. 

Kaikkia ruokia ja juo-
mia vietiin myös halti-
joille riiheen sekä uh-
ripuille ja –kiville, sillä 
kekrinä ei henkienkään 
sietänyt olla nälissään.

Ruokaa piti olla 
saatavilla koko päivän, 
jos joku sattui poik-
keamaan. Kekrinä piti 
tarjota syötävää kaikil-
le taloon saapuneille, 
olivatpa he tuttuja tai 
tuntemattomia. Kekri 

oli kuitenkin pääasial-
lisesti perheen ja suvun 
oma juhla, vaikka pal-
kollisetkin kutsuttiin 
aterioimaan. Isännän 
humaltuminen oli tär-
keää ja suvun esi-isien 
muistaminen pitojen 
keskiössä. Perheen pa-
rissa satokauden kii-
tosta jaettiin ja iloittiin 
menneestä vuodesta. 

Anteliaisuus palkol-
lisia ja vieraita kohtaan 
toi talolle hyvää onnea 
seuraavalle vuodelle. 
Jos ei muutoin niin 
tyytyväisempien apu-
laisten ja naapureiden 
muodossa. Ruokaa piti 
talon väen syödä itse-
kin yhdeksään kertaa, 
eikä tarjottavia saanut 
koota pois valoisan ai-
kana. Talon eläimille 
annettiin kekrinä vain 
parasta ruokaa ja isän-
nän tehtävänä oli käy-
dä henkilökohtaisesti 
ruokkimassa hevoset. q

SADON- 
     korjuujuh lat

RETIISI

Kekrin ohjelmaa

Palvelusväen vapaaviikko alkoi kekristä, jolloin he saivat mukaansa ruokaa 
ja kangasta sekä lankaa. Myös kaikille talon alustalaisille ja torppareille tar-

jottiin ateria. Tämä tauko työnteosta tunnettiin Römppäviikkona. Sen alussa vuosibonukset maksettiin työntekijöille ja palvelusväki pääsi 
viettämään vapaaviikkoa, mutta se oli myös vuosisopimusten uudelleen määrittelyyn varattua aikaa. Piiat ja palkolliset uusivat sopimuksensa 
taloihin joissa olivat tai etsivät itselleen uusia työnantajia.

Viikko saattoi kulua uutta tilaa etsien, mutta vapaaviikon yleisimpien nimien joukossa olleet päänpitelyviikko, humppaviikko, särkiviikko, 
omaviikko ja nautiskeluviikko kenties antavat kuvaa muista sen käyttötavoista. Monelle se oli vuoden ainoa loma, aika jolloin ei tarvinnut 
kantaa huolta työnantajasta tai tulevasta ja taskut olivat täytetty tuoreen sadon tuomalla anteliaisuudella. q

juukelpoisen juuren jo 
noin kuukauden kulues-
sa kylvöstä. Juuren muo-
to vaihtelee pienestä ja 
pyöreästä pitkänomai-
seen ja väri punaisesta 
valkeaan.

Retiisin optimaalinen 
viljelylämpötila on noin 
10 °C ja siksi parhaat 
retiisit kasvavat syksyllä, 
kun ilman lämpötila on 
viileän tasainen eikä ole 
liian kuivaa.  Retiisit kas-
vavat parhaiten hieman 
happamassa tai neut-
raalissa, ravinteikkaassa 
maaperässä ja tarvitse-

vat paljon kosteutta.
Retiisit voidaan istuttaa 
myös ruukkuun. Retiisit 
kylvetään vajaan sentin 
syvyyteen. retiisi viihtyy 
sekä auringossa että puo-
livarjossa.

Kaikki retiisit, pit-
kät ja pyöreät, kasvavat 
todella nopeasti, joten 
sadonkorjuun kanssa 
täytyy olla tarkkana. Jos 
ne pääsevät kasvamaan 
liian kauan tai liian kui-
vassa, niistä tulee puise-
via ja maku on kitkerä. 
Retiisiä ei koskaan saa 
päästää kukkimaan. q
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Maalaistalon väki ruokailemassa. Kuva: viimeistään kesällä 1934. 
Museovirasto - Musketti, historian kuvakokoelma.
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Kekrin KIERTÄMINENKEKRIN hiipuminen

T Y Ö N  J U H L A
V

aikka vainajat ovat olleet aina kekrissä 
läsnä, on se ollut aikoinaan työnjuhla, 
jolloin arkisen raatamisen loppua juh-

littiin. Laulettiin, leikittiin ja tanssittiin. Juh-
littiin loppunutta vuotta ja toivottiin hyvää al-
kua tulevalle. Aikojen kuluessa palvelusväkien 
tarve, etenkin isoimmissa tiloissa, kasvoi ja sa-
malla haluttiin antaa heille kiitosta kuluneesta 
vuodesta ja sen töistä. Kekrin jälkeen oli aika, 
tilan töiden laannuttua, palvelusväen vapaavii-
kolle, jolloin nämä pääsivät vierailemaan koti-
seuduillaan tai tekemään mitä halusivatkaan.
Vapaaviikon jälkeen kirjoitettiin uudet sopi-
mukset taloihin. Samalla oli mahdollista vaih-
taa palveluspaikkaa, jos uuden oli sattunut 
löytämään. Palvelusväen määrän kasvaessa, 
hyvissä taloissa olevista paikoista alkoi tulla 

P
e r i n t e i s e e n 
ke k r i n v i e t -
toon kuului 

kekrin kiertäminen. 
Se houkutteli kolois-
taan naamioituneita 
kummajaisia, jotka 
kulkivat talosta taloon 
ja vaativat kestitystä. 
Eri puolella Suomea 
kiertelijät tunnettiin 
eri nimillä ja myös 
heidän asunsa vaihteli-
vat. Köyrimöröillä oli 
nurin käännetyt tur-
kikset, joista riippui 
kaikenlaista tavaraa ja 
koristetta. Möröillä oli 
seuranaan usein val-
koisiin pukeutuneita 
naispuolisia köyrittä-
riä. Tunnetuimpia oli-
vat kuitenkin köyripu-

E
nnen uskottiin 
suvun vainajien 
tulevan kekri-

nä katsomaan miten 
paikkoja on pidetty 
kunnossa vuoden ajan. 
Esi-isiä pidettiin tyyty-
väisinä kattamalla heille 
kekrinä ruokaa pöytään 
ja lämmittämällä hen-
gille saunakin valmiiksi, 
ettei tuonpuoleisten 

tarvinnut vaivaa nähdä 
erikseen. Tyytyväisten 
esi-isien uskottiin suoje-
levan heille ennen kuulu-
neita maita. 

Suomessa tämä pe-
rinne lipui kristinuskon 
mukana aluksi pyhäin-
päivään ja myöhemmin 
jouluun, jossa maallisem-
malle vainajien muiste-
lulle oli enemmän tilaa. 

USKOMUKSIA
Monet kekrin tavoista 
ovatkin tuttuja joulusta, 
jonne ne siirtyivät kekri-
pukista ja ruokaperin-
teistä alkaen. 

Vu o d e n v a i h t e e n 
juhlana kekri nähtiin 
taitekohtana, jossa maa-

ilman reunat joustivat ja 
ennusteita tulevasta oli 
mahdollista hakea sekä 
tehdä taikoja tulevan 
turvaamiseksi. Esimer-
kiksi aarnihautojen tu-
lien uskottiin näkyvän 
talojen katoilta, joissa 

jo kinaa, mutta hyvistä työntekijöistä pidettiin 
myös kiinni. Talosta vapaaviikolleen lähtevälle 
palvelusväelle annettiin mukaan pientä lahjaa 
ja ruokaakin kotiseuduille vietäväksi. Yleise-
nä tapana myöhemmin oli tarjota myös uudet 
vaatekerrat työvuoden aikana elämää nähnei-
den tilalle. q
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K
ekrin vietto 
vainajien pal-
vomisineen ja 

ennustusten hakemi-
sineen edusti kirkolle 
pakanallisia tapoja, 
joista toivottiin luovut-
tavan. Rautalammilla, 
vuonna 1729, annettiin 
papistolle kehotus neu-
voa kaikkia luopumaan 
taikuudesta ja uhrime-
noista. Yksi keinoista 
tähän oli pyrkimys siir-
tää kekriä lähemmäs py-
häinpäivää, jolloin näitä 
kyettäisiin yhdistämään 
ja kekri saataisiin kir-
kolliseenkin hallintaan 
jossain määrin.

Huoli pakanallisista 
tavoista oli suurta. Oi-
keuden pöytäkirjoissa 
1660- ja 1700-luvuilla 
on lukuisia merkintöjä 
muun muassa kekri-
lampaista, joita syötiin 
epäkristillisesti maan-
haltijoiden kunniaksi. 
Monissa paikoissa kiel-
toja valvottiin, mikä 
siirsi kekripitoja pii-
loon. Perheet siirtyivät 
muun muassa navet-
toihin syömään juhla-
aterioitaan. Kieltojen 
ankaruus ja jatkuva 
muistutus pakanallisten 
tapojen hylkäämisestä 
pikkuhiljaa haihdutti-

vat tavat niihin liittyvi-
en laulujen ja runojen 
kanssa ja kekri jäi elä-
mään vain muistojuh-
lana, joka myöhemmin 
sulautettiin pyhäinpäi-
vään. Kekripukki puo-
lestaan valui nuutinpäi-
vään ja myöhemmin, 
iän pehmittämänä ja 
kypsyttämänä, jouluun.

Toinen perinteen 
katoamiseen liittynyt 
tekijä oli yhteiskunnan 
muutos. Teollistumi-
nen ja kaupungistumi-
nen muuttivat elämää 
ja maaseutumaiseen 
elämäntapaan vahvasti 
liittynyt juhla jäi muut-
toliikkeen jalkoihin. 
Kekrin tavat ovat kui-
tenkin kulkeneet mu-
kana, runsaat kiitosate-
riat ja edesmenneiden 
muistelu on lipunut 
hiljalleen jouluun, tu-
levan vuoden ennustei-
den hakeminen uuteen 
vuoteen. Siirtymän vai-
vattomuutta kuvastaa 
se, että vuoden vaihteen 
juhla on siirtynyt vuo-
den vaihteeseen, jolloin 
sitä tavallaan, vietetään 
edelleen entisellä pai-
kallaankin. Vain vuo-
den rytmi on vaihtunut 
maailman muutoksen 
myötä. q

kit, joilla oli nurinpäin 
käännetyt turkit, joiden 
toinen hiha oli nostettu 
pystyyn kaulaksi. Päänä 
toimi kirveen terä, kor-
vina lusikat ja nokkana 
keritsimet. 

Kestitystä oli saatava 
jo kekriin liittyvän an-
teliaisuuden puitteissa, 
mutta pyyntöä usein 
tehostettiin leikki-
mielisellä uhkauksella 
uunin kaatamisesta. 
Sopu säilyi useimmiten 
viinaryypyn, kahvin tai 
ruuan voimin, ja saat-
toivatpa tyytyväiset 

kiertäjät ilahduttaa 
talonväkeä leikeillä 
ja tanssillakin. 

Kekrinä poltettiin 
myös kekrivalkeaa 
eli kokkoa, jolle nuo-
rison oli mahdollista 
kokoontua toisiaan 
tapaamaan. Järjes-
tivätpä kekrin kier-
tolaisetkin taloissa 
vierailujen jälkeen 
omia juhliaan. Myös 
keinuminen kuului 
kekriin ja sen ajatel-
tiin tuovan pitkiä 
pellavia seuraavan 
vuoden pelloille. q
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Kuva: Museovirasto - Musketti, kansatieteen 
kuvakokoelma.

Syyskuussa 2018, Janakkala

Pekka Ruotsalaisen esittämä ”köyriätär”, 
Kurolanlahti Vatala Kuva: Rytkönen Ahti, 

1927.  Museovirasto - Musketti, 
kansatieteen kuvakokoelma. 

pirut kiillottivat tulien 
liekeissä aarteitaan.

Nämä uskomukset 
siirtyivät myöhemmin 
juhannusperinteisiin 
sellaisinaan. Lampaat 
oli tapana teurastaa 
vasta kekrinä ja näiden 
luut haudata lammas-
karsinaan hyvän onnen 
takaamiseksi. Naisilla-
kin tuli olla lankavyyh-

tejä kolmet kehrättynä, 
jotteivät jäisi vanhoiksi 
piioiksi.  

Uskomuksilla haettiin 
uskoa tulevaan ja epävar-
maan, mutta niiden avul-
la pyrittiin varautumaan 
myös tulevaan talveen, 
jotta olisi tarpeeksi vaa-
tetta, lämpöä ja ruokaa 
talven pimeiden kuukau-
sien ajaksi. q

Palvelusväkeä Pyhäniemen kartanon keittiös-
sä 1900-1910. Kuva: Museovirasto - Musketti, 
historian kuvakokoelma.


