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1. Johdanto
Useat Karjalassa ja muilla itämerensuomalaisilla alueilla liikku-
neet tutkijat ja tutkimusmatkailijat ovat kuvanneet itkuvirsiä ja 
niiden esitystapoja. Itkuvirsikuvauksia tapaa jo hyvin varhaisis-
sakin lähteissä. Kuvailuissa toistuvat outouden ja salaperäisyyden 
kokemukset. (Esim. Lönnrot 1836; Porkka 1883; Paulaharju 1916; 
1924; Simonsuuri 1950; Väisänen 1916; Virtaranta 1973; Väisänen 
1990 [1916; 1926; 1940−1941; 1941]: 124−137.) Karjalaisia itkuvirsiä 
on luonnehdittu tutkimuskirjallisuudessa jo hyvin varhaisista kir-
joituksista lähtien juuri niiden erityisen kielen kautta. Tutkijat ja 
kerääjät ovat kuvanneet itkukieltä poeettiseksi, kauniiksi, oudok-
si, salaperäiseksi, erikoiseksi tai kuvaannolliseksi. Tämä on varsin 
ymmärrettävää, onhan itkuvirsien omalaatuinen sanasto piiloni-
mityksineen yksi silmiinpistävimmistä itkuvirsien ominaispiir-
teistä. Esimerkiksi Elias Lönnrotin mukaan itkuissa on ”kamaloita 
sanoja, joita ei ymmärrä, eikä malta yhellä eli kahella sanomisella” 
(Lönnrot 1902: 238). Erikoisuutta myös arvostettiin: Samuli Paula-
harju (1916: 535) korostaa, että ”itkuvirret ovat yksi kauneimmista 
ja syvimmistä runoistamme”. 

Itkuvirsi tai äänellä itku on esityksen aikana laulaen tai sanellen, 
mutta puhekielestä poikkeavalla tavalla tuotettu runo. Itkuvirsiä on 
esitetty häissä ja hautajaisissa, vainajan muistelujuhlissa ja miehen 
tai pojan lähtiessä sotaan. Itkeminen on ollut tärkeä osa rituaalia, 
mutta naiset saattoivat kertoa itkuillaan omasta elämästään riitin 
ulkopuolellakin. Itkuvirsirunouden kieltä ja ilmaisua luonnehti-
vat formulaiset piilonimitykset ja erityinen kielioppi, johon kuu-
luvat hellittely- ja monikkomuotojen runsaus sekä allitteraatio ja 
parallelismi. Vaikka itkukieli on perinteistä ja kollektiivista, sen 
esittäjiä voidaan tarkastella myös yksilöinä, ja esittäjien käyttämää 
itkukieltä yksilöllisenä eli idiolektisena. Itkuvirsirunouden tema-
tiikassa korostuvat sekä perinteiset, yhteiset teemat että itkijöiden 
yksilölliset ratkaisut. Osa itkuvirsien teemoista, kuten esimerkiksi 
morsiamen myötäjäisten pyytäminen, liittyy suoraan kulloinkin 
kyseessä olevaan rituaalivaiheeseen. Jotkut teemoista taas ovat 
ominaisia tälle perinteenlajille yleensä, esimerkiksi henkilökoh-
taisten murheiden ja surujen käsittely. Koska itkuvirsirunous on ri-
tuaalirunoutta, se heijastelee kulttuuri- ja aikasidonnaista rituaali-
perinnettä, mutta samalla myös tuonpuoleista koskevaa tietoutta.
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Edellä mainitut Lönnrotin ja Paulaharjun eroavat näkemykset 
itkusanoista johtuvat heidän eritasoisesta syventymisestään itku-
virsikulttuuriin. Siinä missä Lönnrot piti tärkeänä itkujen keruuta 
ja tutkimusta mutta keskittyi kuitenkin kalevalamittaiseen runo-
uteen, Paulaharju oli kaikenlaisen kansanperinteen innostunut 
kerääjä ja syventyi itkuihin yhden naisen, vienankarjalaisen Anni 
Lehtosen valtavan aineiston kautta. Viimeksi mainittu periaate on 
tämän tutkimuksen ensimmäinen lähtökohta: itkuvirsien sanoman 
ja merkitysten ymmärtämiseksi on sisäistettävä niiden erikoinen 
kieli ja syvennyttävä siihen. Tässä tutkimuksessa itkuvirsien kie-
leen on syvennetty sekä kollektiivisen että yksilöllisen ilmaisun 
tasolla.

Itämerensuomalaisia itkuvirsiä on tutkittu sekä Suomessa että 
Venäjällä melko vähän verrattuna esimerkiksi kalevalamittaiseen 
runouteen tai satuihin. Itkuvirsitutkimus alkoi 1800-luvulla, jol-
loin tutkijat tekivät keruiden yhteydessä tärkeitä havaintoja it-
kukulttuurista, itkuvirsistä ja niiden esityskonteksteista (Porkka 
1883; Lönnrot 1836; Paulaharju 1916; 1924; Väisänen 1990 [1916; 
1926; 1940−1941; 1941]: 124−137). 1900-luvun alussa pyrittiin ana-
lysoimaan itkukulttuurin ilmiötä, itkujen melodiikkaa tai itkuissa 
esiintyviä tuonpuoleisen ja onnen käsitteitä. Tutkijoiden varhaiset 
tulkinnat olivat kuitenkin melko yleistäviä, eikä niissä esimerkiksi 
otettu juurikaan huomioon eri itämerensuomalaisten itkukulttuu-
rien eroja tai alueellista ja yksilöllistä variaatiota. (Mansikka 1924; 
Kalima 1928; Haavio 1967.) 

1900-luvun alusta asti itkuvirsitutkimus on ollut yksittäisten, 
itkuille omistautuneiden tutkijoiden varassa. Tästäkin huolimatta 
itkuvirret ovat olleet jatkuvasti läsnä sekä venäläisellä että suoma-
laisella tutkimuskentällä erityisesti 1960-luvulta alkaen. Tutkijat 
ovat pohtineet muun muassa, mitkä ovat itkuvirsitutkimuksen 
ensisijaisia ja keskeisiä tutkimusongelmia ja -aineistoja (Honko 
1963; Konkka 1968). Unelma Konkka (1968: 175–181) on korosta-
nut itkukielen ja eri paikallisten perinteiden vertailevaa tutkimus-
ta. Petroskoissa vuonna 1979 järjestetyssä suomalais-venäläisessä 
symposiumissa, jonka teemana oli suomalais-ugrilainen ja poh-
joisvenäläinen itkuvirsiperinne, Lauri Honko korosti itkuvirsien 
vertailevasta tutkimuksesta puhuessaan muiden kysymysten rin-
nalla motiivi- ja sanastovertailun, itkun tuottamisen sääntöjen ja it-
kurakenteen tutkimuksen tärkeyttä (Honko 1979b; ks. myös Hon-
ko 1963). Artikkelissaan ”Itämerensuomalaisen itkuvirsirunouden 
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tutkimus” Honko esittää kolme tasoa, joilla itkuvirsirunoutta voi-
daan tutkia käytännössä: mikrotason tapausanalyysi, makrotason 
perinnealuetutkimus ja itkuvirsien fenomenologia (Honko 1974b: 
115–116). Mikrotason tapausanalyysi edellyttää Hongon mukaan 
poikkeuksellisen hyvää arkistoaineistoa, ja sen kohde 

voi olla muukin kuin itkijän kieli ja itkurepertoaari. Voidaan tarkas-
tella esim. itkuvirren tuottamisprosessia, tietyn itkuvirren pysyvyyt-
tä eli konsistenssia, jotakuta aitoa itkuvirsien esitystilannetta, itki-
jän persoonallisuuden, maailmankatsomuksen, sosiaaliekologisten 
seikkojen ym. kuvastumista repertoaarissa. (Honko 1974b: 115.)

Tämä tutkimus pyrkii vastaamaan Lauri Hongon ja Unelma 
Konkan asettamiin haasteisiin. Olen lähestynyt itkuvirsiä usealla 
toiseensa nivoutuvalla tasolla ja pyrkinyt suhteuttamaan eri taso-
jen analyysit toisiinsa. Käytännössä olen tarkastellut yhden perin-
nealueen itkukieltä, alueen itkijöiden itkurepertoaareja ja itkujen 
tematiikkaa. Tarkastelun kohteena ovat myös itkuvirren tuotta-
misprosessit, esitystilanteet ja henkilökohtaisten seikkojen kuvas-
tuminen itkuvirsissä.

Kun itkuvirsitutkimuksen ongelmanasettelu selkiytyi Suomes-
sa ja Venäjällä 1970-luvulta alkaen, käynnistyi useita keruu- ja 
tutkimusprojekteja. Karjalaisia, inkeriläisiä ja vepsäläisiä itkuvir-
siä nauhoitettiin systemaattisesti neuvostokarjalaisten, virolaisten 
ja suomalaisten folkloristien voimin. Vuonna 1976 julkaistiin en-
simmäinen karjalaisten itkuvirsien kokoelma venäjännöksineen 
(Stepanova & Koski 1976). Aineiston karttuessa ja tutkimustyön 
edetessä ilmestyi useita itkukulttuurin ilmiötä eri näkökulmista 
tarkastelevia tutkimuksia. Unelma Konkka (1975; 1985) on keskit-
tynyt karjalaisiin riitti-itkuihin ja niiden merkityksiin sakraalina, 
arkaaisena runoutena. Aili Nenola (1982; 1986a; 1986b; 2002) on 
tarkastellut muun muassa Inkerin itkuvirsien henkilönimityksiä 
ja omaelämäkerrallisia itkuja sekä itkukulttuuria, kuolemaa ja su-
remista naisnäkökulmasta. Nenola on myös julkaissut laajimman 
Inkerin itkujen kokoelman englanninnoksineen ja kommentaarei-
neen. Aleksandra Stepanovan (1985; 2003; 2004; 2012) tärkeimpä-
nä tutkimuskohteena on itkusanasto: itkujen henkilönimitysten 
järjestelmä ja niiden muodostumisperiaatteet, allitteraatio (ks. 
myös Leino 1970) sekä yhteisöllisen ja yksilöllisen ilmaisun osuus 
itkukielessä. 1970-luvulta alkaen on tallennettu laajoja itkuvirsiai-
neistoja, joita säilytetään Suomen ja Venäjän arkistoissa. Samalla 
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on tutkittu itkukieltä ja sen käyttöä eri konteksteissa, jotka ovat 
useimmiten rituaalisia, ja liitetty itkuvirsien esittäminen toisaal-
ta siirtymäriitteihin ja toisaalta arkaaiseen, sakraaliin runouteen. 
Näiden myöhempien tutkimusten tulokset ja saavutukset muo-
dostavat pohjan, jolta käsin etsin uusia lähestymistapoja osittain 
samoihin aineistoihin.

Seesjärvi perinnealueena
Karjalainen itkuvirsiperinne jakautuu maantieteellisesti neljälle 
suurelle alueelle (Liite 1: Karjalan itkuperinnealueet), jotka eivät 
täysin vastaa karjalan kielen murrerajoja (vrt. Stepanova A. 1985: 
16; esim. Inkerin itkujen aluejaosta ks. Nenola-Kallio 1973). Ensim-
mäinen alue kattaa niin kutsutun Vienan Karjalan alueen, johon 
kuuluvat muun muassa Uhtuan, Kiestingin, Louhen, Vuokkinie-
men, Tunkuan ja Rukajärven alueet. Viimemainittua Tunkuan ja 
Rukajärven aluetta voi luonnehtia eräänlaiseksi siirtymäalueeksi, 
jolla Vienan ja Seesjärven itkuperinnealueiden piirteet limittyvät 
toisiinsa1 (Stepanova A. 1985: 17). Seesjärven itkuvirsialueeseen 
kuuluvat Poatenen2 ja Čobenen seutujen kylät ja niiden itkijät (ks. 
Liite 2: Seesjärven kartta). Kolmas laaja itkuperinnealue kattaa 
Aunuksen seudun lisäksi niin kutsutun Raja-Karjalan laajat alueet 
(ks. esim. Tenhunen 2006) ja Prääsän seudun. Neljäs, erittäin mie-
lenkiintoinen Tverin itkuperinnealue sijaitsee Moskovan lähellä, 
jonne karjalaisväestöä muutti jo 1600-luvulla Laatokan seudulta. 
Tverinkarjalaiset eivät ole täysin venäläistyneet näiden vuosisato-
jen kuluessa, vaan he ovat edelleen jotakuinkin säilyttäneet oman 
kielensä ja kulttuurinsa. Myös itkuvirsiperinne on ollut alueella 
elinvoimainen vielä 1970-luvulla, jolloin muiden muassa suo-
malaiset tutkijat Pertti Virtaranta ja Lauri Honko kävivät Tverin 
alueella tallentamassa folklorea. (Honko 1974a: 21; Virtaranta & 
Virtaranta 1986; Honko A. tulossa.) 

Vienan ja Aunuksen itkuperinnealueet erottuvat selvästi toisis-
taan, kun taas Seesjärven alueen asukkaat ovat omaksuneet sekä 
Vienan varsinaiskarjalaisen, livviläisen ja lyydiläisen että pohjois-

1  Seesjärven perinnealue ei vastaa Karjalan tasavallan hallinnollista aluetta, 
vaan tässä tutkimuksessa käsitelty itkuvirsiperinnealue kuuluu hallinnollisesti 
Karhumäen piiriin (Medvežjegorskij raijon). Venäläisessä tutkimuskirjallisuudes-
sa alueesta käytetään myös nimitystä Keski-Karjalan alue (Srednjaja Karelija).
2  Tutkimuksessani käytän karjalankielisiä paikannimiä, joista suurimmasta 
osasta (muttei kaikista) löytyy toki suomen- ja venäjänkielisiä vastineita. Liite 2 
esittelee kylien nimet kaikilla kielillä.
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venäläisen perinteen piirteitä. Tästä yhteisvaikutuksesta Seesjär-
vestä muodostui omaperäinen perinnealue (Konkka & Konkka 
1980: 3–4). Seesjärven suullista perinnettä on tutkittu varsin vähän. 
Ensimmäisiin alueen henkistä perinnettä käsitteleviin teoksiin 
kuuluu Duhovnaja kultura segozerskih karel [Seesjärven karjalais-
ten henkinen kulttuuri], jonka ovat toimittaneet Aleksi ja Unelma 
Konkka vuonna 1980. Kirjaan on koottu tietoja perheriiteistä sekä 
perinteisistä kyläjuhlista teksteineen ja johdantoineen. Erikseen 
on käsitelty Seesjärven kansanrunouden erikoispiirteitä. Toinen 
artikkelikokoelma Jukkoguba (Orfinskij 2001) käsittelee yhden ky-
län, Jukkoguban eli Prokkol’an kautta Seesjärven alueen historiaa 
ja arkkitehtuuria, paikannimistöä ja suullista perinnettä, ikoneja ja 
pukuja. Molemmista teoksista löytyy Unelma Konkan kirjoittama 
yleiskatsaus alueen itkuvirsiin.

Ensimmäinen maininta Seesjärven alueesta ja sen kylistä on 
1600-luvulta. Lapin pogostat -niminen laaja alue ulottui Äänis-
järven pohjoispuolelta Vienanmeren eteläpuolelle sekä läntiselle 
valtionrajalle. Alueen ensimmäisiä asukkaita olivat saamelaiset, 
mikä näkyy edelleen paikannimistössä ja etnonyymeissä3 (Mullo-
nen 2001). Myöhemmin eteläisimmiltä alueilta tulleet karjalaiset ja 
vepsäläiset työnsivät saamelaisväestön pohjoiseen. Aluevaltaus ta-
pahtui hitaasti ja rauhanomaisesti, mikä puolestaan näkyi eri kan-
sojen rauhallisessa rinnakkaiselossa ja hiljaisessa assimilaatiossa. 
Venäläiset alkoivat asuttaa Lapin pogostojen eteläisiä alueita noin 
1400−1500-luvuilla, ja samoihin aikoihin Seesjärven alueille tuli 
kristinusko. Alueella ei ollut suuria kaupunkeja, vaan siellä sijait-
si erillisiä kyliä tai kyläklustereita. Alueen asuttamista ja kehitystä 
ovat haitanneet Venäjän ja Ruotsin väliset sodat sekä katovuodet, 
joiden seurauksena alueen kylät tyhjenivät ajoittain merkittävästi. 
Karjalaista väestöä kuitenkin saapui esimerkiksi Laatokan alueel-
ta. (Orfinskij 2001.) Tällä hetkellä Seesjärven alueella asuu yhteen-
sä noin 2 000 ihmistä4.  Alueen suurimmat asutuskeskukset ovat 
Poatene (937 asukasta), Šalgovoaran asutus (236), Voijärvi (207), 

3  Seesjärveläisten karjalaisten karjalaisista käyttämä nimitys on lappalazet, 
lappi ja venäläistä väestöä puolestaan kutsutaan nimellä karjalazet. Lappalazet 
kuitenkin määritellään alueen kylissä hyvin eri tavoin. (Mullonen 2001: 14, 
22−25; Konkka & Konkka 1980: 4.)
4  Luvut perustuvat vuonna 2010 tehtyyn väestölaskentaan. Yhteensä Kar-
jalan tasavallassa on 643 548 asukasta, joista 60 815 karjalaista. Suurin väestö-
ryhmä ovat venäläiset.
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Ahvenlampi (139) ja Čobene (110). Osa kylistä, joista on tallennettu 
itkuvirsiä, on nykyään tyhjillään.

Seesjärven alueen suullinen perinne on ollut erittäin rikas ja 
omaperäinen. Tietoa Seesjärven kansanperinteestä on niukasti 
1800-luvulta, mutta se lisääntyi, kun keruutyö vilkastui 1930-lu-
vulla. Siitä lähtien alueelta on saatu muistiin monipuolista laulu-, 
kertomus- ja uskomusperinnettä, magiaa ja parantamista koske-
vaa tietoa sekä muistitietoa. Vienan ja Aunuksen perinnealueisiin 
verrattuna Seesjärveltä ei ole tallennettu kalevalamittaista runout-
ta juuri ollenkaan, sen sijaan alueen laulu- ja itkuvirsiperinnettä 
on tallennettu runsaasti. Erikoista on myös se, että Seesjärvellä 
laulettiin historiallisista syistä sekä karjalan että venäjän kielellä. 
Paikallisten laulajien repertoaarit ovat olleet hyvin laajoja ja niihin 
on kuulunut useita lauluperinteen lajeja: karjalaisia ja venäläisiä 
kansanlauluja (pitkät pajot), nelisäkeisiä laulukupletteja (lyhytpajot, 
tsastuškat), joita esitettiin myös kahdella kielellä, venäläisiä ”kau-
punkilaisia” lauluja (žestokij romans5) sekä katrillilauluja. Hyvin 
mielenkiintoinen ilmiö on 1930-luvulta lähtien Neuvostoliitossa 
suosituksi tullut kuorotoiminta, joka monin paikoin jatkuu edel-
leen (Siikala & Ulyashev 2011; Suutari 2009). Kuorotoiminnassa 
oli tavallista, että kuorojen johtajat myös sepittivät omia lauluja. 
Seesjärven kansankuoro (Poatene) on yksi Karjalan vanhimmista, 
kuuluisimmista ja arvostetuimmista paikalliskuoroista. Aktiivisen 
toiminnan vuoksi kuoron repertoaari on levinnyt laajalle kansan 
keskuuteen (Juminkeon tutkimusmatka 2007). Seesjärven perin-
nealueen omaperäisyydelle antaa leimansa tämän tutkimuksen 
kohde, Seesjärven runsas itkuvirsiperinne, joka oli elinvoimainen 
1970-luvulle saakka. Etenkin kuolinmenoihin liittyvät itkuvirret 
säilyivät pitkään, mikä kertoo hautajais- ja muistelurituaalien suu-
resta merkityksestä.

5  Žestokij romans (ven. kirj. julma romanssilaulu) on 1800-luvun lopun ja 
1900-luvun alun venäläisen kaupunkialakulttuurin ilmiö. Se tarkoittaa traagis-
ta rakkautta ja sen seurauksena tehtyä itsemurhaa, murhaa, kuolemaa ja ylipää-
tään murhetta käsittelevää laulua. Laululajiin on sulautunut balladia, lyyristä 
laulua ja romanssilaulua. Tämän ajanjakson kaupunkialakulttuurin ilmiöihin 
kuuluvat lisäksi tsastuškat, katrilli ja kansanomainen taidemaalaus (lubok), jotka 
hyvin pian levisivät maaseudulle ja paikoin syrjäyttivät vanhaa suullista perin-
nettä. (Rychkova 2013.)
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Tutkimuskysymykset
1960-luvulla alkaneessa itämerensuomalaisten itkuvirsien tutki-
muksessa karjalaista itkuvirsiperinnettä on lähestytty kokonai-
suutena ja yleisellä tasolla (esim. Honko 1963, Nenola-Kallio 1982, 
Konkka 1985, 1992, Stepanova 1985, 2012). Tässä tutkimuksessa 
jatketaan näiden tutkimusten viitoittamalla tiellä syventymällä 
yhtäältä yksittäisiin itkuperinteen ominaispiirteisiin ja toisaalta 
rajattuun perinnealueeseen. Tutkin Seesjärven alueen itkuvirsipe-
rinnettä, sen kieltä, teemoja ja käsitteitä.

Tutkimusta varten olen pyrkinyt kokoamaan mahdollisim-
man kattavan aineiston. Tutkimusaineistoni sisältää 446 vuosien 
1871 ja 2007 välillä tallennettua itkuvirttä 58 itkijältä. Suurin osa 
aineistosta on nauhoitettu 1970-luvulla ja myöhemmin. Kaik-
ki ennen 1960-lukua tallennetut itkuvirret on kirjoitettu muistiin 
käsin. Pääsääntöisesti itkuvirsien kerääjät ovat tallentaneet myös 
kontekstitiedot keruutilanteista ja itkijöistä, mutta 1930-luvulla 
tallennetuista aineistoista kontekstitiedot usein puuttuvat osittain 
tai kokonaan. Itkujen lisäksi olen käyttänyt aineistona saatavilla 
olevia itkijöiden haastatteluja, kerääjien kirjallisia ja suullisia mat-
kakertomuksia sekä alueen muuta perinnettä.

Teoreettisesti tutkimukseni rakentuu yhtäältä Albert B. Lordin 
(1960) käsitykselle suullisen runouden formulaisesta tuottamises-
ta ja toisaalta Roman Jakobsonin (1960) näkemykselle runoudes-
ta omanlaisenaan kielenä. Näitä teoreettisia lähestymistapoja on 
1960-luvulta lähtien kehitelty eri tieteenalojen, erityisesti folkloris-
tiikan, lingvistiikan ja lingvistisen antropologian piirissä. Näiden 
keskustelujen pohjalta on kehittynyt monia perustavanlaatuisia 
käsitteitä, joista yksi on ”rekisteri”. Lordin koulukunnan jatkaja ja 
kehittäjä John Miles Foley (1995; 2002) toi ensimmäisenä rekisteri-
käsitteen suullisen runouden folkloristisen tutkimuksen piiriin, ja 
tämä tutkimus noudattaa paljolti hänen teoreettisia näkemyksiään. 

Tässä tutkimuksessa olen nostanut rekisterin yhdeksi välineek-
si, jonka avulla pureudun tutkimusaineistooni. Rekisterit ovat 
erilaisia kielen muotoja yhden kielen sisällä. Ne liittyvät usein 
tiettyihin tilanteisiin (esimerkiksi virallinen tai epävirallinen), sosi-
aalisiin asemiin (esimerkiksi aateliston tai työläisten), ammatteihin 
(esimerkiksi juristin tai lääkärin) ja niin edelleen (ks. esim. Agha 
2004: 23–45). Tutkin siis itkurekisteriä, erityistä äänellä itkemiseen 
käytettyä ilmaisumuotoa, jonka avulla välitetään monia merki-
tyksiä. Tutkimuksessani vastaan seuraaviin kysymyksiin: Mikä ja 
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millainen itkurekisteri on? Miten se toimii eri esityksissä ja eri itki-
jöillä? Mitä itkurekisterillä ilmaistaan ja miksi? Mitkä ovat itkijöi-
den välittämät merkitykset? Mitä itkijänaiset sanovat itkukielestä 
ja sen erityisyydestä, ja miten itkijöiden kompetenssi ilmenee? 

Seesjärven itkuperinnealueeseen rajautunut tutkimukseni poh-
jautuu yksittäisten itkijöiden repertoaarien analyysiin. Otan huo-
mioon jokaisen itkijän kaikki olennaiset ja merkitykselliset itkujen 
piirteet, myös sellaiset, joita ei ole aikaisemmin käsitelty. Samalla 
hyödynnän aiempia tutkimustuloksia. Analysoin aineistoa syste-
maattisesti kolmella tasolla, jotka muodostavat tutkimukseni kes-
keiset analyysiluvut. Ensimmäisellä tasolla keskityn erityisesti itku-
kieleen. Analysoin itkurekisterin kieliopillisia piirteitä, tyylikeinoja, 
sanastoa ja itkijöiden käyttämää non-verbaalista viestintää. Toisella 
tasolla keskityn siihen, miten itkuvirsien tematiikka ja niiden kom-
positio punoutuvat yhteen. Kolmannella tasolla syvennyn itkuissa 
esiintyviin käsityksiin tuonpuoleisesta ja yliluonnollisesta. 

Analyysin jakautuminen eri lukuihin on itkukielen käytäntei-
den näkökulmasta teennäistä: itkurekisteri, itkujen tematiikka ja 
käsitteet ovat kiinteässä vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Tä-
män vuoksi tutkimuksessani on runsaasti sisäviitteitä, joilla halu-
an auttaa lukijaa havaitsemaan eri itkurekisterin tai itkujen tema-
tiikan ja käsitteiden välisiä suhteita. Lisäksi korostan analyysissäni 
itkuperinteen itkijälähtöisyyttä: niin itkurekisteri, itkujen teemat 
kuin käsitteiden käyttökin vaihtelevat eri itkijöiden välillä. Kos-
ka tutkimukseni on vahvasti itkijälähtöinen, siihen sisältyy viisi 
tapaustutkimusta, jotka vastaavat osaltaan tutkimuskysymyksiin 
yksittäisten itkijöiden repertoaarin pohjalta. Teksti sisältää run-
saasti esimerkkejä sekä itkuista että itkijöiden haastatteluista. Olen 
ratkaisuillani pyrkinyt valaisemaan itkuvirsien moninaisuutta. Sii-
tä huolimatta että tutkimukseni keskittyy vain yhteen karjalaisen 
itkuvirsiperinteen alueeseen, tutkimustuloksia ja -mallia voidaan 
käyttää myös tarkasteltaessa yleisemmin itämerensuomalaisia it-
kuperinteitä tai vertailtaessa erilaisia perinteenlajeja.

Väitöskirjan rakenne
Tutkimuksessani tulkitsen seesjärveläistä itkuperinnettä yleisellä 
tasolla ja suhteutan sitä laajempaan kokonaisuuteen. Yhtä tärkeä-
nä pidän kuitenkin sitä, että jokainen Seesjärven itkijä saa tutki-
muksessani äänen. Tästä syystä esittelen tutkimuksessani jollakin 
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tavalla jokaisen 58 itkijästä – tuon esiin heidän itkujaan, haastatte-
lujaan ja kommenttejaan.

Väitöskirjani koostuu kahdeksasta pääluvusta. Johdantoluvus-
sa selvitän tavoitteita, tutkimukseni lähtökohtia ja Seesjärven seu-
tua perinnealueena. Toisessa luvussa esittelen aineistoa ja sen ke-
ruuhistoriaa, itkijöitä ja kerääjiä. Luku kolme sisältää tutkimukseni 
keskeiset teoreettiset lähtökohdat ja käsitteet sekä analyysimene-
telmät. Seuraavat pääanalyysiluvut käsittelevät Seesjärven alueen 
paikallista itkurekisteriä (luku 4); itkujen tematiikkaa ja komposi-
tiota (luku 5) ja itkuperinteen myyttisiä käsitteitä (luku 6). Luvus-
sa seitsemän keskityn itkijöiden idiolekteihin eli yksilökohtaisiin 
itkurekisterimuotoihin viiden tapaustutkimuksen kautta. Luvussa 
kahdeksan esittelen tutkimuksen johtopäätökset.

Lyhenteet
[?] − sanan jälkeen tarkoittaa, että annettu käännös on epävarma
[] − merkin sisällä on tekstiesimerkin ymmärrettävyyden kannalta välttä-
mätön piilonimityksen tulkinta tai vertauskuvan selitys
.DIM − deminutiivimuoto
.PL − monikkomuoto
[…] − osoittaa esimerkeissä tekstin poistoa
_ kahden sanan välissä – loppukahdennus
esim. − esimerkiksi
erit. − erityisesti
Fon. − Karjalan tiedekeskuksen Kielen, kirjallisuuden ja historian instituu-
tin (IJaLI) äänitearkisto
KA. − Karjalan tiedekeskuksen käsikirjoitusarkisto
kirj. − kirjaimellisesti
KKS − Karjalan kielen sanakirja
KP − Karjalaisten itkuvirsien kokoelma Karelskie pričitanija, Stepanova & 
Koski 1976.
ks. − katso
s. − syntynyt
SKVR − Suomen Kansan Vanhat Runot
suom. − suomentanut
tark. − tarkemmin
ven. − venäjäksi, venäjän kielellä
vrt. − vertaile
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2. Tutkimuksen aineisto
Tutkimukseni kysymyksenasettelu edellyttää mahdollisimman 
laajaa aineistoa samalta alueelta. Tutkimukseni primaariaineisto 
koostuu käsinkirjoitetuista ja äänitetyistä itkuvirsistä, itkijöiden 
nauhoitetuista kommenteista sekä kerääjien ja itkijöiden välisistä 
keskusteluista. Yhteensä käytössäni on 446 itkuvirttä 58 itkijältä. 
Tutkimuksessani kaikki itkijät esiintyvät omilla nimillään, paitsi 
jos itkuvirsi sisältää arkaluonteisia henkilökohtaisia tietoja. Pi-
dän tutkimusaineistoa riittävän edustavana ja kattavana, vaikka 
oletan, että jostakin voisi löytyä lisää yksittäisiä seesjärveläisiä it-
kuvirsiä. Suurin osa aineistostani on peräisin 1970-luvun suurke-
ruista, joita karjalaiset ja suomalaiset tutkijat tekivät yhteisvoimin. 
Myöhemmin itkuja on tallennettu vain Praskovja Saveljevalta, jon-
ka itkurepertoaari on ylivoimaisesti suurin sekä aineistossani että 
ylipäätään karjalaisilta itkijöiltä saatuun materiaaliin suhteutettu-
na. Tutkimusaineistoni on muodostunut tutkijoiden keruutoimin-
nassa, jota tarkastelen seuraavaksi.

Itkuvirsien keruut ja kerääjät
Ensimmäisinä kansanrunouden kerääjinä Seesjärven kylissä (Poa-
tene, Selgi, Semsarvi, Jängjärvi) vuonna 1871 kävivät suomalaiset 
tutkijat Axel August Borenius (myöh. Lähteenkorva) ja Arvid Ge-
netz. Matkan jälkeen A. Genetz julkaisi Tutkimuksen Venäjän Kar-
jalan kielestä (1880), jossa hän käytti matkalla tallennettuja mate-
riaaleja. Tutkimus sisältää muun muassa neljä satua ja Poatenen 
murteen sanakirjan. Genetzin erittäin tarkat ja monipuoliset kar-
jalaismuistiinpanot sisältävät satuja, runoja, itkuvirsiä, sanastoa 
sekä kieliopillisia ja foneettisia havaintoja. (KKS I: viii–xv.) Vuoden 
1871 matkan aikana Poatenella Genetz kirjoitti muistiin yhden it-
kuvirren (SKS KRA. Genetz, Arvid 23348 360. 1871), jossa vaimo 
itkee sotaan tai asepalvelukseen lähtevälle miehelleen. Tämä kie-
liasultaan erittäin tarkasti muistiin kirjoitettu teksti on aineistoni 
ainut 1800-luvulta tallennettu itkuvirsi. 

A. A. Borenius puolestaan halusi löytää Seesjärven alueelta ka-
levalamittaista epiikkaa, mutta joutui pettymään. Myöhemmin, 
vuonna 1909, suomalainen kansanrunouden tutkija Väinö Salmi-
nen kirjoitti Poatenella muistiin muutaman kalevalamittaisen ru-
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nokatkelman, yhden loitsun ja kaksi häälaulua. Itkuvirsiä hän ei 
tallentanut. (Konkka & Konkka 1980: 138.) Näin ollen Seesjärven 
seutu leimattiin köyhäksi kalevalamittaisen runouden kannalta, 
eivätkä suomalaiset tutkijat ja kerääjät 1900-luvun alussa enää sin-
ne lähteneet, vaikka alueen muu kansanperinne oli hyvin rikas-
ta (Konkka & Konkka 1980: 138). 1900-luvun venäläiset kerääjät, 
esimerkiksi Jelpidifor Barsov ja Aleksandr Gilferding, sen sijaan 
olivat kiinnostuneita erityisesti pohjoisvenäläisten bylinoista ja it-
kuvirsistä, joita kerättiin pääasiassa Äänisjärven ympäristössä ve-
näjänkielisen väestön keskuudessa. Venäjänkieliset kerääjät tallen-
sivat vain harvoin karjalaista perinnettä, mutta näin teki kuitenkin 
esimerkiksi karjalaa toisena äidinkielenään puhunut Nikolaj Les-
kov (esim. 1894) Säämäjärven kylissä.

Keruumatkat käynnistyivät uudelleen 1930-luvun keskivaiheil-
la neuvostokerääjien voimin. Silloin vastaperustettu Karjalan Kult-
tuuri-instituutti aloitti laajat aineistokeruut koko Neuvosto-Karja-
lan alueella, myös Seesjärvellä. Keruumatkoille lähtivät Karjalan 
pedagogisen instituutin opiskelijat Tatjana Ananina, Ivan Jakovlev, 
Olga Jelisejeva sekä Karjalan Kulttuuri-instituutin nuoret tutkijat 
Ksenija Belova, Vasilij Jelisejev, Fedor Fomkin ja Ivan Pažlakov. 
Heidän tallentamansa aineistot – mukaan lukien itkuvirret – ovat 
luotettavia, koska suurin osa kerääjistä puhui karjalaa äidinkie-
lenään. Suomenkielisessä koulussa opiskellut karjalainen Tatjana 
Ananina oli Petroskoin yliopiston opiskelija ja suomenkielisen To-
tuus-lehden toimittaja. Hän teki keruutyötä monissa karjalaisissa 
kylissä. Vuonna 1937 hän tallensi Seesjärven seudulla 14 itkua nel-
jältä itkijältä. Keruutyöt jatkuivat vuoteen 1941 saakka, jatkosodan 
alkuun asti. Vuosina 1937–1941 on tallennettu yhteensä 34 itkua, 
joita säilytetään Karjalan Tiedekeskuksen Käsikirjoitusarkistossa 
(KA). Yhdeksän näistä itkuvirsistä on julkaistu karjalaisten itku-
virsien kokoelmassa Karelskije pričitanija (Stepanova & Koski 1976).

Jatkosodan aikana (1941–1944) Seesjärven alue oli suomalaisten 
miehittämänä. Osa väestöstä ehti lähteä evakkoon, osa taas jäi asu-
maan miehitysalueelle, kuten Anna Tološinova, ja pieni osa vietiin 
töihin Suomeen (näin kävi Praskovja Saveljevalle). Suomalaisten 
miehityksen aikana monet kansanrunouden, kansatieteen ja kielen 
tutkijat ovat mahdollisuuksien mukaan keränneet suullista perin-
nettä ja esineistöä (Järvinen 2004: 43–60; Pimiä 2009). Seesjärven 
alueella keruumatkoilla kävivät muiden muassa Väinö Kauko-
nen ja Vilho Uomala, Helmi Helminen sekä Pertti Virtaranta (Jär-
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vinen 2004: 48; Pimiä 2009). Helmi Helminen kävi Jängjärvellä ja 
Kurikassa vuonna 1942. Jängjärven kylässä Helminen tapasi muun 
muassa ”tietäjäeukon”, Anni Patrikaisen ja kirjoitti päiväkirjaansa 
tarkemmin tietoja tapaamisesta ja hänen luonaan viettämästään 
ajasta. Päiväkirjasta löytyy myös hautajaisten kuvaus. (Pimiä 2009: 
100–101.) Sen sijaan Väinö Kaukonen kirjoitti muistiin vain ”teks-
tejä” ilman sen tarkempia yksityiskohtia keruutilanteesta. A. Ge-
netzin ja A. A. Boreniuksen jalanjäljissä Väinö Kaukonen tallensi 
muun perinteen ohella myös itkuvirsiä viideltä eri itkijältä muun 
muassa Poatenella, Sellin kylässä ja Jängjärvellä. Hän kirjoitti muis-
tiin itkuja muun muassa Helmisen tapaamalta Anni Patrikaiselta ja 
Ananinan tapaamilta Hourenja Fedotovalta ja Irinja Nikonovalta. 
Kaukosen käsinkirjoitetut itkut ovat suurimmaksi osaksi tarkkoja 
muistiinpanoja, joskin teksteissä esiintyy pieniä virheitä venäjän-
kielisten lainasanojen tai piilonimitysten kirjoitusasuissa6. Nämä 
vähäiset epätarkkuudet eivät kuitenkaan vaikeuta itkujen analyy-
siä. Kaukosen keräämiä kokoelmia säilytetään Suomalaisen Kir-
jallisuuden Seuran Kansanrunousarkistossa, ja niitä on yhteensä 
12 aineistoyksikköä7. Jokainen aineistoyksikkö sisältää useamman 
itkuvirren, joten Kaukosen keräämien itkujen määrä on 34 kappa-
letta. Suurimman osan niistä, yhteensä 32, muodostavat hääitkut ja 
niiden lisäksi kokoelmassa on yksi kuolinitku ja yksi muisteluitku.

Jatkosodan päätyttyä vuonna 1944 juuriltaan suomalainen Kar-
jalan Kulttuuri-instituutin tutkija Eini Gran lähti keruumatkalle 
Seesjärvelle maalis-huhtikuussa 1945. Matka ei onnistunut kovin 
hyvin, tutkijan oli muun muassa kelirikon takia vaikeaa liikkua 
paikasta toiseen. Osa alueen asukkaista ei myöskään ollut vielä pa-
lannut evakosta kotiseuduilleen, mikä osaltaan johti vähäisiin ke-
ruutuloksiin. (Konkka & Konkka 1980: 138.) Eini Gran ehti käydä 
vain kolmessa kylässä – Poatenella, Jouhivoarassa ja Moaselässä, 
joissa hän kirjoitti muistiin satuja, vanhoja ja uusia lauluja sekä 26 
itkua kahdeksalta itkijältä. Eini Granin arkistoidun suomenkieli-
sen matkapäiväkirjan Folkloorin keräysmatkalta Seesjärven piirissä 27/
III-45 – 14/IV-45 (KA 66/1) mukaan oli vielä yksi painava syy sille, 

6  Esimerkiksi ”hyvät uhodjat” p.o. hyvät ugodjat tai ”uččilašeni” p.o. 
uččimazeni (SKS KRA. Kaukonen, Väinö 1838. 1943).
7  SKS KRA. Kaukonen, Väinö 1824, 1825, 1838, 1839, 1846, 1879, 1880, 1881, 
1883, 1884, 1928, 1959. 1943. 
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että naiset eivät halunneet esittää kerääjälle suullista perinnettä. 
Gran kirjoittaa8:

[...] 4/IV kirjoitin itkuvirsiä Mihkejeva (p .o . Mihkaleva – ES) Jev. 
Maksimovnan luona ja silloin minulle selvisi miksi naiset suhtau-
tuvat minuun epäluuloisesti (ei kaikki). Sain kuulla että eräs laulaja 
ja itkijä Markova on käynyt Suomessa itkemässä (ja tietysti tehnyt 
muitakin rötöksiä) ja nyt talvella on hänet pidätetty. Tästä johtui epä-
onnistumiseni.
4/IV edelleen kävin piirikomiteassa Agit. ja propaganda osaston 
johtajan luona ja sitten hänen kanssaan yhdessä kävimme Pogostan 
kylässä. Tutustuin siellä laulajain kanssa ja lupasin tulla 5. päivä aa-
mulla aikaiseen takaisin.
5. päivä meninkin sinne aamulla. Olin ensin Jaakkolevan (p .o . Jakov-
levan – ES) luona. Kirjoitin häneltä useita itkuvirsiä, joista yksi uusi. 
Myöskin kirjoitin Pagostan (p.o. Pogostan – ES) kylässä Vanjushki-
nalta kaksi itkuvirttä. Kävin myös eräiden muidenkin naisten luo-
na, mutta he olivat kovin paniikki mielialassa ja kaikki mainitsivat 
että heille voi siitä jotakin tapahtua. Selvitin heille tilanteen mutta 
eivät ne sitä näyttäneet ymmärtäneen. Piirikomitean työntekijä selit-
ti edellisenä päivänä myöskin heille sen asian oikean laidan, mutta 
ei sekään auttanut. Minulle eräät akat sanoivat ”Elä sie vuan meitä 
suata mihinkään” ne jotka lauloivat, toiset vaikenivat kokonaan. 

Väinö Kaukonen on haastatellut Markova-nimistä naista, joka 
ei kuitenkaan esittänyt itkuvirsiä vaan tsastuškoja ja lauluja. Kau-
kosen muistiinpanoissa ei löytynyt tietoa itkijöiden matkoista Suo-
meen. Neuvostoliitossa ihmisen vangitsemisen ja maanpetoksesta 
syyttämisen perusteeksi oli kuitenkin sotavuosina riittänyt pieni-
kin huhu suomalaisten kanssa tehdystä yhteistyöstä. Praskovja Sa-
veljeva on kertonut häneen kohdistuneista syytöksistä ja epäilyis-
tä, jotka johtuivat siitä, että hän oli sodan aikana Suomen puolella 
pakkotöissä. Saveljeva ei sodan jälkeen myöskään uskaltanut avoi-
mesti itkeä ääneen, vaan hän itki metsässä yksin. (Fon. 3406/20.)

Eini Gran viittaa päiväkirjassaan muutamassa kohdassa ”uu-
siin” itkuvirsiin. ”Uusi” tarkoittaa tässä neuvostovaltaa, Leniniä ja 
Stalinia ylistäviä itkuja. Juuri 1930–1940-luvuilla eri puolilla Neu-
vostoliittoa kerääjät ovat pyrkineet tallentamaan ”uutta” folklorea 
– bylinoja (joita kutsuttiin myös nimellä novinat eli uudenlaiset 
bylinat), lauluja, kalevalamittaista runoutta ja itkuvirsiä (Sen’kina 
2012: 125–145). Gran on ilmeisesti pyytänyt itkijöitä esittämään 
tällaisia uusia itkuja, ja mahdollisesti ne myös tuntuivat turvalli-
simmalta esittää. Päiväkirjansa lopussa Eini Gran kirjoittaa, että 

8 Tekstin alkuperäinen kieliasu säilytetty, vain sukunimet ja paikannimet 
korjattu siinä missä oli tarvetta – ES.
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Seesjärven alueella esiintyy paljon itkuvirsiä, mutta ”itkuvirsiä 
on yleensä vaikea kirjoittaa, kun itkijä puhkeaa sellaiseen itkuun 
ettei saa selvää” (KA 66/1: 3). Tämä Granin mainitsema itkujen 
muistiinkirjoittamisen vaikeus näkyy erittäin vahvasti Granin tal-
lentamissa itkuteksteissä. Kieliasultaan kaikki 26 itkua ovat erit-
täin vaikeaselkoisia, välillä on täysin mahdotonta arvata, mistä on 
kyse. Kieliasultaan helpoimmin ymmärrettäviä ovat juuri ”uudet” 
itkuvirret, mahdollisesti sen takia ettei aihe ole koskettanut itkijän 
syviä henkilökohtaisia tunteita, eikä hän ole puhjennut oikeaan it-
kuun. Granin itkuteksteissä näkyy itkuperinteen heikko tuntemus 
sekä vahva suomen kielen vaikutus. Alla on katkelma Marfa Mek-
kelevan itkusta (KA 66/36), jonka olen Aleksandra Stepanovan 
kanssa pyrkinyt palauttamaan sen mahdolliseen kieliasuun:

Eini Granin muistiinpanot: 
”[...]  Kačoi näen monikerdazien kauppojen jälkee, monien kerdazien 
igävizien jälkeen is’uma itumaseni ihosie ilma ota sinua rukkasellani 
suuret ihastukset kuin itumaiseni itumia rannoilla isvolities [...] ”
Katsos näen monikertaisten kauppojen jälkeen, monien kertojen ikä-
vien jälkeen rusina ituni [poikani] ihoja ilma ota sinua rukkasellani 
suuret ilot kun ituni ituja rannoilla vapautti.

Mahdollinen rekonstruktio: 
”[...]  Kačoi näijen monikerdazien kadomizien (?) jälgeh, moniker-
dazien igäväzien jälgeh iz´uma idvomazeni ihozie, ilmoin ollah 
suuruot, rukkazellani suuret ihaštuksuot kun idvomazeni idvomien 
rannoilda izvoliet´es. [...] ”
Katsos, näiden monikertaisten katomisten jälkeen [sotavuodet], 
monikertaisten ikävien jälkeen rusina-idättämäiseni ihoja [poikani 
pojat], maailmojen suuruiset ovat rukkasellani [minulla] suuret ilot 
kun idättämäiseni [poikani] idättämien rannoilta [vierailta mailta] 
vapautui.

Epätarkkuuksista huolimatta Granin keräämät itkut ovat tut-
kimuskysymysteni kannalta merkittävää aineistoa, sillä pohdin 
myös eri itkijöiden ”uusien” itkujen tuottamista, niiden muotoa ja 
merkityksiä suhteessa ”vanhoihin” itkuihin.

Vuoden 1945 Granin matkan jälkeen Seesjärven alueella tal-
lennettiin itkuja seuraavan kerran vuonna 1957, jolloin Jevdokija 
(Tyyne) Rugojeva ja A. Nikutjeva kirjoittivat muistiin kahdeksan 
itkuvirttä kolmelta itkijältä Semsarvella ja Kumsarvella. Nauhoi-
tuslaitteiden yleistymisen vuoksi vuotta 1957 pidetään eräänlaise-
na rajapyykkinä Neuvosto-Karjalan kansanrunouden keruutyössä. 
Tämän jälkeen kaikki aineistot pyrittiin tallentamaan ääninau-
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hoille. Nauhureiden käytön myötä keruu nopeutui ja helpottui ja 
melodian ja esitystavan tallentaminen tuli mahdolliseksi. Samalla 
esiintyi myös ongelmia: nauhaa oli vähän eikä sen laatu ollut aina 
parhainta. (Konkka & Konkka 1980: 141; Stepanova & Koski 1976: 
13.) Käsikirjoitus- ja äänitekeruun ongelmista huolimatta Karjalan 
kielen, kirjallisuuden ja historian instituutin (ent. Karjalan Kult-
tuuri-instituutin) tutkijat ovat onnistuneet tallentamaan mittavia 
kansanperinnekokoelmia. Näiden keruiden ansiosta käytettävissä 
on valtavat aineistot. Jokainen pienikin perinteen taitajalta saatu 
itkuvirsi tai muu suullisen perinteen teos on arvokas ja sinänsä tut-
kimuksen arvoinen: jokainen esitetty itku täydentää kokonaisku-
vaa ja antaa siihen myös oman idiolektisen näkökulmansa.

Vuosina 1958–1966 Seesjärven kylissä kävivät muun muassa 
Viktor Jevsejev, Toivo Väisänen, Jevdokija (Tyyne) Rugojeva ja A. 
Nikutjeva. Vuodesta 1967 alkaen alueen monipuoliset perinne-
keruut muuttuivat systemaattisiksi, ja aineistoa pyrittiin kartoit-
tamaan mahdollisimman laajasti kaikilta Karjalan tasavallan alu-
eilta. Unelma Konkka ja Roza Nikolskaja perustivat 1970-luvulla 
eri tieteenalojen tutkijoiden ”monitieteisen tutkijaryhmän” (ven. 
комплексная группа), johon kuului folkloristeja, kielitieteilijöi-
tä, etnomusikologeja sekä kansatieteilijöitä Karjalasta ja Suomesta 
(Stepanova A. 2011: 8). Tämän ryhmän ansiosta Seesjärven alueelta 
on tallennettu vuosina 1971–1976 valtava aineisto, jonka pohjalta 
on myöhemmin julkaistu kaksi kyseisen alueen henkistä ja aineel-
lista kulttuuria koskevaa teosta (Konkka & Konkka 1980; Nikols-
kaja & Kosmenko 1981). Karjalaisista perinteentutkijoista alueella 
kävivät muun muassa Aleksi Konkka, Unelma Konkka, Nina La-
vonen, Paula Lukina, Raija Remšujeva ja Aleksandra Stepanova. 
Äänitteitä säilytetään Karjalan tiedekeskuksen Äänitearkistossa ja 
litteroituja tekstejä sen Käsikirjoitusarkistossa.

Unelma Konkka kävi Seesjärven alueella jo vuonna 1967, ja 
1970-luvulla hän vieraili kollegoineen monta kertaa samojen itki-
jöiden luona. Hän esimerkiksi nauhoitti yksin 35 itkua kymmenel-
tä itkijältä, ja yhdessä Pekka Laaksosen kanssa 68 itkua 14 itkijältä. 
He havainnoivat ja nauhoittivat kaksissa hautajaisissa (Laaksonen 
1999: 44–107). Näiden keruutöiden aikana kirjattiin tarkkaan itki-
jöiden taustatietoja, muun muassa syntymävuosi ja -paikka, avi-
oitumiskylä ja asuinpaikat. Näiltä ajoilta alkaa arkistoista löytyä 
itkijöiden haastatteluja sekä perinnettä ja sen käyttöä koskevia 
kommentteja. Tutkijoiden vakiokysymyksiin kuuluivat: ”Keneltä 
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opit itkemään? Milloin aloit itkeä ääneen?” Monien itkijöiden kans-
sa luotiin kenttätöissä läheisiä suhteita, ja samalla tutkijoiden ja 
esittäjien välille syntyi luottamus. Se, että tutkijat kävivät melkein 
vuosittain samoissa kylissä, kasvatti paitsi perinteenkannattajien 
luottamusta ja kiinnostusta myös oman perinteen arvostusta. 
Syntyi ymmärrys siitä, että oma perinne, esimerkiksi itkuvirret, 
jotka eivät kiinnostaneet nuorta sukupolvea, ovatkin tärkeitä ja ar-
vokkaita, kun korkeasti koulutetut tutkijat eri instituuteista ja jopa 
ulkomailta tulevat niiden takia haastattelemaan ja nauhoittamaan. 
Myös tämä vaikutti osaltaan siihen, että juuri Seesjärven itkuvirsi-
perinne säilyi pitempään kuin Vienan Karjalassa.

1970-luvulla monet suomalaiset tutkijat kävivät Seesjärvellä 
yhteiskeruumatkoilla. Vuosina 1972–1974 Pekka Laaksonen kävi 
matkoilla peräti neljä kertaa yhdessä muiden muassa Unelma ja 
Aleksi Konkan kanssa (ks. Laaksonen 1999: 44–107; 2002: 220–248). 
Vuonna 1973 Lauri Honko ja Aili Nenola äänittivät Unelma Kon-
kan kanssa Petroskoissa Saveljevan ja Tološinovan itkuja. Pekka 
Laaksosen, Unelma Konkan ja muiden tutkijoiden yhdessä tal-
lentamat, itkuvirsiin liittyvät äänitteet ovat erinomaisia lähteitä. 
Niissä on paljon kontekstitietoja, runsaasti keskusteluja ja itkijöi-
den haastatteluja, eli sellaista tietoa, joka valottaa laajemmin itku-
virsikulttuuria. Suomalaisten tutkijoiden näinä vuosina keräämiä 
materiaaleja säilytetään muun muassa Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuran äänitearkistossa sekä Turun yliopiston itkuvirsiarkistossa, 
joka kuuluu Kalevala-instituutin alaisuuteen ja on yhteinen Kult-
tuurien tutkimuksen laitoksen äänitearkiston kanssa (TKU).

Suomalaisista, Karjalassa työskennelleistä tutkijoista haluan 
erikseen mainita akateemikko Pertti Virtarannan ja hänen puo-
lisonsa ja kollegansa Helmi Virtarannan, jotka vuodesta 1957 te-
kivät kenttätöitä karjalaisväestön parissa. Vuonna 1972 he mat-
kustivat useissa Rukajärven ja Seesjärven kylissä tallentamassa 
karjalan kieltä ja nauhoittivat samalla myös itkuvirsiä (Virtaranta 
1973: 467–488). Virtarannat nauhoittivat itkuja hautausmaalla ja 
itkijöiden kodeissa, kahden kesken itkijän kanssa ja suuressa vä-
kijoukossa. Itkujen lisäksi nauhoilla on tietoa äänellä itkemisestä 
ja itkusanoista. Yhteensä Virtarannat nauhoittivat seesjärveläisil-
tä naisilta 19 itkua, joita säilytetään Kotimaisten kielten keskuk-
sen Suomen kielen nauhoitearkistossa. Löysin nauhat verrattain 
myöhäisessä tutkimusvaiheessa, ja näiden litteroimattomien nau-
hojen purkaminen ja litterointi oli työlästä mutta vaivan arvoista. 
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Erinomaista on juuri se, että Virtarannat nauhoittivat koko keruu-
tilanteen, jolloin nauhaa kuunnellessa pystyy syventymään itse ti-
lanteeseen – nauhalta kuuluu kellon tikitystä, ukkosen jyrinää tai 
pikkulasten leikkiä, ja samalla nainen kertoo äänellä itkemisestä 
tai esittää itkuja. 

Itse olen käynyt kenttätyömatkoilla Seesjärven alueella kaksi 
kertaa: vuonna 1999 äitini Aleksandra Stepanovan kanssa Praskov-
ja Saveljevan luona Mändyselässä ja vuonna 2007 Juminkeko-sää-
tiön järjestämällä keruumatkalla, jolloin tutkijaryhmämme kiersi 
monia alueen kyliä. Vuoden 1999 tapaaminen Praskovjan kanssa 
oli erittäin tärkeä ja antoisa monesta syystä. Ensikertalaisena ja hy-
vin epävarmana kenttätyöntekijänä sain oppia kokeneen tutkijan 
Aleksandra Stepanovan rinnalla keruutyön käytännön asioita, ja 
sain tuntumaa siihen, miten on mahdollista luoda luottamuksel-
linen suhde itkijään. Nämä ensimmäiset positiiviset kokemukset 
osoittautuivat hyvin tärkeiksi seuraavalla matkallani. Praskov-
ja otti minut vastaan hyvin avoimesti ja varauksetta, koska tulin 
Aleksandra Stepanovan kanssa, jonka Praskovja tunsi jo vuodesta 
1970. Minulla oli keruutilanteessa nuoren opiskelijan rooli: saatoin 
vapaasti kysyä erilaisia kysymyksiä (jos uskalsin). Praskovja piti 
minua yhtaikaa sekä Aleksandran tyttärenä että nuorena äitinä – 
silloin 5-vuotias vanhempi tyttäreni Kristina oli matkalla mukana 
– ja siten itkijä otti suhteessa minuun vanhemman ja kokeneen nai-
sen, neuvonantajan, roolin. Hän neuvoi muun muassa, miten voi 
käytännön maagisin keinoin suojella pientä lasta pahalta silmältä 
tai estää aviomiehen syrjähyppyjä. 

Kaksipäiväisen matkan aikana nauhoitimme Praskovjalta itku-
virsiä, etnografista tietoa ja kerrontaa hänen omasta elämästään. 
Äänitimme sekä kotona että hautausmaalla, jossa Praskovja halusi 
käydä äitinsä haudalla. Hautausmaalla äänellä itkemisestä on ole-
massa myös valokuvia. Kentälle lähtiessä päällimmäisenä tutki-
muksellisena päämääränäni oli saada selville Praskovjan näkemys 
itkuvirren luomisesta, eli siitä, miten hänen itkunsa syntyy, miet-
tiikö hän omaa itkuaan etukäteen, miten itkun sanat valikoituvat. 
Sain häneltä erittäin mielenkiintoisia vastauksia, joita käsittelen 
luvussa neljä (s. 65−69). Matkalta saatu aineisto on hallussani, ja 
suurimmalta osin äänitteiden kopiot ja tekemäni itkuvirsien litte-
roinnit on luovutettu Karjalan tiedekeskuksen Äänitearkistoon.

Juminkeko-säätiön järjestämällä vuoden 2007 matkalla kartoi-
tettiin Seesjärven alueen musiikkia ja kansanperinnettä. Matkaan 
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osallistuivat Juminkeosta Markku Nieminen, Pekka Huttu-Hil-
tunen, Salla Seppä ja Minna Seilonen, Karjalan tiedekeskuksesta 
folkloristit Valentina Mironova ja Ljudmila Ivanova, Kalevalan 
(ent. Uhtuan) projektin vetäjät Svetlana Statskoit ja Valentina Sa-
burova sekä Helsingin yliopistosta minä. Kävimme muun muassa 
Poatenella, Šalgovoarassa, Ahvenlammella, Särgärvellä, Sellin ky-
lässä, Čobeneessa ja Jouhivoarassa. Porajärvellä emme onnistuneet 
tallentamaan aineistoa, koska jouduimme Venäjän rajavartioston 
pidättämiksi puuttuvien rajavyöhykeoleskelulupien takia. Keruu-
työt tehtiin pienryhmissä: nauhoitettiin lauluja, tsastuškoja, haas-
tatteluja; itse kyselin itkuvirsistä. Tutkimukseni kannalta matka oli 
tärkeä itkuperinteen nykytilan kartoitus. Nauhoitin myös joitakin 
itkukatkelmia sekä hää- ja hautajaisriittien kuvauksia muiden 
muassa Lidia Lokkinalta (s. 1930, Poatene). Tapasin myös Uljana 
Vaskojevan (s. 1926, Prokkol’a), jolta on vuonna 1976 nauhoitet-
tu kaksi itkua. Terveydentilansa takia hän ei pystynyt esittämään 
yhtään itkua, ja Uljanan tytär kertoikin äitinsä menettäneen tajun-
tansa useaan kertaan itkiessään äänellä poikiensa haudalla. Sellin 
kylässä tapasin 50-vuotiaan Ninan, joka kertoi itkevänsä haudalla 
karjalan kielellä sen mitä sydämestä tulee, vaikkei hän osaa esittää 
perinteisiä itkuja. Hyvin monet naiset pahoittelivat, ettei kukaan 
enää osaa itkuja, silti monet muistivat joitain itkusanoja. 

Aineistoni äänitteistä osa oli litteroitu valmiiksi, mutta joissakin 
tapauksissa litteroidut tekstit oli kuitenkin tarkistettava niiden luo-
tettavuuden parantamiseksi. Osan äänitteistä tarkasti Aleksandra 
Stepanova ja osan minä. Osa aineistoni itkuvirsistä – esimerkiksi 
monet nauhat 1970-luvun suurkeruista, jotkut Praskovja Savel-
jevan itkut sekä Pertti Virtarannan keräämät itkut – oli saatavilla 
ainoastaan äänitteinä, joita litteroimme yhteistyössä Aleksandra 
Stepanovan kanssa. 

Seesjärven alueen itkuvirsien keruuhistoria ei ole pitkä, se kä-
sittää vain 70 vuotta, ja vain yksi itkuvirsi on vuodelta 1871. Vuon-
na 1871 sekä vuodesta 1937 vuoteen 2007 Seesjärven alueelta on 
tallennettu eri arkistoihin yhteensä 446 itkua, ja niistä jokainen on 
erilainen. Suurin osa näistä itkuista on tallennettu keruiden yhte-
ydessä, vaikka aineistostani löytyy myös esimerkiksi hautajaisten 
aikana nauhoitettuja itkuvirsiä. Aineiston muodostumiseen ovat 
vaikuttaneet paitsi jokaisen 58 itkijän kompetenssi tai sisäistetyn 
perinteen hallinta, myös halu ja kyky esittää itkuvirsiä kerääjille 
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keruutilanteissa. Viimemainittuun vaikuttivat puolestaan eri ke-
rääjien ja paikalliskulttuurin historiallisten kausien taustat.

Keruuhistoriassa on havaittavissa muutoksia etenkin kerääjien 
työmenetelmissä, tutkimusintresseissä, valmiuksissa ja asenteis-
sa. 1870-luvulla kerääjät edustivat suomalaista (ruotsin- ja suo-
menkielistä) älymystöä, jonka tavoite keruussa ja tutkimuksessa 
– kansallisen ideaalimenneisyyden tavoittelu – oli kansallismieli-
nen (vrt. Tarkka 1989). Näiden keruiden tarkoituksena oli tallentaa 
perinnetuotoksia, mutta esittäjät jäivät usein nimettömiksi, kuten 
A. Genetzin tallentaman itkun esittäjä. Karjalaisille naisille mieske-
rääjät olivat ulkopuolisia vieraan kulttuurin, kielen ja elämäntavan 
edustajia.

Tilanne muuttui 1930-luvusta alkaen, jolloin kentällä toimivat 
karjalaa äidinkielenään puhuvat miehet sekä naiset. Vallitseva 
ideologia ja perinteen keruun tavoitteet niin ikään muuttuivat 
kansallismielisestä suomalaisen historian ja juurien etsimisestä 
neuvostoideologiaksi, jolloin pyrittiin osittain ylistämään kansan 
kollektiivista suullista taidetta. Silloinkaan ei välttämättä ollut 
merkityksellistä kirjata itkijöiden taustoja tai näkemyksiä, korkein-
taan merkittiin nimi, syntymävuosi ja tallennuspaikka.

Myöhemmin, 1960-luvulta alkaen, karjalaisten itkujen kerääjinä 
toimivat suurimmaksi osaksi karjalaiset korkeasti koulutetut tut-
kijanaiset, jotka olivat useimmiten lähtöisin maaseudulta ja joille 
itkijöiden kulttuuri ja elämäntapa oli ymmärrettävä ja läheinen. 
Silloin myöskään neuvostoideologia ei enää vaikuttanut niin pal-
jon keruihin kuin Neuvostoliiton alkuvaiheissa. Myös keruiden 
tavoitteet muuttuivat, esimerkiksi Unelma Konkan ja Aleksandra 
Stepanovan tutkimusintressit itkuvirsien suhteen sekä itkukult-
tuurin tuntemus vaikuttivat olennaisesti saatuun materiaaliin. 
Molemmat tutkijat kävivät toistuvasti samojen itkijöiden luona, 
tallensivat samoilta ihmisiltä monipuolista perinnettä ja olivat 
kiinnostuneita itse itkijöistä. Tämän ansiosta aineistossani on myös 
itkijöiden elämäntarinoita ja haastatteluja sekä heidän näkemyksi-
ään esittämästään perinteestä.

Itkijöissä sen sijaan ei tapahtunut niin radikaaleja muutoksia 
kuin heidän ympäristössään ja kerääjissä. Keruuhistorian aikana 
itkijänä on aina ollut nainen, useimmiten iäkäs, luku- ja kirjoi-
tustaidoton maaseudun asukas, joka on jo kokenut läheisten ih-
misten kuoleman. Kompetenssiltaan, itkuperinteen taidoiltaan ja 
kokemuksiltaan itkijät ovat luonnollisesti erilaisia. Itkuvirren esit-
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tämiseen ovat vaikuttaneet sekä ulkoiset tekijät, itkijän fyysinen 
ja henkinen kunto että kerääjien metodit, intressit ja kyky solmia 
luottamussuhdetta.

Seesjärven itkijät ja heidän itkuvirtensä
Aineistoni itkuvirret on tallennettu 16 kylästä, joista erottuu nel-
jä suurta ”itkukeskusta,” neljä kylää, joista on tallennettu eniten 
itkuja. Nämä Seesjärven karjalaiset kylät ovat samalla alueen suu-
rimmat asutukset: Poatene, Selgi, Muaselgä ja Prokkol’a. Poatenel-
ta on yhteensä 142 itkua 18 itkijältä, mikä on noin neljännes koko 
aineistostani. Sellin kylästä on kirjoitettu talteen 50 itkua kahdek-
salta itkijältä, Muaselgää edustaa seitsemän itkijää ja 43 itkuvirttä, 
Prokkol’asta on neljä itkijää, joilta on tallennettu 32 itkua. Muis-
ta 12 kylästä on tallennettu 175 itkua 18 itkijältä niin, että jokaista 
kylää edustaa yhdestä kolmeen itkijää, kullakin kahdesta seitse-
mään itkua. Tässä löytyy poikkeustapauksia, kuten kylien ainoat 
edustajat: Praskovja Saveljeva Mändyselästä, 95 itkua ja Pelageja 
Jeremejeva Šalgovoarasta, 15 itkua. Aineistoni itkuvirret on tal-
lennettu 58 itkijältä (ks. Liite 3). Yksi heistä on Genetzin tapaama 
tuntematon itkijä, mutta muiden itkijöiden nimet ja suurilta osin 
syntymäaika ja -paikka ovat tiedossani. Suurin osa itkijöistä on 
syntynyt 1900-luvun alussa ja kasvanut itkuperinteen ympäröimi-
nä. Nuorimmat itkijät, Uljana Vaskojevan (s. 1926) ja Lidia Lokki-
nan (s. 1930), tapasin vuonna 2007. Joiltain itkijöiltä on tallennettu 
vain yksi tai muutama itku, toisilta itkuja on karttunut muistiin 
enemmän. Esittelen lyhyesti itkijöitä, joilta on tallennettu eniten 
itkuvirsiä.

Ylivoimaisesti suurin yksittäisen itkijän repertoaari, 95 itkua, on 
tallennettu Praskovja Saveljevalta (s. 1913, Kurikka) Mändyselästä. 
Tämän itkukorpuksen merkitystä lisää myös se, että Praskovjan it-
kut on tallennettu 30 vuoden aikana vuodesta 1970 vuoteen 2001. 
Praskovjan elämästä on paljon tietoja sekä erilaisia haastatteluja. 
Saveljevalta on tallennettu järjestelmällisesti monipuolista perin-
netietoa, muun muassa lauluja, loitsuja ja maagisten parannuskei-
nojen kuvauksia, satuja, sananlaskuja, etnografista tietoa ja itku-
virsiä. Suurimman osan Praskovjan itkuvirsistä ovat tallentaneet 
Karjalan Tiedekeskuksen tutkijat, mutta häntä ovat käyneet nau-
hoittamassa myös folkloristit Lauri Honko ja Aili Nenola, suoma-
lainen toimittaja Marjut Virsu sekä 1990–2000-luvulla Valtiollisen 
TV- ja radioyhtiö Karelijan radio- ja TV-toimittajat. Myös Pras-
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kovjan sukulaiset ovat tallentaneet oma-aloitteisesti joitakin itkuja, 
ilmeisesti 1970-luvun lopulla. Myöhemmin näiden itkujen kopiot 
luovutettiin Karjalan tiedekeskukseen, Kielen, kirjallisuuden ja 
historian instituutin (IJaLI) äänitearkistoon. Taitavan itkijän ”löysi” 
Aleksandra Stepanova, joka myös kävi useimmin hänen luonaan 
keruumatkoilla. 30 vuoden aikana Saveljeva esitti monenlaisia 
itkuja – hautajaismenoihin, vainajan muistelutilanteisiin ja häihin 
liittyviä itkuvirsiä. Erikoisuutena ovat niin sanotut elävät virret – it-
kuvirret, jotka Saveljeva sepitti kuolemaisillaan olevalle ihmiselle. 
Tällaisia itkuja on tallennettu ainoastaan Saveljevalta. Suurin osa 
hänen itkuistaan on niin sanottuja tilapääitkuja eli arkielämään 
liittyviä itkuvirsiä, jotka kertovat Praskovjan omasta elämästä ja 
hänen sukulaisistaan. Osa näistä itkuista on osoitettu kerääjille 
ja kolmen itkun kohteena on Vladimir Lenin. Mielenkiintoisia ja 
erittäin harvinaisia ovat itkut Praskovjan omiin hautajaisiin. Itkijä 
oli huolissaan siitä, ettei hänen hautajaisissaan tule olemaan itki-
jää, joten hän valmistautui tilanteeseen etukäteen (ks. s. 146−149). 
Praskovja kuoli 15. kesäkuuta 2002, ja hänen hautajaisissaan nau-
halta soivat hänen omat kuolinitkunsa.

Poatenelaiselta Anna Tološinovalta (s. 1914, Poatene) on vuonna 
1967, 1972 ja 1973 tallennettu 42 itkua, joista kolme on esitetty hau-
tajaisten yhteydessä 7. heinäkuuta 1972. Näissä poatenelaisen mie-
hen hautajaisissa itki äänellä myös Valentina Martynova, toinen 
Poatenen kuuluisa itkijä. Tološinova esitti myös rekryytti-itkuja, it-
kuja omasta elämästään, kiitositkun kerääjille sekä muisteluitkuja. 
Häneltä on tallennettu hää- ja hautajaiskuvauksia, joihin on upo-
tettu itkukatkelmia. Yhteen saneltuun kuolinitkuun Tološinova si-
joitti omat kommenttinsa ja eri hautajaistilanteista riippuvat itku-
nimitysten ja motiivien vaihtoehdot. Hänen itkuistaan näkyy, että 
itkijä on hyvin kokenut: sen huomaa muun muassa monipuolisista 
kielikuvista. Vuoden 1973 haastattelussa hän kertoi itkeneensä sa-
doissa hautajaisissa Poatenella ja sen lähikylissä. Anna korosti, et-
tei kukaan ole yleensä erikseen kutsunut itkijöitä hautajaisiin, vaan 
äänellä itkeminen oli jokaisen sitä taitavan naisen vapaaehtoinen 
kunniatehtävä. (TKU/73240/2.)

Kolmanneksi suurin itkurepertoaari on tallennettu Fedosja Fe-
dotovalta (s. 1912) Prokkol’asta, yhteensä 27 itkua, kaikki vuodelta 
1976. Nämä itkut ovat enimmäkseen häärituaalin kuvausten yh-
teydessä esitettyjä itkunäytteitä, jotka ovat hyvin mielenkiintoisia 
analyysin kohteita. Häneltä on nauhoitettu kuolin- ja muisteluitku-
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ja sekä yksi rekryytti-itku. Fedotovan aineistosta löytyy kerrontaa 
äänellä itkennästä, tietoja siitä, keneltä hän oppi itkemään ääneen 
sekä itkijän kommentteja ja huomautuksia kesken itkuja.

Hourenja Fedotovalta (s. eri tietojen mukaan 1883 tai 1894) Sel-
lin kylästä on tallennettu yhteensä 17 itkua. Kolme niistä kirjoitti 
muistiin Tatjana Ananina vuonna 1937 ja loput tallensi Väinö Kau-
konen jatkosodan aikana. Ananina ja Kaukonen ovat merkinneet 
itkijälle eri iän, muuten kaikki muut tiedot itkijästä täsmäävät. 
Näiden itkujen tarkemman analyysin perusteella olen vakuuttu-
nut, että itkut ovat peräisin samalta itkijältä: esimerkiksi jotkut eri-
koiset hääitkujen formulat ovat sanasta sanaan samat, eikä niitä 
esiinny tässä muodossa alueen muilla itkijöillä. Vuodelta 1937 on 
kolme itkua – kaksi hääitkua ja yksi kuolinitku, ja vuodelta 1943 
yhteensä 14 hääitkua viidessä hääitkusarjassa.

Irinja Pahomova (s. 1907, Suajärvi) on esittänyt kerääjille 17 
itkua, osa niistä poikkeuksellisen pitkiä. Nämä itkut ovat Pekka 
Laaksosen ja Paula Lukinan vuonna 1974 Ahvenjärvellä nauhoit-
tamia. Pahomova on esittänyt hääitkuja, kuolinitkuja ja muisteluit-
kuja vainajalle, omaelämäkerrallisia itkuja ja yhden rekryytti-itkun. 
Hänen itkunsa ovat tematiikaltaan ja kieleltään mielenkiintoisia 
kokonaisuuksia, ja lisäksi niistä näkyy itkijän henkilökohtaisten 
tunteiden vaikutus lopputulokseen. Itkuista löytyy myös Irinjan 
kommentteja itkemisestä.

Anastasija Rigačnaja (s. 1902) Muaselästä on esittänyt 17 itku-
virttä. Hänen luonaan kerääjät kävivät kolmeen otteeseen: vuonna 
1967 Unelma Konkka nauhoitti neljä itkua, vuonna 1971 Aleksan-
dra Stepanova ja Nina Lavonen tallensivat viisi itkua ja vuonna 
1974 Unelma Konkka ja Pekka Laaksonen tallensivat kahdeksan 
itkuvirttä. Näistä itkuista suurin osa, eli 15, on hääitkuja, jotka on 
esitetty riitin eri vaiheeseen liittyvinä sarjoina; yksi on kuolinitku 
ja yksi kertoo itkijän omasta elämästä.

Maria Stafejevalta (s. 1907) Sellin kylästä nauhoitettiin useaan 
otteeseen yhteensä 16 itkua sekä etnografisia tietoja ja haastatteluja. 
Vuosina 1972 ja 1973 hänen luonaan kävivät Unelma Konkka, 
Zoja Trofimčik, Pekka Laaksonen ja Pertti Virtaranta. Kesällä 1973 
Konkka ja Laaksonen nauhoittivat Stafejevan äänellä itkemistä 
paikallisen miehen hautajaisissa, mikä on erittäin harvinaista 
(ks. tarkemmin Laaksonen 1999: 94–98; Konkka & Konkka 1980: 
158−159). Hautajaisitkusarja on julkaistu (Konkka & Konkka 1980: 



28

189−197), ja yksi äänite on sisällytetty Anneli Asplundin toimitta-
maan CD-levyyn Itkuja Karjalasta, Inkeristä, Suomesta (2004, 14).

Pelageja Jeremejeva9 (s. noin 1879) Šalgovoarasta on esittänyt 
vuonna 1937 15 itkua kolmelle eri kerääjälle. Hänen luonaan kä-
vivät Tatjana Ananina, I. Jakovlev ja O. Jelisejeva, jotka kirjoittivat 
muistiin seitsemän hääitkua, neljä kuolinitkua, kaksi rekryytti-
itkua ja yhden hyvin mielenkiintoisen itkun itkijän matkasta Pet-
roskoihin. Jeremejevan pitkät kuolinitkut ovat hyvin vaikuttavia 
kielikuviltaan ja teemoiltaan. Itkijältä tallennettujen tekstien koh-
dalla näkyy, miten eri kerääjien kirjoittamat tekstit eroavat kieli-
asultaan toisistaan. Esimerkiksi Ananinan tallentamissa teksteissä 
on muihin kerääjiin verrattuna paljon enemmän epäselviä kohtia 
ja jossakin määrin tuntuu, ettei kerääjä ole ymmärtänyt joitakin it-
kusanoja.

Pertti Virtaranta nauhoitti poatenelaiselta Aleksandra Kärgi-
nalta (s. 1894) 12 muisteluitkua ja sen lisäksi tietoja itkemisestä, 
itkusanoista ja itkijän elämästä. Erityisen vaikuttavia ovat Kärgi-
nan kahtena eri päivänä hautausmaalla peräkkäin äänellä itkemät 
virret. Kuunnellessani ja litteroidessani näitä tunteellisia, mutta 
samalla voimakkaita ja pelottaviakin itkuja, tuntui, että itkijä pa-
kahtuu omaan itkuunsa, ja ettei hänen salpautunut hengityksensä 
palaudu koskaan. Kaksi Kärginan itkua, joista toinen on hautaus-
maalla äänellä itketty ja toinen myöhemmin kotona Virtarannan 
pyynnöstä saneltu samanaiheinen itku, tarjoavat hyvin mielen-
kiintoisen mahdollisuuden tarkastella esitystilanteen ja -paikan 
vaikutusta itkuun  (ks. s. 105−110).

Vuosina 1968, 1971 ja 1974 Anna Zaharovalta (s. 1905) Muase-
lästä nauhoitettiin 12 itkua sekä häärituaalin kuvauksia ja erilaisia 
itkijän kommentteja muun muassa siitä, miten hän oppi itkemään: 
Sid’ä i opaššut, kun tulou abieda dai šanua lienöy… T’ässä, sanou, olizgo 
miun kyynälet yhteh kerätä, moni perttie pessä vois – Siitä opit, kun 
tulee murheita ja sanoja löytyy… Tässä, sanotaan, jos minun kyy-
nelet voisi yhteen kerätä, monta pirttiä pestä voisi (Fon. 1523/5). 
Zaharova on esittänyt kaksi hääitkua, kaksi itkua pojalle armeijaan 
lähtiessä, neljä itkua omasta elämästään ja neljä kuolin- ja muiste-
luitkua. Hänen itkujensa kieli on erittäin vivahteikasta ja rikasta.

9  Joissakin arkistotiedoissa lukee D’eremejeva, mikä johtuu Seesjärven alu-
een kielen erityispiirteestä: sanan alkuista j:tä edustaa umpiäänne d, esimer-
kiksi järvi – d’ärvi, jogi – d’ogi, vastaavasti variaatio Jeremejeva – D’eremejeva. 
(Marja Torikka, henkilökohtainen keskustelu 7.03.2014; ks. myös KKS: xci.)
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Aineistossani on myös perheen useammalta naispuoliselta jä-
seneltä tallennettuja itkuvirsiä. Nämä itkut antavat hyvän mah-
dollisuuden tutkia saman perheen jäsenten itkuja, itkukieltä ja 
niiden välisiä suhteita. Poatenelaiselta Avdotja Mihkalevalta (s. 
noin 1873) on tallennettu yhdeksän itkua ja hänen tyttäriltään Va-
lentina Martynovalta (s. 1911) 14 itkua ja Jevdokija Dorkinalta (s. 
1915) yksi itku. Mihkalevan kolmas tytär Anna Denisova (s. 1902) 
oli myös taitava äänellä itkijä, mutta terveydentilansa vuoksi hän 
ei pystynyt itkemään, kun kerääjät Aleksandra Stepanova ja Nina 
Lavonen kävivät hänen luonaan vuonna 1971.  (Ks. tarkemmin s. 
250−269.) Toisen poatenelaisperheen jäsenet Marfa Mekkeleva (s. 
tuntematon) esitti yhden itkun vuonna 1945 Eini Granille, ja hänen 
tyttärensä Maria Mekkeleva (s. 1896) esitti häärituaalin yhdeksän 
keskeisintä itkua vuonna 1971 Aleksandra Stepanovalle ja Nina 
Lavoselle.

Tutkimuskysymysten kannalta on ollut tärkeää saada koottua 
mahdollisimman kattava aineisto, joka sisältää paitsi kaikki Sees-
järven alueelta tallennetut itkuvirret myös itkijöiden haastattelut 
ja kontekstitiedot keruutilanteista. Tutkimusaineisto on koottu eri 
arkistoista Venäjältä ja Suomesta: Karjalan Tiedekeskuksen Kielen, 
kirjallisuuden ja historian instituutin IJaLI:n äänitearkistossa (Fon.) 
ja Karjalan Tiedekeskuksen käsikirjoitusarkistosta (KA), Suomalai-
sen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkistosta (SKS KRA), Tu-
run yliopiston Kulttuurien tutkimuksen laitoksen äänitearkistosta 
(TKU), Juminkeko-säätiön arkistossa (JumA) ja Kotimaisten kiel-
ten keskuksen Suomen kielen nauhoitetearkistosta (KOTUS). Pieni 
osa aineistoni itkuvirsiä on julkaistu (Virtaranta 1973; Stepanova & 
Koski 1976; Konkka & Konkka 1980). 

Mahdollisimman kattavan aineiston kokoaminen kesti kauan 
monesta syystä. Itkujen kopiointia IJaLI:n käsikirjoitus- ja ääni-
tearkistosta hidasti se, ettei aineistoja ole luokiteltu esimerkiksi 
perinnelajien, alueen tai esittäjien mukaan, vaan kaikkien säilytet-
tävien nauhojen sisällöt ovat käsinkirjoitetuissa vihkoissa, joista 
oli ensin etsittävä tarvittavat tiedot. Tämän lisäksi osa äänitteistä 
on nauhoitettu vanhoille keloille, joista vuonna 2007 kopioin tar-
vitsemani audiokaseteille. Viime aikoina osa IJaLI:n äänitearkiston 
aineistoista on digitoitu, minkä ansiosta tutkimustyö helpottui 
merkittävästi. Työtäni on hidastanut myös se, että suurinta osaa it-
kuvirsiäänitteistä ei ole litteroitu lainkaan, tai ne on litteroitu puut-
teellisesti. Satojen litteroimattomien itkuäänitteiden hankkiminen, 
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kuunteleminen ja litteroiminen on ollut erittäin vaativaa ja hidasta 
työtä. Tässä työssä minua on avustanut itkuvirsitutkija Aleksandra 
Stepanova, joka litteroi suuren määrän nauhoja ja tarkisti olemassa 
olevat litteroinnit. Löysin vuonna 2010 lisää seesjärveläisiä, 
1970-luvulla tallennettuja itkuvirsiä silloisesta Kotimaisten kiel-
ten tutkimuslaitoksesta (nyk. Kotimaisten kielten keskus). Näitä 
viimeisiä Pertti Virtarannan tallentamia itkuja litteroin vuosien 
2010–2011 vaihteessa. Osan Praskovja Saveljevan itkuista olen 
saanut vuonna 2000 Lauri Hongolta, ja niitä litteroimme yhdessä 
Aleksandra Stepanovan kanssa vuosina 2000 ja 2001. 

Aineistooni sisältyvät kaikki itkuvirret, joita itkijät ovat esittä-
neet ja pitäneet itkuvirsinä, ja siinä mielessä en ole rajannut pää-
aineistoani määrällisesti tai laadullisesti. Aineistoni sisältää myös 
saatavilla olevia kontekstitietoja, itkijöiden hää- ja hautajaisriittien 
kuvauksia, itkusanojen selityksiä, haastatteluja ja elämäkertoja. 
Näiltä osin aineistoni ei ole täydellinen, vaan monen itkun ja it-
kijän kohdalla konkreettiset kontekstitiedot puuttuvat kokonaan. 
Henkilökohtaisissa keskusteluissa Aleksandra Stepanovan kanssa 
saamani tiedot, muun muassa hänen omiin kenttätöihinsä liittyvät 
keruutilanteiden kontekstitiedot, itkijöiden henkilökuvat ja muut 
kommentit, ovat osa tutkimusaineistoani. 

Primääriaineistoni on näin ollen riittävän monipuolinen vastaa-
maan asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Siinä on itkuja, jotka ei-
vät täytä muodollisesti (esimerkiksi tieteellisen tutkimuksen itku-
virsikulttuurin ulkopuolisesta näkökulmasta esitettyjä) itkuvirren 
kriteerejä, on saneltuja ja äänellä esitettyjä itkuja, lyhyitä ja pitkiä, 
epäselviä ja hyvin selkeästi eteneviä. Toisin sanoen aineistossani 
näkyy ja kuuluu koko yhden alueen äänellä itkemisen kirjo. Sa-
malla aineiston heterogeenisyys antaa kuvan keruutyön luonteesta 
ja siinä heijastuvista perinteentutkimuksen muuttuvista painopis-
teistä.



31

3. Itkuvirsirunous ja poeettinen rekisteri: 
teoreettinen ja metodologinen viitekehys

Itämerensuomalainen itkuvirsirunous
Käsitteeseen ”runous” sisältyy tutkijoiden tai taiteilijoiden lähesty-
mistavasta riippuen erilaisia merkityksiä, ja runoutta on määritelty 
ja käsitelty eri tavoin. Eri kulttuurien klassista runoutta tai suullis-
ta kansanrunoutta voidaan määritellä joko muodollisten ja sisäl-
löllisten ominaispiirteiden tai historiallisten, kulttuuristen ja pe-
rinnetaustojen kautta. Yhtenäistä määritelmää runoudelle on siis 
vaikeaa löytää. Monissa suullisissa kulttuureissa ”runo” tarkoittaa 
useimmiten nimenomaan laulaen esitettyä runoutta, kuten esimer-
kiksi kalevalamittainen runolaulu (ks. Kallio 2013) tai itkuvirret. 
Tästä johtuen verbaalisen runon erottelu musiikillisesta esityksestä 
on vaikeaa. Erityisesti rituaalisessa kontekstissa ja formalisoidun 
puheen tasolla ne kuuluvat pikemminkin samaan jatkumoon. Ne 
ovat osia, jotka muodostavat yhdessä esityksen kokonaisuuden.  
(Ks. Feld & Fox 1994: 25–53; Banti & Giannattasio 2004: 290; Kal-
lio 2013.) Runoutta kaikkine erilaisine lajeineen voidaan kuitenkin 
kuvata Bantin ja Giannattasion (2004: 315) tapaan “poeettisesti jär-
jestäytyneeksi diskurssiksi” (poetically organized discourse). Runous 
on aivan erityinen tapa formalisoida puhetta esimerkiksi sellaisten 
kielen käyttöä rajoittavien tai kielellisten puitteiden kuin runomi-
tan, rytmin, morfosyntaktisen parallelismin ja assonanssin avulla.

Tässä tutkimuksessa itkuvirsiä on käsitelty naisten laulaen 
esitettynä, improvisoituna runoutena, jolla on omat esittämistä 
rakenteistavat puitteet. Kun puhutaan itämerensuomalaisesta it-
kuvirsiperinteestä, tarkoitetaan kokonaisuutta, joka koostuu Kar-
jalan, Vatjan, Inkerin, Vepsän ja Setumaan itkuvirsiperinteistä. 
Itämerensuomalaisista itkuvirsiperinteistä löytyy yhteisiä esitystä 
rakenteistavia puitteita riippumatta itkuvirsien esityskontekstis-
ta, -tilanteesta tai -paikasta. Yhteisiin peruspiirteisiin kuuluvat 
erityinen sanasto, kielioppi, lauseoppi, tyylilliset ominaisuudet, 
melodia, nonverbaalisen viestinnän piirteet ja esineistö. Tiettyjä ra-
kenteellisia periaatteita noudattavat vakiintuneet formulat ja kier-
toilmaisut ovat tyypillisiä itkurunouden sanastolle, kun taas sen 
kielioppia leimaavat deminutiivi- ja monikkomuodot. Itkujen lau-
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seopissa käytetään omanlaisiaan lauserakenteita ja parallelismia. 
Itämerensuomalaisia itkuvirsiä yhdistää myös se, että niitä esite-
tään ja on esitetty erityisillä itkumelodioilla. Kaikissa itämerensuo-
malaisissa itkuvirsiperinteissä itkuvirret ovat naisten hallitsemaa 
perinnettä, ja itkujen esitystilanteet ovat lähestulkoon samat. (Ks. 
tark. Honko 1963; Nenola-Kallio 1982; Konkka 1985; Stepanova A. 
1985; 2012; Sarv 2000.)

Itämerensuomalaiset itkuvirret ovat poeettisesti järjestäytynyttä 
diskurssia, jossa verbaalinen ilmaisu, se mitä sanoin sanotaan, on 
tiukasti nivoutunut nonverbaaliseen ilmaisuun, kuten melodiaan 
ja äänen käyttöön, eli siihen, miten sanottu ilmaistaan. Nämä il-
maisun molemmat ulottuvuudet, verbaalinen ja nonverbaalinen, 
on formalisoitu tietyillä genrespesifeillä piirteillä. Nämä piirteet 
eivät ole pelkästään rajoitteita vaan samalla mahdollistajia: niiden 
avulla itkijät pystyvät sekä välittämään monia itkuvirsien perin-
teisiä merkityksiä että tuottamaan uudenlaisia, joskin perinteisiin 
ilmaisun tapoihin nojaavia merkityksiä uusissa käyttöyhteyksissä. 
Genrespesifit piirteet toimivat siis resurssina, jonka avulla itkijä 
voi tehostaa ja korostaa ilmaisunsa symbolista vaikutusta ja muo-
kata ilmaisustaan erityisen. Pelkistäen, itkua voi kutsua lauletuksi 
poeettiseksi runokieleksi10 (ks. myös Leino 1981; Feld 1990: 241–
266) ja itkuvirsi on siten tietyssä esitystilanteessa tuotettu itkijän ai-
nutlaatuinen luomus, joka on tiukasti sidottu omaan kulttuuriseen 
kontekstiinsa ja kulttuurisiin merkityksiinsä.

Poeettisten kieleen ja esittämiseen liittyvien puitteiden käsittely 
on tutkimuksessani ensimmäinen taso, jolla pureudun itkurunou-
den rakenteisiin ja muodollisiin piirteisiin. Tavoitteenani ei niin-
kään ole itkuvirsirunouden kuvailu, vaan pikemminkin sen raken-
teiden ja muotojen välittämien merkitysten tulkinta. Toisin sanoen 
tarkastelen Seesjärven itkujen formuloita, tuottamisprosesseja ja 
kompositiokeinoja sekä niiden välittämiä ja tuottamia merkityk-
siä.  Pohdin myös sitä, miksi ja mitä tarkoitusta varten itkuvirsien 
tietyssä esitystilanteessa ja tietylle yleisölle laulettu poeettinen kie-
li on sellaista kuin on. Samalla otan huomioon myös itkuvirsien 
esitystilanteen ja yleisön.  Sisällöllisten merkitysten pohdinta on 
toinen taso, jolla analysoin itkuvirsiä. Kolmas analyysitaso taas 
pureutuu itkijöiden kulttuurisiin käsityksiin maailmasta, myytti-
siin mielikuviin, ihmisten välisiin suhteisiin sekä näiden väliseen 

10  Runokieli tai itkukieli -termit esiintyvät tässä kielikuvina.
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vuorovaikutukseen. Ennen näitä käsittelen kuitenkin itkuvirsiru-
noutta poeettisena rekisterinä sekä tämän rekisterin formulaista 
sanastoa. 

Poeettinen rekisteri
Suullinen runous on monissa aiemmissa tutkimuksissa rinnastettu 
nimenomaan kieleen. Länsimaisen teoreettisen keskustelun rinnal-
la Venäjällä on 1800-luvun loppupuolelta alkaen pohdittu suulli-
sen runouden erityistä kieltä ja formulaisuutta (ks. tark. Hrolenko 
2005). Jo 1860-luvulla venäläisessä tutkimuksessa keskusteltiin 
suullisen runouden sanan voimasta ja korostettiin, että suullisen 
runouden ”sana” on jo hyvin varhaisessa vaiheessa eronnut taval-
lisesta puheesta omaksumalla sille tyypillisen metriikan ja erityi-
sen sanallisen muodon, jota esittäjät eivät voineet omavaltaisesti 
muuttaa (Buslajev 1861: 111–112; Afanasjev 1865−1869: 412; Vese-
lovski 1872; 1881; 1940). Aleksandr Afanasjev (1865–1869) kehitti 
ajatusta kielen sekä runouden luoneesta kansasta kollektiivisena 
yksilönä. Hänen ajatuksiaan ovat sittemmin jatkaneet muut venä-
läiset tutkijat, jotka Vladimir Proppin (1976: 22) jälkeen otaksui-
vat, että ”geneettisesti folklore täytyy rinnastaa, ei kirjallisuuteen, 
vaan kieleen, joka ei ole kenenkään keksimä, ja jolla ei ole tekijää 
tai tekijöitä” (ks. Toporkov 1996: 437–438). Roman Jakobson (1960; 
1987 [1973]) käsitteli runoutta sen kielen kautta, joka on poeettisten 
tekstien tulkinnan lähtökohta; runoudessa ei ole mitään satunnais-
ta, vaan kaikki kielelliset ja sisällölliset piirteet ovat tiukasti sidok-
sissa keskenään (1987 [1973]: 81). Jakobson korostaa, että runo-
tekstin kokonaisuudesta eroteltujen fragmenttien tai yksittäisten 
piirteiden analyysi on järjetöntä (1987 [1973]: 84). 

Suomalaisessa itkuvirsitutkimuksessa Pentti Leino (2002 [1981]) 
on ehdottanut, että itkuja tulisi tarkastella nimenomaan kielen nä-
kökulmasta ja on tämän pohjalta tarjonnut käsitettä ”itkukieli.” 
Leino kuitenkin korostaa, ”että itkukieli on luonteeltaan hyvin 
toisenlainen kuin normaalikieli. Se ei ole kenenkään ainoa kieli, 
se ei ole samalla tavoin yhteisön jäsenten välinen monikäyttöinen 
viestintäkoodi, se nojautuu voimakkaasti paikalliseen puhekie-
leen, yksilöllinen variaatio on siinä paljon voimakkaampaa ja se on 
aivan ilmeisesti alttiimpi nopeammille muutoksille” (Leino 2002 
[1981]: 149–150).

Leinon huomiot itkukieli-käsitteen määrittelyvaikeuksista ovat 
varteenotettavia, ja siksi itkuvirsirunoutta eli laulettua poeettista 
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itkukieltä omine erityispiirteineen on antoisampaa ja selkeämpää 
lähestyä rekisterin käsitteen kautta. Lingvistiikassa ja lingvistises-
sä antropologiassa rekistereinä pidetään erilaisia kielen muotoja, 
jotka liittyvät erilaisiin sosiaalisiin tilanteisiin (ks. esim. Halliday 
1978; Halliday & Hasan 1989; Shore 2012a; 2012b). Ensimmäisenä 
termin ”rekisteri” esitti M. A. K. Halliday (Halliday et al. 1964), 
joka erotti rekisterit diskurssikentän mukaan (kielellisen toimin-
nan alue), diskurssikäytön mukaan (sanottu, kirjoitettu) ja diskurs-
sityylin mukaan (osallistujien väliset suhteet). Sosiolingvistiikan 
nykytutkimuksissa rekisteri määritellään sosiaalisesti ja kulttuuri-
sesti merkittäväksi, kielellisistä ja ei-kielellisistä elementeistä koos-
tuvaksi merkkijärjestelmäksi, joka muodostetaan, jota ylläpidetään 
ja jota jäsennetään uudelleen vastavuoroisissa käytänteissä (Agha 
2007: 4). Rekisterit ovat puheen repertoaareja, jotka muuntelevat 
esimerkiksi siitä, kuka toimija eli puhuja on (nainen, työläinen, aa-
teliston edustaja), mikä on puhujan ja hänen keskustelukumppa-
ninsa suhde (muodollinen puhe, kohtelias puhe) sekä siitä, miten 
tietyssä vakiintuneessa sosiaalisessa kontekstissa on tapana puhua 
(uskonnollinen toiminta, akateeminen toiminta). Rekisterit edus-
tavat siten kulttuurisia puhemalleja ja toimintamuotoja, jotka eivät 
kuitenkaan ole jähmettyneitä vaan kehittyvät jatkuvasti ihmisten 
välisissä suhteissa ja vuorovaikutustilanteissa. (Ks. Agha 2004: 23; 
2007.) Yhteisön ja sen jäsenten piirissä vallitsee monta sosiaalisen 
elämän erilaisiin tilanteisiin ja käytänteisiin liittyvää rekisteriä. 
Yhteisön jäsenet pystyvät tunnistamaan niistä useita, vaikkeivät 
he kaikkia mahdollisia rekistereitä osaakaan käyttää. Ihmisen hal-
litsemista ja tuntemista rekistereistä muodostuu osa hänen identi-
teettiään. (Agha 2004: 23–24.)

Rekisterin käsite on otettu kielitieteestä käyttöön esimerkiksi et-
nopoetiikassa, jonka piirissä Dell Hymes (1989: 440) määritteli sen 
”merkittäväksi puhetavaksi, joka liittyy toistuviin tilannetyyppei-
hin” (major speech styles associated with recurrent types of situations). 
John Miles Foley toi ensimmäisenä rekisterin käsitteen suullisen 
runouden tutkimukseen. Hänen määritelmänsä mukaan suullisen 
runouden rekisteri ”on kielen idiomaattinen versio, joka täyttää 
jotakuinkin omavaraisen merkitysjärjestelmän vaatimukset erityi-
sesti siksi, että se on tarkoituksenmukainen ja ainoa kommunikaa-
tioväline perinteisessä suullisessa performanssissa” (Foley 1995: 
15). Metaforisesti Foley (2002: 127–128) toteaa, että suullinen ru-
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nous toimii kuin kieli, mutta vielä enemmän näin11. Eri kansanru-
nouden genreissä käytetään omanlaisiaan rekistereitä, jotka voivat 
saman kulttuurialueen sisällä varioiden jakaa joitakin samoja kie-
len ja esityksen rakentumisen puitteita (esim. vienalainen joiku ja 
itkuvirsi) tai erota toisistaan jyrkästi (esim. tsastuška ja itkuvirsi). 
Folkloristisissa tutkimuksissa suullista runoutta on luonnehdittu 
erityiseksi rekisteriksi, joka eroaa tavallisesta puhekielestä muun 
muassa morfologian, syntaksin, sanaston ja tyylipiirteiden suhteen 
(Banti & Giannattasio 2004: 306; ks. myös Foley 1995; 2002; Tarkka 
2005). Lauri Harvilahti (2003) käyttää käsitettä ”etnokulttuurinen 
substraatti”, joka viittaa perinteessä pitkään säilyneisiin arkaaisiin 
piirteisiin. Hän kirjoittaa: 

Etniset poeettisen ilmaisutyylin tunnusmerkit, prosodia, esitystavat, 
musiikilliset tyylit ja perinteiset merkitykset rakentavat tiiviin koko-
naisuuden, jota on käytetty erilaisissa genreissä ja jotka aktualisoitu-
vat erilaisissa yhteyksissä, ja joissakin tapauksissa elävöityvät suo-
peissa kulttuurisissa tilanteissa. (Harvilahti 2003: 91.)

Harvilahden mukaan etnokulttuuriset substraatit ”toimivat 
dynaamisina mentaalisina malleina tietyn perinteen etnokulttuu-
risten piirteiden peruselementtien muodostumiselle.” (Harvilahti 
2003: 91.)

Itkuvirsitutkimuksen puolella lingvistinen antropologi Jim Wil-
ce (tulossa) on lähestynyt suomalaisia nykyitkuja muun muassa 
rekisterin käsitteen avulla ja kiinnittänyt erityistä huomiota perin-
teisen itkun ja nykyitkun suhteisiin. Hän määrittelee itkukielen 
rekisteriksi sekä kapeasti (ottaen huomioon vain piilonimitykset) 
että laajasti (kielellisenä variaationa, jota voi parhaiten ymmärtää 
suhteessa genreen, ääneen ja performanssin osallistujiin) (sähkö-
postikeskustelu, 7.2.201412). Omassa tutkimuksessani rekisteri ei 
tarkoita pelkästään itkuvirsien kielellisiä piirteitä, vaan laajempaa 
kokonaisuutta – sanoja, rakenteita, piirteitä, jotka ovat ominaisia 
tälle suullisen runouden lajille (Foley 1995: 50; 2002: 114–116; Har-
vilahti 2003: 95). Seuraten John Miles Foleyn (1995; 2002) ja Asif 

11  John M. Foleyn ilmausta ”Oral poetry works like language, only more so” 
on ollut vaikea suomentaa.
12  Wilce kirjoittaa 7.2.2014: ”Viewing the “lament language” as a register, 
defined both narrowly (as a set of expressions substituted for everyday ex-
pressions) and broadly (as a linguistic variety best understood in relation to 
its genre, voice, and participant structure characteristics) reveals the lament 
register as an honorific register and specifically a member of the subset used in 
addressing the supernatural.” 
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Aghan (2004; 2007) tutkimuksia sisällytän itkuvirsirekisteriin kaik-
ki mahdolliset piirteet, jotka viittaavat indeksikaalisesti äänellä 
itkemiseen ja jotka kantavat äänellä itkemisen merkityksiä. Näitä 
ovat kielellisten piirteiden lisäksi ääni, melodia, eleet, kehon asen-
to, esineet tai pukeutuminen sekä runoudessa esiintyvät visuaali-
set motiivit, mielikuvat ja laajemmat semanttiset kokonaisuudet. 
Rekisteri-käsite on itkuvirsirunouden välittämien merkitysten 
kokonaisuuden hahmottamisen kannalta hyödyllinen silloin, kun 
rekisterin ymmärtää eräänlaisena eri ajoista juontuvien piirteiden 
kollaasina. Suullisen runouden rekistereiden konventionaalinen 
luonne on auttanut säilyttämään merkityksellisinä erilaiset, eri 
kulttuurisista ja historiallisista vaiheista peräisin olevat elemen-
tit (Banti & Giannattasio 2004: 306−307). Eri runolajien rekisterit 
voi siten nähdä erilaisten merkityskompleksien, kuten esimerkiksi 
myyttisen tiedon, keskeisinä välityskanavina, jolloin vastaavasti 
rekisteri-käsitteeseen perustuva tutkimustapa luo mahdollisuuk-
sia päästä käsiksi näihin suullisen runouden kommunikoimiin 
merkityksiin.

Käytän tutkimuksessani sekä genren että rekisterin käsittei-
tä, vaikka niiden rinnakkainen käyttö onkin jokseenkin proble-
maattista (ks. Voutilainen 2012: 75–76). Genre tai perinnelaji on 
tutkijoiden analyyttinen työkalu, jota varsinkin varhaisemmassa 
tutkimuksessa käytettiin folkloretekstien luokitteluun. Sittemmin 
etenkin performanssiteoreettisessa folkloristiikassa ja lingvistises-
sä antropologiassa genre on ymmärretty luokittelukategorian si-
jaan esitysten ja tekstien muodostuksen ja tulkinnan periaatteeksi. 
Tällöin genre on joustava viitekehys, joka ohjaa ilmauksen tuot-
tamista, vastaanottamista ja tulkintaa. (Honko 1968; Ben Amos 
1976; 1982; 1992; Hanks 1987; Briggs & Bauman 1992; Siikala 2000: 
217−222; Bauman 2004: 3; Siikala & Siikala 2005: 88–90; Koski 2011: 
49–53; Kallio 2013: 93−97.) Genren ohella tutkimuksessa käytetään 
myös käsitteitä tyyli ja rekisteri riippuen siitä, mikä on tutkijan teo-
reettinen koulukunta, näkökulma tai lähestymistapa tutkittavaan 
ilmiöön tai aineistoon. Genren, tyylin ja rekisterin käsitteet eivät 
ole ehdottomia, vaan niitä määritellään ja käytetään hieman eri ta-
voin tieteenalasta ja tutkimuksen tavoitteista riippuen (Heikkinen 
et al. 2012). 

On suhteellisen helppoa ja ongelmatonta nähdä itkuvirsirunous 
yhtenäisenä genrenä, joka erottuu selvästi omaksi kategoriakseen 
muiden perinnelajien joukosta. Toisin sanoen itkuvirsigenre on 
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jokseenkin ideaalityyppinen genretapaus. Itkuvirsirunous genre-
nä (mikä itkuvirsi?) yhdistää muodon ja tyylin (miten itketään?), 
sisällön (mitä itketään?), sosiaalisen ja kulttuurisen funktion (mik-
si itketään?), tilanne- ja käyttökontekstit (missä itketään?), yleisön 
(ketkä itkevät ja kenelle itketään?), jotka yhdessä välittävät merki-
tyksiä ja vaikuttavat esityksen puitteissa performatiivisesti todell-
lisuuteen. (Vrt. Frog tulossa.) 

Rekisterin ja genren eroa on usein käsitelty siten, että rekisterin 
tutkijat korostavat tekstien kielellisiä piirteitä, kun taas tekstigen-
ren tutkijat puolestaan painottavat kokonaisten tekstien konteks-
tuaalisia tekijöitä (Voutilainen 2012: 76). Folkloristiikassa rekisterit 
viittaavat usein tietyissä genreissä ja konteksteissa käytettyihin ja 
merkityksiä välittäviin (poeettisiin) kielimuotoihin (esim. Foley 
1995). Kaarina Koski (2011: 324–325) on esitellyt käsitettä kerronnan 
rekisterit, joka ”viittaa kertomusrakenteen variaatioon erilaisissa 
kerrontatilanteissa ja kertojan erilaisten tavoitteiden täyttämisek-
si. […] ei sinänsä kielellisiin vaan lausetasoa laajempiin kerronnan 
rakentumista muokkaaviin valintoihin” (Koski 2011: 324). Tässä 
tutkimuksessa rekisteri on olennainen osa genreä ja sisältää edellä 
mainitsemani toiminnalliset osa-alueet – muodon, tyylin, sisällön 
ja funktion. Itkuvirsigenressä kaikki rekisterin osa-alueet muodos-
tavat kulttuurisesti ja sosiaalisesti hyväksytyn metakommunikatii-
visen viitekehyksen, jonka puitteissa välitetään, tulkitaan, arvioi-
daan ja ymmärretään genren merkityksiä. Minkälainen kyseisen 
genren lopputulos esityksessä on, riippuu esittäjän kompetenssis-
ta. (Vrt. Bauman 1993: 182−183.) 

Itkurekisterin formulainen sanasto
Yksi karjalaisen itkuvirsirunouden silmiinpistävimmistä ja olen-
naisimmista piirteistä on sen formulainen kieli. Itkuissa käytetty 
vakiintuneiden piilonimitysten, ilmausten, epiteettien ja verbien 
sanasto muodostaa laajan ja joustavan järjestelmän, jonka itkijät 
sisäistävät ja jota he käyttävät luovasti äänellä itkiessään. Tämä 
järjestelmä on itkuvirsirekisterin näkyvin piirre.

Folkloristiikassa ja lingvistisessä antropologiassa keskustelu po-
eettisesta formalisaatiosta käynnistyi Milman Parryn ja Albert B. 
Lordin tutkimusten ansiosta jo 1900-luvun alussa. Formulateorian 
(Oral-Formulaic Theory tai The Theory of Oral Composition) koulu-
kunnan perustajat Milman Parry ja Albert B. Lord pyrkivät selvit-
tämään pääasiassa eteläslaavilaisen eeppisen runouden pohjalta, 
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missä määrin Odysseian ja Iliaan tekstit pohjautuivat suulliseen 
runouteen ja sen poetiikkaan. (Ks. tarkemmin Parry 1930; Lord 
1960; 1986; Foley 1988; Harvilahti 1992.) He tulivat siihen loppu-
tulokseen, että suullisen runon tuottaminen on formulaista ja että 
se koostuu eritasoisista elementeistä – formuloista, teemoista ja 
kerrontakaavoista (story-pattern, suom. Harvilahti 1992: 34). Parry-
Lordin määritelmän mukaan lauletun suullisen runon formulat 
ovat sanaryhmiä, joita käytetään samoissa metrisissä ympäristöis-
sä tietyn keskeisidean ilmaisemiseen (Parry 1930: 80; Lord 1960: 
30). Tutkimukseni kannalta tärkein formulateorian lähtökohdista 
on se, että suullinen runous tuotetaan aina itse esitystilanteessa. 
Itkuvirret luodaan kussakin tilanteessa uudestaan käyttäen tälle 
runoudelle ominaista rekisteriä, jonka yhtenä osana on sen formu-
lainen sanasto.

Yksi venäläisen formulaisuuden tutkimuksen edelläkävijöistä 
on Aleksandr Gilferding13. Vuonna 1871 Aunuksen kuvernementin 
alueelle tekemänsä, kaksi kuukautta kestäneen keruumatkan aika-
na Gilferding kirjoitti muistiin 332 bylinaa 70 runonlaulajalta (Har-
vilahti 1985: 23–24). Hänen kokoelmansa (noin 2000 sivun pituinen 
käsikirjoitus) laajoine johdantoartikkeleineen julkaistiin postuu-
misti vuonna 1873.  Johdannossa Gilferding kuvaa ja analysoi 
omia kenttätyöhavaintojaan bylinoiden luonteesta, sepittämises-
tä, kielestä, tyylipiirteistä ja runonlaulajista. Erityisesti hän pohtii, 
mikä on perinteistä ja mikä yksilöllistä vaikutusta eeppisen runon 
tuottamisessa ja toteaa, että runonlaulajan rooli bylinan sepittämi-
sessä on paljon suurempi kuin laulaja itse arvioi. (Gilferding 1949.) 
Gilferding (1949: 59) myös toteaa, että jokaiseen bylinaan mahtuu 
sekä esi-isien perintö että runonlaulajan oma panos, minkä lisäksi 
bylinassa ovat vahvasti esillä paikallisen perinteen piirteet.

Formulateoria vakiintui omaksi koulukunnakseen Lordin läpi-
murron tehneen teoksen The Singer of Tales (1960) ilmestyttyä. Tä-
män jälkeen formulateorian paradigmoista ja käsitteistä on käyty 
monipuolista keskustelua sekä koulukunnan sisällä että sen ulko-
puolella. Keskusteluissa on pohdittu esimerkiksi, mikä formula 
tarkkaan ottaen on ja mikä on kirjallisen ja suullisen perinteen tai 
runon rakenteen ja esteettisen merkityksen suhde. (Ks. tark. Finne-

13  Aleksandr Gilferding (1831–1872) oli venäläinen slavisti, bylinoiden ke-
rääjä ja tutkija, joka ehti toimia folkloristina vain kaksi vuotta ennen äkillistä 
kuolemaansa lavantautiin toisella keruumatkallaan. Hänet tunnetaan lähinnä 
bylinoiden kerääjänä.
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gan 1977; Foley 1988; Harvilahti 1992.) On myös punnittu ulkoa 
opitun, muistetun ja uudelleen luodun sekä kirjallisen ja suullisen 
suhdetta. (Ks. esim. Finnegan 1977.) Parry-Lordin formulan mää-
ritelmästä on käyty laajaa teoreettista keskustelua 1960-luvulta 
alkaen (ks. Foley 1988). Parry-Lordin formulamääritelmä ei sovi 
sellaisenaan karjalaiseen itkuvirsirunouteen, sillä sekä ”sanaryh-
män” että ”saman metrisen ympäristön” vaatimukset tuntuvat on-
gelmallisilta. Esimerkiksi Paul Kiparsky (1976: 73–106) ehdottaa, 
että formulaa tarkasteltaisiin kieliopillisena kategoriana, joka voi 
olla paitsi kiinteä, myös joustava ja täysin vapaa ja jota voi käyttää 
erilaisissa metrisissä ympäristöissä. Tämä määritelmä soveltuu it-
kuvirsirunouden analyysiin.

Formulaisuutta ja erityisesti formuloiden estetiikkaa venäläi-
sessä perinteisessä lyriikassa tutkinut Georgij Maltsev (1981; 1989) 
korostaa, että formulan tarkoitus on välittää ja säilyttää perinteisiä 
merkityksiä eikä niinkään kuvata välittömästi olemassa olevaa. 
Nimenomaan perinteiset merkitykset ovat formulaisia, minkä 
vuoksi muodollinen pysyvyys eli formula on seurausta merkityk-
sellisyydestä ja perinteellisyydestä. Tämä formulan sisäinen mer-
kitys, sen perinteellisyys, on formulan olennainen piirre. Formulan 
käytön ydin on jatkuvassa perinteisiin merkityksiin palaamisessa 
tai niihin viittaamisessa, jatkuvassa uudelleenaktualisaatiossa (ks. 
myös Lord 1960). Maltsevin mukaan formulana folkloressa voi olla 
sanaryhmän ohella myös yksi sana tai kokonainen säeryhmä. Kri-
teerinä formulaisuudelle hän pitää formuloiden kantamia merki-
tyksiä eikä pelkästään niiden muotoa. (Maltsev 1981: 19–21.)

Suullisen runouden formulaisuus on paitsi kompositiokeino 
myös tärkeä aspekti tietyn runokielen oppimisessa, sisäistämises-
sä ja merkitysten annossa (vrt. Leino 1975). Kielitieteen puolella on 
tehty useita kielen ja puheen formulaisuutta käsitteleviä tutkimuk-
sia, joissa on esimerkiksi todettu, että sekä äidinkielen että toisen 
kielen oppimisessa ja sisäistämisessä formulaisuuden merkitys on 
samanvertainen tai jopa suurempi kuin yksisanaisen sanavaraston 
oppiminen. Tutkimuksissa käytetty formulaisuutta koskeva ter-
minologia on hyvin vaihtelevaa. Käytettyjä termejä ovat esimer-
kiksi monisanayksikkö (Multi Word Unit), formula, holofraasi (yksi 
sana, joka ilmaisee kompleksisen asian), vakioilmaus, kollokaatio 
(sanojen esiintyminen usein toistensa yhteydessä) ja formulainen 
sekvenssi. Tutkimuksessani käytän formulaisen sekvenssin termiä, 
sillä se on määritelmältään sopivin itkuvirsien tutkimukseen. Sitä 
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luonnehditaan seuraavasti: formulaiset sekvenssit voivat olla jous-
tavia tai kiinteitä, mutta niiden laajuudesta riippumatta ne kanta-
vat sisällään tietynlaisia idiomaattisia merkityksiä. (Schmitt 2004: 
3–23.)

Alison Wray mainitsee tutkimuksessaan Formulaic Language and 
the Lexicon (2002) suullisen perinteen yhtenä esimerkkinä aikuis-
ten formulaisten sekvenssien käytön puhutussa kielessä. Hän on 
havainnut yhtäläisyyksiä suullisen runouden ja kerronnan sekä 
esimerkiksi urheiluselostajien ja huutokauppiaiden puheen välil-
lä. Näitä kaikkia yhdistää viisi ominaispiirrettä: 1. tietty sisältö ja 
rakenne, 2. korkea formulaisuuden aste, 3. erikoisten kieliopillis-
ten kuvioiden noudattaminen, 4. huomiota herättävä intonaatio 
ja rytminen muoto, 5. esittämisen erinomainen sujuvuus. (Wray 
2002: 76; ks. myös urheiluselostajien ja huutokauppiaiden formu-
laisesta kielestä Kuiper 2000.) Wray (2002: 9) korostaa, että vaikka 
formulaiset sekvenssit voivat koostua eri elementeistä, ne kuiten-
kin säilytetään ja haetaan muistista käytön aikana kokonaisina, eli 
puhuja ei ”tuota” niitä kieliopillisesti eri tilanteissa. Tästä johtuen 
Wray (2009: 27–51) painottaa, että jokainen formulainen sekvenssi 
on morfeemi-vastaava (morpheme-equivalent). ”Morfeemi-vastaa-
vuus” perustuu oletukselle, että tietyt sanaketjut ja myös monet 
moniosaiset sanat saavat formulaisuuteen assosioituvia piirteitä. 
Tällaisia ovat esimerkiksi tuottamisen sujuvuus, semanttinen ja/ 
tai kieliopillinen erikoisuus, tyypilliset intonaatiopiirteet, esiinty-
mistiheys tekstissä, koska nämä sanaketjut kuuluvat ihmisen men-
taaliseen sanavarastoon. (Wray 2009: 27–51.) Morfeemi on pienin 
perusmerkitysyksikkö (ks. VISK, määritelmät *morfeemi), joka voi 
olla leksikaalinen elementti eli kokonainen sana (aine), sanayhdis-
telmä (lisäaine) tai kieliopillinen johdin (lisäaineeton). Sanan lisäai-
neeton voi jakaa pienempiin morfeemeihin, mutta se on kuitenkin 
kokonaisuus, yksi morfeemi meidän mentaalisessa sanavarastos-
samme, eikä meidän tarvitse puheen aikana tarkkaan analysoida, 
mistä kaikista pienistä morfeemiosista se koostuu. Yksinkertaistet-
tuna voi sanoa, että formulainen sekvenssi – yhdestä tai useasta 
sanasta koostuva – toimii samalla tavalla kuin sana kielessä. Mu-
kaillen yllämainittuja näkemyksiä formulasta (Parry 1930; Lord 
1960; Kiparsky 1976; Maltsev 1989; Wray 2009) määrittelen, että 
itkuvirsiformula tai formulainen sekvenssi on kiinteä tai joustava, 
se koostuu eri elementeistä (sanoista tai sanaryhmistä), ja sitä käy-
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tetään toistuvasti olennaisen ajatuksen ilmaisemiseen sekä merki-
tyksen välittämiseen.

Itkuvirsien esittämisessä on kyse poeettisen itkukielen käytöstä 
eikä kiteytyneiden, ulkoa opittujen runojen esittämisestä. Käsillä 
olevassa tutkimuksessa käytän itkurekisteristä puhuessani usein 
”poeettisen itkukielen” metaforaa, joka saa rinnalleen metaforan 
”itkukielen sanoista” eli sen formulaisista morfeemi-vastaavista 
sekvensseistä. Näillä itkusanoilla  (ks. s. 69−74) on oma paikkansa 
itkijöiden mentaalisessa sanavarastossa. Naiset sisäistivät itkukie-
len sanat sekä itkukielen puitteet, jolloin he pystyivät luomaan yhä 
uusia itkuvirsiä erilaisissa tilanteissa (ks. myös Konkka 1992: 24). 
Formulateorian postulaatti suullisen runon luomisesta itse esitys-
tilanteessa sopii erityisen hyvin karjalaiseen ja laajemmin itäme-
rensuomalaiseen itkuvirsirunouteen. Formulateoria antaa suulli-
sen runouden tutkijalle välineet ymmärtää perinteisen runouden 
kompositiokeinoja ja -elementtejä. Jokainen tutkija joutuu kuiten-
kin soveltamaan teorian keskeisiä näkökulmia juuri omaan aineis-
toonsa ja tutkimuskysymyksiinsä, kuten on tapahtunut teorian 
kehittyessä ja laajentuessa (ks. Foley 1988; 1991; Harvilahti 1992; 
Sykäri 2011; Kallio 2013). 

Formulasta ja kompositiokeinoista suullisen runouden 
merkityksiin
John Miles Foley laajensi alkuperäisen formulateorian näkökul-
maa ottamalla esittäjän ja kompositioprosessin lisäksi huomioon 
myös yleisön sekä tekstin tai esityksen viittaussuhteen laajempaan 
tradition merkitysten verkostoon (Foley 1991; 1995; 2002). Imma-
nent Art -nimellä tunnetun teorian avulla tutkija pystyy ymmär-
tämään tai Foleyn mukaan ”lukemaan” suullista runoutta ja sen 
esitystä. Tässä prosessissa kontekstin rooli, verbaalisen taiteen ym-
märtäminen sen omilla termeillä sekä ekspressiivisten signaalien 
näkeminen tekstin takana ovat olennaisessa roolissa (Foley 2002: 
81). Immanent Art -teorian keskiössä on traditionaalisen referen-
tiaalisuuden eli viittauksellisuuden käsite, joka ”herättää paljon 
laajemman ja kaikuvamman kontekstin” kuin yksittäinen teksti tai 
suullisen taiteen teos (Foley 1991: 7). Traditionaalinen referentiaa-
lisuus tarkoittaa, että kielelliset, musiikilliset, kerronnalliset ynnä 
muut vastaavat elementit viittaavat laajempiin kokonaisuuksiin eli 
koko traditioon (ks. myös Tarkka 2005: 62). Tällaista merkityksen 
tuottamisprosessia, jossa osa viittaa kokonaisuuteen, Foley kutsuu 
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metonymiaksi. Suullisessa runoudessa ”perinteiset metonyymi-
set signaalit eivät ’toista’ vaan pikemminkin ’luovat uudestaan’” 
olennaisten merkitysten verkostot. Silloin kun tutkija ”lukee” 
perinteistä tekstiä tai esitystä kiinnittäen erityistä huomiota juuri 
näihin olennaisiin merkityksiin, Foleyn mukaan hän itse asiassa 
”kontekstualisoi tämän teoksen uudelleen, vahvistaa sen läheisyy-
den toisten esitysten tai tekstien kanssa, tai paremminkin, itse aina 
läsnä olevan (ever-immanent) tradition kanssa.” (Foley 1991: 9.)

Perinteisillä toistuvilla rakenteilla – sanoilla ja teemoilla – on 
metonyyminen merkitys, sillä ne ovat kognitiivisia kategorioita, 
joiden kautta todellisuus on muodostettu ja ilmaistu, tulkittu ja uu-
delleentulkittu. Runouden kielellisten ja kerronnallisten toistuvien 
elementtien takana on runsaasti assosiatiivisia yhteyksiä koko pe-
rinteeseen.  Immanent Art -teorian nimessä esiintyvä ”immanent” 
eli läsnä oleva, viittaa nimenomaan siihen, että perinteenkannatta-
jan esittäessä haluamansa osan perinnettä läsnä on koko tradition 
kattama merkityskenttä, josta sekä esittäjä että hänen kuulijakun-
tansa voivat tietyin signaalein aktivoida tietyt (halutut) merkityk-
set. (Foley 1991, erit. 59–60.) Immanent Art -teorian avulla tutkijan 
on mahdollista tulkita suullisen runouden erityistä dynamiikkaa, 
ei pelkästään löytääkseen formuloita ja teemoja vaan ymmärtääk-
seen niiden merkityksen perinteessä tai perinteisen merkityksen 
eli toisin sanoen ”sanan voiman” (word power) (Foley 2002: 123).

Sanan voima
Suullisen runouden sanojen voimaa ja niiden vaikuttavuutta on 
tutkittu eri tavoin erityisesti rituaalisen ja maagisen perinteen 
kohdalla. Yksi tämänkaltaisessa lähestymisessä käytetyistä teo-
reettisista käsitteistä on J. M. Foleyn ”sanan voima”, jonka kaut-
ta lähestyn itkuvirsien formulaisen kielen ja itkujen sisällöllisten 
ainesten välittämiä merkityksiä. Käsite sanan voima avaa ”sano-
jen” eli perinteisen ilmaisun erityistä merkitystä ja vaikutusta, joka 
aktualisoituu niiden säännöllisessä käytössä. Toisin sanoen sanan 
voima auttaa ymmärtämään sekä sitä, miten ja miksi sanat ja il-
maisut kehittivät tiettyjä poikkeuksellisia merkityksiä poeettisesti 
järjestäytyneissä diskursseissa, kuten esimerkiksi karjalaisissa it-
kuissa, että sitä, minkälaisia merkityksiä, arvoja ja assosiaatioita 
itkuvirsien kautta kommunikoidaan. Käsite sanan voima on eri-
tyisen relevantti silloin, kun yritän tulkita rituaalin ulkopuolella 
esitettyjä itkuvirsiä tai silloin, kun pyrin tulkitsemaan niitä sanoja 
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ja teemoja, jotka liittyvät laajempaan kansanomaiseen uskomus-
järjestelmään ja myyttiseen ajattelutapaan. Foleyn mukaan ”sanan 
voima perustuu esitykselle mahdollistavana tapahtumana ja pe-
rinteelle mahdollistavana tarkoitteena”14 (Foley 1995: 213, suom. 
Lotte Tarkka, 22.03.2014). Traditio luo konventionaaliset puitteet 
viittauksellisuudelle, jonka voi havaita erityisessä idiomaattises-
sa kielessä eli karjalaisessa itkurekisterissä. Esimerkiksi itkijöiden 
selitysten mukaan vainajat voivat ymmärtää vain ja ainoastaan 
itkukieltä vastakohtana puhutulle, merkitsemättömälle kielelle 
(Stepanova A. 2003: 186), joten yleisimmällä tasolla itkurekisteri 
erityisenä vainajille tarkoitettuna kielimuotona on ladattu sanan 
voimalla.

Suomalaisessa sanojen maagista voimaa koskevassa akatee-
misessa keskustelussa käytetään käsitteitä sanavoima tai kielen 
performatiivisuus austinilaisessa hengessä (Tarkka 1998; 2005, 
erit. 79−80, 87−88; vrt. Piela 2005). Austinin (1962) mukaan kieli 
ei ole pelkästään väline, jolla kuvataan todellisuutta, vaan kielel-
lä on myös potentiaalia luoda todellisuutta sanojen välityksellä. 
Austinin näkemysten pohjalta on sittemmin kehittynyt puheakti-
teoria (Speech-Act Theory) (Searle 1969; Grice 1975)15.  Sanoman ja 
ilmaisun performatiivisuuden tai sanavoiman voidaan myös näh-
dä olevan yksi Foleyn sanan voima -käsitteen aspekti. Itkusanojen 
performatiivisuus ei ole pelkästään (elävien) yhteisön retorinen tai 
sosiaalinen voimavara, vaan itkusanat on käsitteellistetty vastaa-
valla tavalla myös tuonpuoleista maailmaa ja siellä olijoita varten. 
Verbaalinen ja nonverbaalinen ilmaisu sekä sisällölliset ainekset 
toteuttavat itkuvirsiperformanssissa myyttistä tuonpuoleista maa-
ilmaa, sen toimijoita ja tapahtumia (vrt. Frog 2010a: 142−177).

Lotte Tarkka (2005: 79–80) puhuu tutkimuksessaan sanan per-
formatiivisesta tehosta, erityisesti kalevalamittaisissa loitsuissa 
sekä muussa suullisessa perinteessä. Tarkan mukaan

Runoperinne oli taiteellinen ja rituaalinen kieli, jonka ilmaisuvoima 
pohjautui pitkälti myyttiseen ja fantastiseen, sanoilla leikittelyyn 

14  John M. Foley (1995: 213, kursiivi Foleyn)  kirjoittaa “word power derives 
from the enabling event of performance and the enabling referent of tradition”. 
Toisessa yhteydessä Foley (1992: 275) kirjoitti, että “esitys toimii mahdollistava-
na tapahtumana ja perinne mahdollistavana tarkoitteena sanataiteen toteutta-
misessa ja vastaanottamisessa”. 
15  Muita tutkimussuuntia, joiden taustalla on ajatus kielen performatiivi-
sesta olemuksesta, ovat esimerkiksi etnometodologia ja etnolingvistiikka (ks. 
tarkemmin Laitinen & Rojola 1998).
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sekä kielen metaforisiin ja performatiivisiin aspekteihin. [...] Perfor-
matiivisuuden käsite on erityisen hedelmällinen sellaisen runokult-
tuurin analyysissä, jota luonnehti käsitys loitsustossa ja niiden riit-
tikontekstissa realisoituvasta sanojen voimasta (Tarkka 2005: 386). 

Sanan performatiivinen voima välittyi kaikkien perinteistä ru-
nokieltä käyttävien lajien kautta (Tarkka 2005: 386). Tarkan, kuten 
muidenkin laajoja aineostokorpuksia tutkineiden suomalaisten 
folkloristien havainnot alleviivaavat myös sitä, että yksittäiset 
tekstit ovat osa kokonaisuutta, perinnettä, ja niitä tulisi tulkita aina 
suhteessa siihen (esim. Siikala 2002; 2012).

Frog (2010a) on puolestaan kehittänyt useiden teoreettisten 
suuntausten pohjalta oman teoreettisen näkemyksensä suullisen 
runouden ekspressiivisestä voimasta. Frogin Activating Power of 
Expression lähestyy perinnettä yksilön kautta ja selventää näke-
myksiä siitä, miten yksilöt sisäistävät kulttuuriset ilmiöt sekä se-
littäen sitä, miten kulttuurissa koetut muutokset vaikuttavat pe-
rinteisen ilmaisun retoriikkaan. Frog yhdistää teoriassaan Foleyn 
sanan voima -käsitteeseen myös ”mielikuvien voiman” (image 
power), ”äänen voiman” (power of sound) ja ”narratiivin voiman” 
(narrative power), jotta suullista runoutta voisi ymmärtää toiminta-
na. Suullisen runouden arvot ja merkitykset muodostuvat näiden 
”voimien” vuorovaikutuksesta, niiden välisistä suhteista ja eri yh-
distelmistä sekä niiden yhtäaikaisesta käytöstä itse esitystilantees-
sa. (Frog 2010a.) Vaikka en tutkimuksessani käytä näitä analyytti-
siä käsitteitä, pidän Frogin pohtimia “voimia” myös itkurekisterin 
olennaisina elementteinä.

Itkujen sanat ja teemat eivät viittaa ainoastaan myyttisiin tai us-
konnollisiin käsityksiin tai aina läsnä olevaan traditioon. Itkure-
kisterin kautta paljastuu myös monenlaisia vahvoja tunteita, jotka 
ovat kulttuurisesti hyväksyttyjä julkisesti näytettäviksi (ks. myös 
Urban 1988; Ebersole 2004). Rekisterin emotionaaliset ja affektii-
viset arvot liittyvät tiiviisti kulttuurisiin käsityksiin, ja esimerkiksi 
itkuvirsien mytologia, myyttiset käsitykset, on sisäistetty yhdessä 
tunteiden kanssa (ks. myös Doty 2000: 55−56). Toisin sanoen itku-
virsien välittämään myyttiseen tietoon ovat kietoutuneet siihen 
kuuluvat tunteet. Itkuvirsiin liitetyt tunneindeksit tulevat ilmi 
sekä itkurekisterin verbaalisella ja nonverbaalisella tasolla että it-
kuvirsien sisällöissä. Itkuvirsissä tunneindeksit ovat korostetusti 
esillä, joten niitä on helppo havaita ja tulkita. Samalla itkujen luo-
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mien affektiivisten merkitysten tulkintamallia voi soveltaa myös 
muihin suullisen runouden genreihin.

Esitysareena
Sanan voima viittaa siis erityiseen merkitysten antamisen tai mer-
kityksillä ja voimalla lataamisen dynamiikkaan, joka toteutuu 
vain ja ainoastaan esityksessä, jolloin esitys toimii traditionaalisen 
refentiaalisuuden viitekehyksenä. Richard Bauman (1977: 9) on 
kirjoittanut tulkinnallisesta kehyksestä (interpretive frame), jonka 
performanssi asettaa ja jonka puitteissa kommunikoitu sanoma on 
ymmärrettävissä. Foley puolestaan kutsuu Baumanin tulkinnallis-
ta kehystä esitysareenaksi (performance arena) tarkoittaen termillä 
paikkaa ja tilannetta, jossa tietty kommunikaation erikoismuoto 
tapahtuu ja jossa sanoille on annettu erityistä voimaa. Tämä esi-
tysareena viittaa vain toissijaisesti fyysisesti määrättyyn paikkaan 
tai sijaintiin (Foley 1995: 209; 2002: 116). Edelleen, esitysareenalla 
erilaiset ”sanat”, eli idiomin muodostavat ilmaisulliset yksiköt, ei-
vät viittaa pelkästään kirjaimellisiin arkikielen merkityksiin, vaan 
ne on pikemminkin ladattu assosiatiivisilla arvoilla ja merkityksil-
lä tässä tietyssä tapahtumassa. (Foley 1995: 8.) Richard Bauman ja 
Dell Hymes taas ovat kirjoittaneet kanavasta, joka avataan merkin 
tai signaalin (signal) ja kontekstin yhdistelmällä. Baumanin (1977: 
9−24) ehdottamat ”performanssin avaimet” (keys of performance) eli 
lista erityisistä tunnuspiirteistä – erityiskoodit, figuratiivinen kie-
li, erityiset paralingvistiset piirteet, erityiset formulat, traditioon 
vetoaminen ja esittäjän sanoutuminen irti omasta esityskyvystään 
– ovat yksi mahdollinen tapa tarkastella tietyn genren tai perinne-
esityksen merkitystä välittäviä signaaleja. Tässä tutkimuksessa 
Baumanin performanssin avaimet käsitellään osana itkurekisteriä. 

Rekisterillä voi olla yksilöllisiä eli idiolektisia piirteitä, paikal-
lisia eli dialektisia, sekä laajempia kulttuurisia alueita kattavia 
ja koko perinteenlajia tai perinnettä koskevia eli runokielellisiä 
piirteitä. Foley huomauttaa, että on ehkä mahdotonta erottaa yk-
silöllistä ja traditionaalia panosta perinteisen suullisen esityksen 
aikana, sillä jopa kaikkein perinteisimmät ideat ja strategiat kom-
munikoidaan loppujen lopuksi yksilöllisesti, ja kuitenkin samalla 
jokaisen yksilön on käytettävä perinteiselle rekisterille ominaisia 
keinoja saavuttaakseen yleisön ymmärrys ja välittääkseen halu-
amiaan merkityksiä (Foley 1995: 25, n62). Perinteisen esityksen ai-
kana, jolloin osallistujilla on oletuksia ja odotuksia tapahtumasta, 
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esitys voi toteutua sujuvasti, maksimaalisella kommunikaatioekono-
mialla. Tällöin sekä esittäjä että yleisö käyttävät samaa rekisteriä, 
samoja signaaleja, joita ei tarvitse sen kummemmin avata. Näin 
tavasta puhua tulee tapa merkitä. Yhteisön ulkopuolinen osallis-
tuja taas ei välttämättä ymmärrä perinteen ja kulttuurin sanomaa. 
(Foley 1995: 54.)

Itkuvirsien teemat
Seuraavalla itkuvirsiaineiston analyysitasolla pohdin, mitä poeet-
tisella itkukielellä, rekisterillä, kerrotaan. Tarkastelun kohteena 
ovat tällöin itkuvirsien sisällölliset ainekset ja niiden kokonaisuu-
det sekä esityskontekstit. Metodologisesti tämän tason tekstiana-
lyysivaihe tarkoittaa itkuvirsien toistuvien sisällöllisten ainesten 
poimintaa.  Satu Apoa (2001: 28) lainaten kyseessä on ”merkitysra-
kenteiden identifiointi aineiston yksittäisistä teksteistä”. Havaitut, 
useiden itkijöiden käyttämät samansuuntaiset sisällölliset ainekset 
voivat viitata yhteisiin, paikalliselle itkuvirsiperinteelle ominaisiin 
mielikuviin ja uskomuksiin (ks. tark. Apo 2001: 28–). Tämän ta-
son analyysissä otan myös huomioon Apon (2001: 28, n12) esittä-
män varoituksen aiheettomasta yleistämisestä. Katson, että yhden 
itkijän toteuttamat sisällölliset ratkaisut tai yhdessä itkuvirressä 
esiintyvät temaattiset ainekset eivät anna aihetta koko paikallista 
itkuvirsiperinnettä koskevien yleistysten tekemiseen. Sen sijaan 
nostan aineistostani esille myös yhteisestä poikkeavia sisällöllisiä 
aineksia ja tulkitsen niitä erikseen kussakin tapauksessa. Tarkaste-
len myös itkijöiden yksilöllistä eli idiolektista itkuvirsitematiikkaa 
ja analysoin yleisesti jaettujen ja yksilöllisten sisällöllisten ainesten 
suhdetta.

Folkloristisessa tutkimuksessa on käytössä tutkimusnäkökul-
masta ja lähestymistavasta riippuen useita suullisen runolaulun 
sisällöllisiä rakenteita ja aineksia kuvaavia termejä. Erityisesti ker-
tovan runouden tutkimuksissa vakiintuneita ovat sellaiset käsit-
teet kuin teema (eeppisen laulun johtoaihe tai perusajatus), episodi 
tai näytös (laaja juonellinen runon alakokonaisuus) sekä motiivi 
(aihelma, lyhyt kuvaus tapahtumista, toiminnasta tai asiantilasta) 
(vrt. Frog tulossa). Lauri Hongon multiformin käsite taas merkit-
see teeman, motiivin ja kerrontakaavan yhdistelmää pitkässä epii-
kassa (esim. Honko 1995; vrt. Frog 2010b). Kulttuuriset teemat ja 
toimintamallit puolestaan viittaavat keskeisiin kulttuurisiin luoki-
tuksiin ja arvoihin. Esimerkiksi Lotte Tarkka on kalevalamittaisen 
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runoston kohdalla analysoinut laulajien todellisuudesta kertovia 
teemakeskittymiä, joita ovat esimerkiksi metapoeettiset ja kos-
mogoniset teemat, kosinta, luonnonympäristö ja tuonpuoleinen 
(Tarkka 2005). 

Formulateorian mukaan teema on formulaa laajempi kerronnal-
linen elementti. Lord jakaa teemat pääteemoihin, jotka koostuvat 
joukosta pieniä teemoja. Näistä kumpikaan ei ole kiinteänä pysy-
vä sanaryhmä vaan pikemminkin idearyhmä, joka voi toteutua eri 
formuloin eri esitystilanteessa perinteisten konventioiden pohjal-
ta. Teemat voivat ketjuuntua assosiatiivisiin kokonaisuuksiin seu-
raten kuitenkin laulajan sisäistämiä perinteisiä, kyseisen genren 
puitteissa sopivia kerrontakaavoja. Teemoista itse esitystilanteissa 
syntyvät kokonaisuudet – runolaulut – voivat varioida sisällölli-
sesti ja muodollisesti suurestikin sekä yhdellä runonlaulajalla että 
eri laulajien repertoaareissa. (Lord 1960; Harvilahti 1992: 33–35.) 
Lordilaista teema-käsitettä on kritisoitu väljäksi (ks. esim. Zumt-
hor 1990: 92). Väljä teeman käsite alaluokituksineen sopii sellaise-
naan tähän tutkimukseen, sillä tavoitteena on löytää periaatteet, 
jotka vaikuttavat olennaisesti itkuvirsien sisällölliseen kompositi-
oon sekä arvioida, missä määrin itkujen sisällöllinen rakenne on 
yksilökohtainen ja missä määrin perinteinen. Tässä tutkimuksessa 
teema tarkoittaa itkijän käyttämää mielikuvien ja motiivien ryh-
mää sisällön tasolla. Jaottelen teemat yksinkertaisesti pääteemoi-
hin ja pienteemoihin, joista pääteemat koostuvat. Vaikka itkuvirret 
eivät ole kertomarunoutta, voivat teemat varsinkin rituaalisissa 
itkuissa ryhmittyä kerrontakaavoiksi, joita tarkastelen lähemmin 
luvussa neljä. 

Yksi itkuvirsirunouden tärkeimmistä erikoisuuksista on dynaa-
minen vuorovaikutus yksilökohtaisen ja kollektiivisen/ perintei-
sen ilmaisun välillä (Feld 1990: 241). Vladimir Propp (1984: 16–38)  
on todennut, että vaikka formulaiset ilmaukset ja perinteiset motii-
vit ovat itkuissa tavanomaisia, kokonaisuudessaan tämä suullisen 
runouden laji on selkeimmin määriteltävissä improvisatoriseksi. 
Itkuvirsissä näkyy enemmän variaatiota kuin esimerkiksi kerto-
marunoudessa, vaikka itkijät käyttävät itkuissaan yhteisiä ilmai-
sullisia aineksia. Jokainen itku sisältää ainutlaatuisia, esimerkiksi 
elämäkerroista nousevia aineksia (Propp 1984: 32), mikä ilmentää 
monimuotoista genrekohtaisten konventioiden ja yksilöllisen luo-
vuuden vuorovaikutusta (Feld 1990: 241).
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Myyttiset mielikuvat
Itkuvirsien rekisteri ja sisällöt paljastavat itkijöiden kulttuurisia 
käsityksiä maailmasta ja ihmisten välisistä suhteista sekä näiden 
välisestä vuorovaikutuksesta. Tämä on kolmas taso, jolla käsittelen 
aineistoani. Yksi itkuvirsirunouden kommunikaatioalueista on oi-
keanlainen eli tradition mukainen ja siten onnistunut ja turvallinen 
kommunikointi tuonpuoleisen kanssa. Tutkimuksessani nostan 
esille itkuvirsien välittämät kulttuuriset käsitykset tuonpuoleises-
ta ja yliluonnollisista voimista, jotka vaikuttavat tämänpuoleiseen 
maailmaan ja ihmisten elämään. Tuonpuoleiseen liittyvät käsityk-
set kuuluvat ihmisten mytologiseen ajattelutapaan, jonka puitteis-
sa ollaan suhteessa maailmaan ja ymmärretään sitä. Mytologinen 
ajattelutapa ei järjesty loogisesti toisiinsa yhdisteltyjen käsitteiden 
avulla, vaan sitä työstetään ja se toimii pikemminkin mielikuvien 
sekä käsitteellisten skeemojen avulla (ks. esim. Lotman & Uspens-
kij 1976; Siikala 2002; 2012). (Suullisen) Tradition välittämä myto-
logia toimii mallinnusjärjestelmänä: mielikuvat, motiivit, teemat ja 
käsitteelliset skeemat on ladattu arvoilla ja assosiaatioilla. Nämä 
mallinnusjärjestelmät projisoidaan näkyvään ja näkymättömään 
maailmaan, jotta niitä voitaisiin ymmärtää ja selittää. (Tarkka 1994: 
292−295; Siikala 2012: 20.) Ne myös luovat puitteet vuorovaikutuk-
selle eri sosiaalisten ryhmien, ihmisen ja luonnon sekä näkyvän ja 
näkymättömän (tämän- ja tuonpuoleisen) maailman välillä. Mal-
linnusjärjestelmät on vastaavasti kartoitettu maailmassa tapahtu-
neiden ilmiöiden kautta täyttämällä nämä ilmiöt merkityksillä ja 
siten tekemällä ne ymmärrettäviksi niille ihmisille, jotka ympäröi-
vää maailmaa kokevat. (Siikala 2012.)

Yhteinen ja näkyvä piirre mytologisen ajattelun järjestelmissä 
on jäsentää maailmaa binääristen rakenteellis-semanttisten op-
positioiden kautta. Ehkä keskeisin tällainen oppositio on tämän-
puoleinen eli ihmisyhteisön näkyvä maailma ja tuonpuoleinen eli 
näkymätön jumalien, haltioiden, yliluonnollisten voimien ja esi-
isien maailma. Näiden maailmojen semanttinen oppositio ei tar-
koita, että ne olisivat täysin erillään. Monissa kulttuureissa, kuten 
suomalais-ugrilaisissa, tuonpuoleisen voimat ja toimijat ovat jolla-
kin tavalla aina läsnä ja lähellä toisiaan tai avoinna kontaktiin tä-
mänpuoleisessa maailmassa. Molemmat maailmat ovat olemassa 
rinnakkain tunnistettavina ja toteutettavissa mytologisen ajattelun 
mukaisesti perinteen välittämien perittyjen ja sisäistettyjen myyt-
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tisten tietojen perusteella. (Tarkka 1990; Limerov 1998: 3–4; Siikala 
2002; 2012; Stark 2002.)

Myyttisen tiedon mallit ja muodot heijastuvat ja välittyvät 
erilaisten folkloregenrejen kautta (Siikala 2012: 18). Lotte Tarkka 
(1990: 238) huomauttaa: 

[…] kansanrunouden tekstit ja lajit merkitsevät vain suhteessa toi-
siinsa ja toistensa kautta. Sama kuvasto, samat tekstit liikkuvat pe-
rinteen kokonaissysteemissä ja luovat symbolisen verkoston tai in-
tertekstuaalisen tilan, jota voidaan kutsua epiikan maailmaksi.

Runojen merkityksellistäminen (Siikala 2012: 23) tämän 
intertekstuaalisen tilan kautta samanaikaisesti sekä välittää 
että rakentaa myyttistä tietoa ja mytologisen ajattelun mallin-
nusjärjestelmiä. Kuten Anna-Leena Siikala (2002: 49) painottaa, 
myyttiset mielikuvat saavat merkityksiä viittaamalla myyttisen 
maailman ilmiöihin, ja tämä uskomusperinteeseen perustuva 
viittaussuhde on avain myyttisen diskurssin ymmärtämiselle. Eri 
folkloren genret taas rakentavat myyttistä tietoa omien sääntöjen-
sä, painopisteidensä ja käyttötapojensa varaan. Osa myyttisistä 
mielikuvista, motiiveista ja käsitteistä ovat jaettuja eri genreissä, 
mutta ne saattavat myös varioida merkittävästi. Saman genren 
sisällä voi esiintyä vaihtelua eri perinnealueilla, eri yhteisöillä ja 
eri yksilöillä – esimerkiksi karjalaisen itkuperinteen käsitykset ja 
kuvat tuonpuoleisesta koostuvat useista erilaisista elementeistä eri 
alueilla16. Tästä näkökulmasta katsottuna karjalaiset itkut ovat yksi 
tärkeä myyttisen tiedon ja mytologisen ajattelun alue, johon kuu-
luu esi-isien palvonta, tuonpuoleisen maailman kuvaus, vainajiin 
ja esi-isiin liittyvät käsitykset sekä kristillisen uskonnon vaikutteet. 

Seesjärven alueella myyttiset mielikuvat ja tieto välittyvät eri 
folklorelajien, esimerkiksi loitsujen ja uskomuskertomusten, rekis-
tereiden kautta. Perinteisten kansanrunouden rekistereiden kon-
ventionaalinen luonne auttaa säilyttämään erilaisilta historiallisilta 
ja kulttuurisilta aikakausilta peräisin olevia elementtejä perintees-
sä merkityksellisinä ja ajankohtaisina. (Ks. myös Siikala 2012: 20.) 
Rekisterit, mukaan lukien itkurekisteri, ovat keskeisin väline myyt-
tisen tiedon kommunikoinnissa. Lähestymällä itkuja rekisteri-
käsitteen avulla pystyn analysoimaan käsityksiä siitä myyttisestä 
tiedosta, jota itkuvirsien välityksellä kommunikoidaan.

16  Stepanova E. 2012; ks. myös myyttien murteet Siikala 2012: 19–20, 64; sekä 
Pohjolan mielikuvien variaatiosta Siikala 1999: 132−152.



50

Itkijän kompetenssi 
Tutkimukseni keskeisten kysymysten kannalta on erittäin tärkeää 
ymmärtää itkijöiden kompetenssin luonnetta. Kommunikatiivisen 
kompetenssin käsitteellä on pitkä tutkimushistoria (ks. esim. Hy-
mes 1971; Briggs 1988; Bauman 1993; Koski 2011: 319−320). Alun 
perin Noam Chomsky (1968) esitti lingvistisen kompetenssin kä-
sitteen hyvin idealistisella ja abstraktilla tasolla ottamatta huo-
mioon vuorovaikutusta tai kommunikaatiota. Dell Hymes (1972) 
on myöhemmin määritellyt kompetenssin käsitettä uudelleen ot-
taen huomioon sosiolingvistisen ja kommunikatiivisen aspektin. 
Briggsin (1988: 357) mukaan kompetentin esittäjän on osattava itse 
performanssitilanteessa luoda ainutlaatuinen yhdistelmä perin-
teisistä ja yksilöllisistä konteksteista käyttäen tilanteeseen sopivia 
aineksia ja elementtejä. Performanssiteoreettisen kompetenssin 
käsitteen keskiössä on kontekstualisaation käsite. Richard Bauma-
nia ja Charles Briggsiä (1990: 69) seuraten Lotte Tarkka (2005: 54) 
määrittelee kontekstin ”tekstin (tai sellaiseen verrattavissa olevan 
merkitysyksikön) ja sen kussakin tulkinnallisessa yhteydessä 
merkityksellisen ympäristön väliseksi suhteeksi” ja kontekstuali-
saatio taas on Tarkan (mts.) mukaan ”aktiivista neuvottelua, jossa 
siihen osallistuvat pohtivat, arvottavat ja tulkitsevat omaa toimin-
taansa, kun se kehkeytyy performanssissa”. Esitettävä genre ja 
esitykseen osallistuva yleisö asettavatkin esitykselle omia puittei-
taan ja ehtojaan, ja kompetenssin omaava osaa ottaa ne huomioon. 
Kompetenssi nousee niistä intertekstuaalisista prosesseista, jois-
sa esittäjä kääntyy menneiden performanssien suuntaan, valikoi 
juuri tähän genreen tai tilanteeseen sopivia tiettyjä aineksia ja ele-
menttejä sekä tulkitsee niiden merkityksiä. Sen lisäksi kompetentti 
esittäjä osaa ottaa huomioon vallitsevan sosiaalisen vuorovaiku-
tuksen. (Briggs 1988: 357.) 

Yleisö arvioi kulloisenkin esittäjän kompetenssia, mutta myös 
esittäjä itse voi tiedostaa oman kompetenssinsa. Näin on tapahtu-
nut myös karjalaisten itkujen keruissa – nimenomaan yhteisön jä-
senet ovat osoittaneet tutkijoille heidän mielestään kompetentteja 
tai kollektiivisesti tunnistettuja itkijöitä. Usein keruutilanteissa jot-
kut naiset kieltäytyivät esittämästä itkuja, koska he eivät ole ”ne-
rokkahampia” eli kompetentteja, kuten seuraavassa Vera Miheje-
van (MV) ja kerääjien Unelma Konkan ja Pekka Laaksosen (UK, 
PL) keskustelussa tulee ilmi:



51

UK, PL: A moužet sie tiijät erähie virrensanoja, et ole ni konza 
viržittäny?
MV: A taihuodii viržitändii meijen. Ku oliz ken nerokkahin viržittäis.
UK, PL: Onko siinä eroa?
MV: Ken ku nerokas on, ni se hyvin viržittäy hyvin, a myö emmä 
taihuommaga, myö vet’ taihun da viržilöi en malta. A omilla voit 
malttua paremmin viržittiä, čem vierahalla, omilla kai löyvät, a vie-
rahalla ei sua löydiä i malttua rouvno ku sua.
UK, PL: A omilla kellä oletko viržittän?
MV: Omilla viržitin vähäzen ga.
UK, PL: Lapsilla?
MV: Lapsilla ku piened kuoldii.
UK, PL: A moužet viržität pikkusen?
MV: En rubie taihuomaa ku en godno malta. (Fon. 2054/15, 16)

UK, PL: Ehkä sinä tunnet joitain virren sanoja, etkö ole koskaan it-
kenyt ääneen?
MV: Hölöttämistä ovat meidän itkemiset. Jos olisin taitavampi, it-
kisin.
UK, PL: Onko siinä eroa?
MV: Kuka on taitava, niin hän hyvin itkee, mutta me emme taida, 
mehän virsiä emme osaa. Omilla voit osata paremmin itkeä kuin vie-
railla, omilla löydät [sanoja], mutta vierailla ei pysty löytämään eikä 
osaa ollenkaan.
UK, PL: Mutta omille joillekin olet itkenyt?
MV: Omille itkin vähän.
UK, PL: Lapsille?
MV: Lapsille kun pieninä kuolivat.
UK, PL: Ehkä itket ääneen vähän?
MV: En rupea hölöttämään kun en osaa hyvin.

Tätä keskustelua ei voi pitää esittäjän oman esityskyvyn vähät-
telynä, joka kuuluu Baumanin (1977) eriteltyihin performanssia-
vaimiin, vaan naisen oman kompetenssin arviona verrattuna mui-
hin itkijöihin. Mielenkiintoinen on myös Mihejevan huomautus 
siitä että omille, esimerkiksi vainajille tai lapsille, voi itkeä ääneen 
vaikka ei olisi ”nerokas”, kun taas vieraille tai vieraiden ihmisten 
edessä itkeäkseen täytyy olla kompetentti. Tässä yhtenä perheen 
sisäisen ja julkisen esitysten rajana ei ole niinkään kompetenssi 
vaan itkujen välittämät tunteet: omille sukulaisille esitetyssä itkus-
sa tärkeämpänä ovat sen välittämät tunteet eikä kompetenssi.

Analyysien lähtökohdat
Albert Lord (1960) on kehottanut aloittamaan tutkimuksen yh-
destä esittäjästä, minkä jälkeen voi siirtyä kyläkohtaiseen tutki-
mukseen ja siitä koko paikallisen yhteisön laulujen ja kulttuurin 
tarkasteluun. Samaa lähestymistapaa itkuvirsitutkimuksessa on 
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korostanut Pentti Leino (1981). Itämerensuomalaisten itkuperin-
netutkimuksen kohdalla lähestymistapa tutkimuskohteeseen on 
ollut päinvastainen. 1800–1900-luvun vaihteessa itkuvirsien tutki-
mukset liikkuivat hyvin yleisellä tasolla. Ne käsittelivät yhtäaikai-
sesti useiden itämerensuomalaisten kansojen itkuvirsiperinteitä, 
jolloin lopputulos oli verrattain yleistävä (ks. esim. Mansikka 1924; 
Kalima 1928; Haavio 1935). Toisaalta tutkijat myös esittelivät joita-
kin yksittäisiä vasta tallennettuja itkuvirsiä ja kuvasivat niitä (ks. 
esim. Lönnrot 1836; Väisänen 1990 [1916; 1926; 1940−1941; 1941]: 
124−137). 1960-luvulta alkaen itkuvirsitutkimuksen tarkastelun 
näkökulma tarkentui, mihin osaltaan vaikuttivat folkloristiikan 
yleiset muutosprosessit (Lehtipuro 1974; Honko 1979a) ja toisaal-
ta Lauri Hongon (1963) ja Unelma Konkan (1968) laajat artikke-
lit, joissa pohdittiin uudenlaisten tutkimusongelmien asettelua. 
1970-luvulta lähtien tutkijat keskittyivät jonkin etnisen ryhmän tai 
kulttuurin itkuvirsiin, esimerkiksi Aleksandra Stepanova karjalai-
siin itkuihin (1976; 1985), Aili Nenola inkeroisten itkuihin (1973; 
1982) ja Vaike Sarv setukaisten itkuihin (2000). Samalla tutkimus-
kysymykset muuttuivat vähitellen – tutkijat syventyivät joihinkin 
yksittäisiin itkuvirsitutkimuksen ongelmiin (esim. Leino 1970; 
Konkka 1985). Itse olen aloittanut pro gradu -tutkielmassa (Ste-
panova E. 2004) lordilaiseen tapaan yhdestä esittäjästä, minkä jäl-
keen nykyisessä tutkimuksessani laajennan sitä yhteen alueeseen 
nojaten vahvasti edeltäjieni tutkimustulosten vankkaan pohjaan. 
Tulevaisuudessa aion laventaa tutkimustani koskemaan itämeren-
suomalaisia itkuperinteitä ja vertailla niitä muun muassa pohjois-
venäläiseen ja balttilaiseen itkukulttuuriin sekä muuhun itämeren-
suomalaiseen runouteen (ks. esim. Stepanova E. 2011).

Tapa, jolla analysoin aineistoani, nousee valitsemastani teoreet-
tisesta lähestymistavasta. Tutkimusstrategiaani määrittää myös 
empiirisen tutkimuksen periaate, sillä tutkimukseni rakentuu 
konkreettisen aineistokorpuksen varaan. Olen sisällyttänyt väitös-
kirjaani myös muutaman tapaustutkimuksen, eli syvennyn analy-
soimaan joitakin itkijöitä ja heidän esityksiään yksityiskohtaisesti 
avatakseni tutkimukseni keskeisväittämiä. Analyysissa keskityn 
itkuvirsien sekä niiden kielen ja ilmaisun välittämiin merkityksiin, 
jotka liittyvät itkuvirsikulttuurin esiintymisympäristöön ja taustoi-
hin sekä itkuvirsien tarkoituksiin, siihen, mitä itkuvirsillä tehdään 
ja missä kontekstissa.
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Analyysiperiaatteet
Analyysini tärkein lähtökohta on rekisterin käsite, joka on ohjan-
nut aineistoni käsittelyä kaikilla tasoilla. Olen lähestynyt tutki-
musaineistoani edellä esitetyn teoreettisen viitekehyksen puitteis-
sa kolmella tasolla: 1. poeettisten kielen ja esityksen rakentumisen 
puitteiden käsittelyn, 2. sisällön (itkuteemat ja -kompositio) ja 3. 
maailmankuvallisten ja kulttuuristen merkitysten näkökulmasta.

Varsinaisen aineiston käsittelyn ensimmäinen askel oli itkuvirsi-
tekstien ja mahdollisuuksien mukaan myös nauhoitusten yksityis-
kohtainen lukeminen ja kuuntelu ja sen yhteydessä sekä yhteisten 
että yksilöllisten rekisteripiirteiden poimiminen. Itkuvirsien kä-
sittelyä helpotti se, että pro gradu -tutkielmassani olen aineiston 
hankinnassa ja nauhoitusten litterointiprosessissa sisäistänyt kar-
jalaisten ja etenkin seesjärveläisten itkuvirsien kielen. Olen pääty-
nyt järjestämään korpukseni esittäjien mukaan. Tähän päätökseen 
vaikutti itkuvirsien moninaisuus, se, että jokaisen itkijän itkut ovat 
omanlaisiaan, vaikka niillä on myös paljon yhtäläisyyksiä.

Tutkimuksessani itkuvirsi tai itku on sanellen (ilman melodi-
aa) tai äänellä (melodian kanssa) esitetty kokonaisuus, jota itkijä 
itse pitää itkuna. Itkut voivat koostua muutamasta säkeestä tai 
monesta kymmenestä säkeestä, mutta niiden laajuudella ei tässä 
tutkimuksessa ole merkitystä. Itkuissa esiintyviä kiertoilmaisuja 
kutsun piilonimityksiksi, joka tarkoittaa henkilön, esineen, ilmiön, 
prosessin tai käsitteen ekvivalenttia eli vastinetta (ks. tarkemmin 
Stepanova A. 1985; 2012: 12−13). Rakenteellisella tasolla itkut muo-
dostuvat lausumaperiodeista (poetic strings, ks. Frog & Stepanova 
2011: 205), jotka ovat virkettä vastaavia itsenäisiä jaksoja itkussa. 
Sisällön tasolla erotan itkuvirsissä karkeasti pääteemoja eli laajem-
pia itkuissa kuvattuja toimintoja ja niitä suppeampia pienteemoja, 
jotka voivat esimerkiksi tarkentaa ja syventää pääteemaa.

Seuraava analyysivaihe eteni itkijäkohtaisesti neljällä tasolla. 
1. Kokosin yhteen, itkijän nimellä nimettyyn tiedostoon saatavil-
la olevia tietoja itkijästä ja hänen itkuistaan, kerääjistä, keruista ja 
keruutilanteista sekä merkitsin itkujen arkistotunnuksia. 2. Poimin 
jokaisen itkijän jokaisesta itkusta kaikki merkittävät kieleen – sa-
nastoon, kielioppiin, lauserakenteeseen – liittyvät ominaisuudet. 
3. Kiinnitin huomiota ja merkitsin kaikki itkijän tyyliin liittyvät 
piirteet sekä itkuvirsien rakenteet ja sisällöt eli itkujen pää- ja pien-
teemat. Samalla pidin silmällä myös niiden kertaamista ja kehit-
tymistä. Poimin sekä ne teemat, jotka toistuivat usein että ne, jot-
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ka näyttivät poikkeuksellisilta (ks. myös Tarkka 2005: 76). Tämän 
tuloksena syntyi sähköinen tietokanta, josta on mahdollista tehdä 
hakuja. Itkuvirsien sisällöllistä analyysiä varten loin sähköiset tie-
dostot kaikkien aineistoni itkujen temaattisesta rakenteesta. Käy-
tössäni ovat olleet tiedostot kuolinitkujen, hääitkujen, rekryytti-
itkujen, omaelämäkerrallisten, kiitositkujen ja neuvostoaiheisten 
itkujen teemoista. Tasolla 4, itkuvirsikorpuksen systemaattisessa 
käsittelyssä, nostan esiin naisten itkuperinteeseen liittyvien käsit-
teiden, esimerkiksi tuonpuoleisen sekä osan (onnen), vaihtelun ja 
niitä määrittävät termit ja ilmaukset. Sisällytin itkijäkohtaisiin tie-
dostoihin saatavilla olevat itkijän kommentit ja haastattelut sekä 
omat pohdintani kaikista mielenkiintoisista, poikkeavista tai päin-
vastoin kiteytyneistä ominaisuuksista. Tämän analyysivaiheen 
tuloksena käsissäni oli laaja tietokanta, josta on ollut mahdollista 
tehdä päätelmiä paikallisista ja yksilökohtaisista itkuvirsirekiste-
rin piirteistä, itkujen sisällöllisistä aineksista sekä kulttuurisista 
käsityksistä ja käsitteistä.

Itkuissa esiintyvistä kulttuurisista käsitteistä keskityn tässä 
tutkimuksessa tuonpuoleista ja sen toimijoita tarkoittaviin käsit-
teisiin. Tämä valinta on tehty, koska itkijät voivat käyttää tuon-
puoleiseen viittavia käsitteitä erilaisissa itkuissa riippumatta nii-
den esityskontekstista. Analysoin tuonpuoleista ja sen toimijoita 
tarkoittavien monimerkityksisten käsitteiden syndyzet ja spuassuzet 
erilaisia käyttötapoja ja merkityskenttiä. Kyseiset käsitteet eivät 
aina esiinny synonyymeinä, vaan ne voivat kontekstista riippuen 
tarkoittaa eri tuonpuoleisen aspekteja jopa samassa itkussa. Itkijä-
kohtaisia variaatioita näiden käsitteiden käytössä on myös paljon. 
(Käsiteanalyysistä tarkemmin Koski 2011: 43–44.)

Kääntämisen periaatteet
Itkuvirsiesimerkkien suomennoksissa olen pyrkinyt mahdollisim-
man tarkkaan alkuperäisen tekstin tulkintaan. Säilytän itkujen ja 
niiden ilmaisujen alkuperäisen lauserakenteen, sanajärjestyksen 
ja jokaisen poeettisen kielikuvan erityisyyden. Tämän takia 
käännöksissä voi esiintyä suomen kielen kannalta outoja ilmaisuja. 
Outous kuitenkin luonnehtii itkukielen ilmauksia myös puhutun 
karjalan kielen kontekstissa − esimerkiksi itkukieltä mukaileva 
”ihanilla maailmoilla päällä”, joka voidaan kääntää suomeksi joko 
”ihanien maailmojen päällä” tai ”ihanilla maailmoilla”. Olen myös 
pyrkinyt säilyttämään käännöksissä esimerkiksi monikkomuotoja 
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sekä mahdollisuuksien mukaan frekventatiivi- ja deminutiivimuo-
toja. (Ks. tarkemmin Stepanova A. 2012: 17.)  Niissä kohdissa, jois-
sa monikon tai deminutiivin esiin tuominen on erityisen tärkeää 
analyysini kannalta, olen merkinnyt ne käännöksiin vastaavilla 
lyhenteillä .PL (plural) ja .DIM (diminutive). 

Leipätekstin sisällä olevat esimerkit on kursivoitu ja niiden 
käännökset on esitetty väliviivan jälkeen ilman kursiivia. Pidem-
mät itkuesimerkit on esitetty sisennettyinä ja alkuperäistä tekstiä 
seuraa käännös. Käännösten sisällä suluissa selvennän piilonimi-
tysten sekä muiden poeettisten ilmausten ja verbien merkitystä. 
Tuonpuoleista tarkoittavia polyseemisiä käsitteitä syndyzet ja spu-
assuzet en varsinaisesti suomenna vaan tarpeen mukaan tarkennan 
niiden merkitystä kyseisen itkun kontekstissa. Tämä johtuu käsit-
teiden moninaisista ja limittyneistä merkityksistä, joita ei pysty 
kääntämään yksiselitteisesti (ks. tarkemmin luku 6).

Seuraavaksi keskityn Seesjärven alueen itkuvirsirunouden re-
kisterin merkityksiä muodostaviin piirteisiin, jotka viittaavat yh-
täältä metonyymisesti koko itämerensuomalaisen itkurunouden 
perusrekisteriin ja toisaalta laajemmin koko karjalaiseen traditi-
oon, ja siten välittävät keskenään yhteisiä kulttuurisia merkityk-
siä. Pohdin erikseen jokaisen itkurekisterin muodollisen piirteen 
esiintymistä, sen käyttöä ja merkitystä yleisellä ja yksilökohtaisella 
tasolla.
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4. Seesjärven alueen itkurekisteri
Itkukielen paikallista varianttia yhden etnisen tai kulttuurisen alu-
een sisällä kutsun paikalliseksi itkurekisteriksi tai dialektiksi (suullisen 
runouden rekisteridialekteista ks. Foley 1990: 158−200, 278−328). 
Karjalaisessa itkuvirsiperinteessä on neljä paikallista itkurekiste-
riä – Vienan, Seesjärven, Aunuksen ja Tverin itkurekisterit. Kaikki 
neljä jakavat yhteisiä perusrekisterin piirteitä kieliopin, lauseopin, 
sanaston ja tyylin osalta, ja samalla jokaisen paikallisen itkurekiste-
rin sisällä esiintyy sekä kylä- että itkijäkohtaista variaatiota.

On ilmeistä, että itkuvirsiperinne ei ole eikä voi olla irrallaan 
muusta suullisesta perinteestä. Itkijänaiset (itkurekisterin käyttä-
jät), kuten esimerkiksi Praskovja Saveljeva sekä vienalaiset Maura 
Hotejeva ja Anni Lehtonen, tunsivat ja esittivät erilaisia kansan-
runouden lajeja eli olivat erilaisten rekistereiden taitajia. Joitakin 
yhteisiä rekisteripiirteitä – kerto ja allitteraatio sekä tietyt formu-
lat kalevalamittaisessa runoudessa – on mahdollista nähdä myös 
muissa perinnelajeissa (ks. Nenola-Kallio 1982: 79−95). Vienalais-
ten joikujen rekisteri muistuttaa erittäin paljon Vienan itkurekis-
teriä (ks. Lavonen et al. 1993). Mielenkiintoista tässä tapauksessa 
on, että Vienassa joikuivat sekä miehet että naiset, ja he käyttävät 
samaa rekisteriä. Periaatteessa Vienassa miehetkin olisivat siten 
voineet esittää itkuja. Nämä esimerkit vahvistavat Immanent Art 
-teorian teesin siitä, että on olemassa sekä tietyn perinteenlajin re-
kisteri että rekistereiden välistä vuorovaikutusta. Tämän yhteisen 
koko perinnealuetta koskevan idiomaattisen runokielen avulla 
ilmaistaan perinteisiä merkityksiä. Sen kautta voidaan löytää pe-
rinnealueen merkityskenttä, jota tutkimalla voidaan päästä lähelle 
tämän kulttuurin syvempää olemusta.

Tässä tulee esille moniulotteinen itkuperinteen erilaisista ta-
soista koostuva hierarkia. Yleiset rekisterin piirteet toteutuvat eri 
tavalla eri alueilla ja kuitenkin välittävät tiettyjä merkityksiä. Tä-
män lisäksi on yksilö, joka käyttää näitä yleisen ja paikallisen re-
kisterin piirteitä ja liittää näihin piirteisiin omat, myös henkilökoh-
taiset merkityksensä. Merkitykset liikkuvat näiden tasojen välissä 
ja sisällä. Miten monimutkainen ja moniulotteinen merkitysten 
antamisen ja välittämisen prosessi se on? Ja miten tutkija pystyy 
tuomaan sen esiin? Pyrin tutkimuksessani vastaamaan näihin 
kysymyksiin analysoimalla jokaista itkuvirsitekstiä sekä erikseen 
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että suhteessa koko aineistokorpukseen ja lähestymällä aineistoa 
rekisteriteorian kautta.

Kieliopilliset piirteet
Itkurekisterin kieliopillisiin ominaispiirteisiin kuuluvat possessii-
vi-, deminutiivi- ja monikkomuodot sekä verbien kohdalla esiin 
nouseva frekventatiivien käyttö (ks. esimerkiksi Konkka 1985: 
25). Esitän tässä osiossa lyhyesti itkurekisterin muodollisia piir-
teitä, pohdin, miksi itkurekisterissä käytetään nimenomaan näitä 
muotoja ja mitä ne mahdollisesti kertovat itkurekisterin luontees-
ta. Analyysissäni käytän Ison suomen kielen kieliopin verkkoversio-
ta (VISK), koska karjala ja suomi ovat kielioppisissa käytänteissä 
hyvin lähellä toisiaan (ks. Zaikov 2013), eikä vastaavaa karjalan 
kieliopin semantiikkaa koskevaa teosta toistaiseksi ole olemassa.

Possessiivimuoto
Possessiivisuffiksit ovat nomineihin kiinnittyviä tunnuksia, jotka 
ilmaisevat persoonaa, omistusta tai muuta kuuluvuutta (VISK § 
95, 96). Itkurekisterin possessiivimuoto on lähes yksinomaan yk-
sikön 1. persoonan omistusliite -ni. Possessiivisuffiksit liitetään 
poikkeuksetta kaikkiin henkilönimityksiin, jotka edustavat itkijän 
omaa sukua tai yhteisöä. Näissä tapauksissa ei yleensä käytetä 1. 
persoonan persoonapronominin genetiiviä ’miun’. Toisaalta ge-
netiivimuoto ’miun’ riittää ilmaisemaan kuuluvuutta ja persoo-
naa silloin kun kyseessä on jokin muu asia, esimerkiksi tunteet, 
esineet ja ilmiöt, jolloin possessiivisuffiksia ei liitetä nominiin. 
Tavanomaista on, että nämä tunteet, ilmiöt ja esineet esiintyvät 
monikkomuodossa ja juuri näissä tapauksissa possessiivisuffiksia 
ei käytetä. Seuraavassa esimerkissä Anna Kuznecovan (s. 1906, 
Suontele) hääitkusta näkyvät molemmat ylläesitetyt possessiivin 
käyttötavat:

Elä valgie kandajazeni niid’ä valgeidago vahatuohukšuzie 
valgeih spuassuzilla varoin ažettele.
Ved ei voalimien omena ole miun 
valgeijengo valdazien šiämyzie myöt’en.
Ei ved mielin ottamien omena ole
miun mielil’öj’ myöt’en. (Fon. 1025/1)

Älä valkea kantajaiseni [äitini] niitä valkeita vahatuohuksia
valkeita spuassuzia varten asettele.
Eihän vaalimien omena [sulhanen] ole minun
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valkeiden valtojen [tyttöyden] sydämien mieleen.
Eihän mielin ottamien omena [sulhanen] ole
minun mielien mieleen.

Harvemmin itkuissa käytetään yksikön 2. persoonan omistus-
liitettä -si/-s ja yksikön 2. persoonan genetiivimuotoista persoona-
pronominia ’siun’. Näiden käyttötapa on sama kuin edellä kuva-
tun yksikön 1. persoonan käytön kohdalla. Maria Prohorova itkee 
tyttärensä haudalla ja kertoo tälle, että tämän orvoiksi jääneet kak-
si lasta eivät tottele mummoaan:

Ei kuin kukla-alli kuvuamazeš ni kukkozeš ni ked’ä kuunnelduo.
Oi imbialli kanazeni, kaikkih luaduloih siun uččimazie
udalilla ilmazilla piälä ugovorin ni učaičen. (Fon. 2061/5)

Eivät mitenkään nukke-alli kuvaamaisesi [tyttäresi] eikä kukkosi 
[poikasi] ketään kuuntele.
Oi impialli kanani [tyttäreni], kaikin tavoin sinun opettamaisia
urheilla ilmoilla päällä suostuttelen ja opetan.

Itkijät voivat liittää possessiivisuffiksit myös kaikkiin muihin 
itkusanoihin, jotka liittyvät itkijää ympäröivään maailmaan. Sen 
sijaan toisen suvun edustajia, vieraita ihmisiä, kuten sulhanen ja 
hänen perheensä, ei merkitä possessiivisuffiksilla. Myöskään tuon-
puoleiseen ja yliluonnolliseen liittyviä käsitteitä ei itkurekisteris-
sä merkitä omistusliitteillä. Itkijät ikään kuin korostavat erityisen 
läheistä suhdetta itkuissaan esiintyviin henkilöihin, esineisiin ja 
ilmiöihin, mutta erottavat ”omat” ”vieraista”, perheeseen kuulu-
mattomista ihmisistä sekä tuonpuoleisesta ja sen toimijoista.

Monikkomuoto
Monikon käyttö niissäkin tapauksissa, joissa kyse on yhdestä esi-
neestä tai ilmiöstä, on merkityksellinen ja merkittävä osa karjalaista 
itkurekisteriä. Monikon tunnus (-t, -i, -j tai -loi/-löi) liittyy useimmi-
ten substantiiveihin, kun on puhe useammasta kuin yhdestä asi-
asta. Itkurekisterissä esiintyy kuitenkin poikkeavan väärää nume-
rusta, joka on tulkittavissa muutoin kuin kirjaimellisesti, useuden 
merkiksi. Monikkomuoto, odotuksenmukaisen yksikön sijasta, on 
merkki affektiivisesta ilmauksesta, jolla itkijä osoittaa asennoitu-
mistaan joko itkussa käsiteltävään asiaan, ilmiöön tai henkilöön ja 
itkukohteeseen (ks. VISK § 1707–). Itkuissa, kuten puhutussakin 
kielessä, asennoitumisen tai suhtautumisen ilmaiseminen riippuu 
tilanteesta, ja tulkinta on siten tilannekohtaista. Itkurekisterin ta-
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pauksessa monikkomuotojen käyttö on itkijän asennoitumista 
osoittava elementti, joka ohjaa vastaanottajan tulkintaa. (Ks. myös 
VISK § 1707; Agha 2007: 14.)

Itkuissa käytetään väärää numerusta säännöllisesti, paitsi jos 
kyse on konkreettisista henkilöistä. Esimerkiksi itkun ”minä”, avio-
mies, äiti tai isä esiintyy yksikössä jos puhe on tietystä äidistä tai 
isästä. Kun henkilönimitystä käytetään yleistävässä mielessä, ky-
seinen nimitys on monikossa. Eräs itkijä17 käytti poikkeuksellisesti 
omasta aviomiehestään monikkomuotoa kertoessaan itkusanoin 
itsemurhasta, jonka tämä oli tehnyt humalatilassa ja tämän teon 
itkijälle aiheuttamasta mielipahasta. Tämä poikkeuksellinen 
henkilönimityksen monikkomuoto vaikuttaa pyrkimykseltä pitää 
etäisyyttä aviomies-vainajaan, koska yleisen uskomuksen mukaan 
vainajasta ei saa puhua pahaa eikä moittia. Tässä monikkomuoto 
vähentää arkaluonteisen asian tungettelevuutta ja luo etäisyyttä 
tuonpuoleiseen, kun itkun kohdetta ei pysty yksilöimään, mikä 
saattoi toimia myös yhtenä suojautumiskeinona tuonpuoleisten 
voimilta ja vaaroilta.

Itkurekisterissä kaikki esineiden, ilmiöiden ja käsitteiden ni-
mitykset sekä useat formulaiset ilmaukset esiintyvät lähes poik-
keuksetta monikossa, ja niiden lisämerkitysten tulkinta riippuu 
kontekstista. Monikossa esiintyvissä, tunteisiin viittaavissa nimi-
tyksissä monikymmenkerdazetgo igäväzet, maijen ni ilmoijen suuruot 
igäväzet tai myötäjäisiin kuuluvia eläimiä ja tavaroita kuvaavissa 
nimityksissä monikymmenkerdazija otluasazija od’oožazija monikko-
muodon voi tulkita hyperbolaksi eli liioitteluksi. Seuraava nimi-
tysten ryhmä, jossa käytetään monikkomuotoja, liittyy yliluonnol-
lisiin tai rituaalisiin käsitteisiin, kuten tuonpuoleinen syndyzet ja 
spuassuzet, morsiussauna kylyzet, tyttöys valdazet, kuiduzet ja nimy-
zet, hauta muatainikkazet – maapiilopaikkaset ym. Näissä nimityk-
sissä ja ilmauksissa monikolla luodaan etäisyyttä, ja sillä on kohte-
liaisuutta ja kunnioitusta ilmentävä lisämerkitys. 

Monikkomuodon käyttö on kunnioitusta osoittava merkki 
erikoisrekistereissä kautta maailman (Silverstein 2010: 345). Kar-
jalaisessa itkukielessä monikon käyttö yksikön sijaan muodostaa 
Jim Wilcen (tulossa) mukaan ”paikallisen etnometapragmaattisen 
ylentämisen metaforan”. On myös mahdollista, että itkurekisterin 
historiallisessa kehityksessä esimerkiksi yliluonnollisten käsittei-

17  Tässä en mainitse itkijän henkilötietoja tapauksen arkaluonteisuuden ta-
kia.
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den monikkomuoto on levinnyt muihin itkuvirsien ilmauksiin ja 
sanoihin, ja myöhemmin muuttunut yhdeksi rekisterin olennai-
simmista tunnusmerkeistä.

Deminutiivimuoto
Kolmas itkurekisterissä keskeinen kielioppimuoto on deminutiivi 
eli hellittelymuoto, jota käytetään hyvin runsaasti. Etenkin kaikki 
itkijän perheeseen tai yhteisöön kuuluvat henkilöt, tuonpuolei-
seen liittyvät käsitykset sekä omaan lähiympäristöön kuuluvat 
esineet esiintyvät hellittelymuodossa. Karjalan kielessä on useita 
deminutiivijohdoksia -ut/-yt, -oi/-öi, -ikko, -kki, -ine/-ni (KKS), joista 
itkurekisterissä käytetään pääasiassa -ine/-ni ja harvemmin -ut/-yt 
-suffikseja: Imbyöni – impeni [tytär], sulattomista seämyzistä azetettu 
suvendamazeni – turvattomista sisuksista.DIM.DIM asetettu läm-
mittämäiseni [lapsi], valgijat vuahtimuilazet – valkeat vaahtosaip-
puaiset [saippua], jiähäh ahavatuuluzien armozih, suvituuluzien su-
lazih – jäävät ahavatuulten.DIM armoihin.DIM, etelätuulten.DIM 
lämpöihin.DIM [orvoista] ym. Joissakin tapauksissa itkurekisterin 
sanat voivat esiintyä tuplademinutiivissa, kuten esimerkiksi eri 
yhteyksissä käytetty seämyzet – sydän, sisukset, joka muodostuu 
kantasanasta seän ja kahdesta deminutiivijohdoksesta -yt + -ne (tai-
vutusmuoto -ze).

Vierasta yhteisöä edustavien henkilöiden ja olioiden nimitykset 
eivät esiinny deminutiivissa. Näitä ovat sulhanen ottamien omena 
[vieraiden ihmisten omena/hedelmä], sulhaskansa lindutuhanzien 
liikuttajat, vieras maa tai aviomiehen kotipuoli ikonattomat rannat, 
idvomien igävät rannat, viholliset ottamien okajannikat – ottamien 
kirotut, petoeläimet viidojen alla vilizijät viidazvierit – tiheikössä 
vilisijät tiheikköpedot [pedot, myös sulhaset]. Myös negatiivisik-
si koettujen tapojen kuvaukset, kuten juoppo kabakkapöngä – ka-
pakkapönkkä, uskoton aviomies ildakasteijen kualelija – iltakasteen 
kahlaaja, eivät saa deminutiivijohdoksia. Kuitenkin murheellisina 
tai ikävinä pidettyjen asioiden, kuten surun tunteiden, orpouden, 
leskeyden ja viinan nimitykset esiintyvät deminutiivissa.

Deminutiivi kuuluu affektiivisiin pienuutta ja hellittelyä ilmai-
seviin johdoksiin. Kyseinen muoto ilmaisee puhujan arviota esi-
merkiksi puhetarkoitteen pienuudesta, mutta joka tapauksessa se 
osoittaa puhujan voimakkaasti positiivisen tuntemuksen. (VISK § 
206; Silverstein 2001: 388–390.) Deminutiivi on periaatteessa aino-
alaatuinen merkki puhujan asenteesta puheenaihetta kohtaan, ja 
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sitä käytettäessä puhujan asenne muuttuu kontekstuaaliseksi to-
dellisuudeksi, joka vaikuttaa siihen, miten vuorovaikutus jatkossa 
tapahtuu. (Silverstein 2001: 388–390.) Itkurekisterissä deminutiivi 
osoittaa erityistä hellyyttä ja korostaa itkijän äärimmäisen positii-
visia tunteita itkukohdetta ja itkun maailmoja kohtaan. Tämä tulee 
vielä selkeämmin esille, kun otetaan huomioon, että sulhaskansaa 
tai sulhasta sekä vieraita tarkoittavissa nimityksissä deminutiivia 
ei käytetä. Se luo erityisen kontrastin ”omien” ja ”toisten”, ”vierai-
den” välille.

Verbien frekventatiiviset johdokset
Frekventatiiviverbit ovat varsin suosittuja itkuvirsissä. Seesjärven 
itkuissa esiintyvät tiheästi esimerkiksi seuraavat -le -johdoksella 
muodostetut verbit annella > andoa, azetella > azettoa, kuonnutella > 
kuonnuttoa, levitellä > levitteä, otella > ottoa ym. tai -ksentele -johdok-
sella muodostetut verbit, esimerkiksi istuksennella > istuo, vspom-
niksennella > ven. vspominat’ – muistella. Nämä eivät kuitenkaan 
ole hyperfrekventatiivisia kuten Vienan itkuissa esimerkiksi luajit-
tauvuksennella > luatie (ks. Stepanova A. 2012).

Verbien frekventatiivisilla johdoksilla on useita merkityksiä. 
Frekventatiiviset verbijohdokset ilmaisevat ”usein toistuvaa tai jat-
kuvaa tilannetta; verbi on aspektimerkitykseltään yleensä rajapa-
koinen ja sen kuvaama tilanne rajaamaton. Aspekti on rajaamaton, 
kun tilanne esitetään keskeneräisenä tai huomion kohteena on jo-
kin tilanteen vaihe pikemmin kuin toiminnan kokonaisuus tai tu-
los.” (VISK § 352.) Toisaalta näillä johdoksilla on esimerkiksi suo-
men kielessä affektiivista käyttöä. Frekventatiiviset -le -johdokset 
ovat vuorovaikutustilanteissa pehmentävä tai kohteliaisuutta luo-
va keino. (VISK § 354.) Wilce (tulossa) on tulkinnut frekventatiive-
ja ja hyperfrekventatiiveja osana laajempaa karjalaisen itkukielen 
lingvististä koristeellisuutta – ”pidentämisenä” tai Silversteinin 
(2010) mukaan ”kommunikaation lieventämisenä”. Wilcen tulkin-
taan voidaan lisätä huomio frekventatiivisten verbien erityisestä 
rytmillisyydestä. Kun tällainen verbi esiintyy lausumaperiodin lo-
pussa (ks. s. 83−84), pidennetyssä muodossa, se jäsentää sekä ver-
baalista että melodista fraasia rytmisesti ja pidentää niitä.

Itkurekisterissä kaikki yllä esitetyt tulkinnat pitävät paikkansa, 
tilanteesta riippuen. Frekventatiiviset verbit viittaavat tilanteen ra-
jaamattomuuteen, siihen, että prosessi tai toiminta on kesken esi-
merkiksi hautajaisitkuissa. Tällaiset verbit johdattelevat rituaalista 
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toimintaa, ja samalla vainajalle tai tuonpuoleisen olijoille osoitetut 
itkusanat korostavat tilanteen sisäisen aikarakenteen olevan aina 
kesken. Samalla voidaan havaita joitakin eroja frekventatiivisten 
verbien käytössä eri tilanteissa: hääitkuissa niitä on vähemmän, 
kuolinitkuissa jonkin verran enemmän. Frekventatiivisten verbien 
selkeä käyttöanalyysi vaatisi tekstien syvällisempää kielitieteellis-
tä tutkimusta, enkä tee sitä tässä työssä.

Itkurekisterin muodolliset kieliopilliset piirteet – possessiivi-, 
monikko- ja deminutiivimuodot sekä verbien frekventatiiviset joh-
dokset – määrittävät rekisterin luonnetta sekä avaavat itkurekiste-
rin lisämerkityksiä ja vivahteita, jotka ilmentävät kunnioitusta ja 
hellyyttä. On kuitenkin olemassa myös muita tulkintoja deminu-
tiivien ja frekventatiivien käytöstä. Esimerkiksi Unelma Konkan 
(1985: 25) mukaan näillä ilmaistaan surua, rakkautta ja murhetta, 
mutta myös pidennetään sanoja, jolloin itkijä voittaa itselleen imp-
rovisaatioprosessissa aikaa miettiä seuraavaa itkusanaa. 

Itkurekisterin muodolliset piirteet ovat käytössä kaikilla itki-
jöillä, eikä niiden käytössä ilmene sen laajempaa yksilöllistä va-
riaatiota kuin muissakaan itkurekisterin piirteissä. Itkijät tiedos-
tivat itkukielen tarjoamat ilmaisumahdollisuudet, esimerkiksi eri 
itkusanoihin liittyvät indeksit, kuten Maria Stafejeva Sellin kylästä 
kiteytti kommentissaan:  

[...] Kuundelin da kuin se šanatten sinne pid’äy šanuo da ked’ä 
miksi pid’äy vel’ičaija. Vielä pid’äy kaikkie malttoa ka. Omie pid’äy 
omalla i šanalla, vierahambie pid’äy vilummalla šanalla šanuo. (Fon. 
1898/7.)

[...] Kuuntelin miten ne sanat sinne (itkuun) pitää sanoa ja ketä ke-
neksi pitää kutsua. Vielä täytyy kaikki ymmärtää. Omia pitää omalla 
sanalla, vieraampia pitää kylmemmällä sanalla sanoa. 

Itkijä puhuttelee ”omiaan”, läheisiä ihmisiä, luontoa, ja maail-
maa erityisen hellästi, ylentävästi ja kunnioittavasti, mikä koros-
tuu ”toisten”, vieraiden ihmisten kuivahkon, Stafejevan sanoin 
kylmähkön, puhuttelun kautta. 

Tyylipiirteet 
Parallelismi on fundamentaalinen ja universaali ilmiö runoudessa 
yleensä ja suullisessa runoudessa erityisesti (parallelismin tutki-
muksesta ks. Fox 1988: 1–11; 2014; myös Foley 2002: 89; Bauman 
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1977: 9−22; Frog 2014). Jakobsonin (1987 [1966]: 99) mukaan koko 
runouden (”versus”) käsite rakentuu eritasoisten säännöllisten 
”paluiden” eli toistojen varaan. Suullisessa runoudessa käytössä 
ovat erityyppiset toistot – foneettiset, syntaktiset ja semanttiset 
(Fox 1988: 2–). Itämerensuomalaisessa suullisessa runoudessa, 
esimerkiksi kalevalamittaisissa runoissa, parallelismi on yksi hal-
litsevista tyylikeinoista. Itkuvirsirunoudessa käytetyt erityyppiset 
toistot luovat tähän runouteen erityistä estetiikkaa, mutta myös 
omanlaistaan rytmiä ja järjestystä.

Allitteraatio
Allitteraatio eli alkusointu on hyvin olennainen osa karjalaista it-
kurekisteriä, mutta paikallisten itkurekistereiden väliset erot ovat 
myös tuntuvia. Allitteroivien elementtien määrä lausumaperiodis-
sa vaihtelee eri alueilla ja myös eri itkijöillä, keskimäärin allitte-
raatiotiheys on kuitenkin 1:2. (Leino 1970; 1974: 92–131; Stepanova 
A. 2003: 86–108; ks. myös Frog & Stepanova 2011.) Ensimmäinen 
taso, jolla Seesjärven itkijät luovat alkusointua on piilonimitysten 
ja formulaisten sekvenssien taso: samaan nimitykseen tai sekvens-
siin pyritään valikoimaan keskenään allitteroivat elementit niiltä 
osin kuin se on mahdollista. Allitteroivan runouden sanastossa on 
olemassa allitteroivien synonyymien varasto erilaisille käsitteille 
(Roper 2012: 82–92). Nämä synonyymit, esimerkiksi tyttärestä, voi-
vat olla yksinkertaisia: kana, impi, marja tai kompleksisia: kargien 
kandajaraiššan kaunehista kanaveryzistä kataidu karjojen alotettu kana 
kandamazeni – suruisen kantajaraukan [äidin] kauniista kanaveris-
tä muovailtu joukon alkuunpanija [ensimmäinen] kana kantamai-
seni. Yllämainitut yksinkertaiset tyttären synonyymit mielletään 
synonyymeiksi vain itkusanastossa, puhekielessä ne eivät välttä-
mättä kuuluisi samaan kategoriaan, sillä ne eivät viittaa samaan 
asiaan (ks. Kuiri 2000: 21–22). Itkusanastosta löytyy myös sellaisia 
käsitteitä, joilla ei ole allitteroivia vaihtoehtoja, esimerkiksi yli-
luonnollisia voimia ja tuonpuoleista tarkoittavat sanat syndyzet ja 
spuassuzet. Piilonimitysten yksinkertaiset allitteroivat synonyymit 
edustavat useimmiten piilonimityksen ydinsanoja (ks. Stepanova 
A. 2012), joihin voidaan lisätä muita samaa alkusointua noudatta-
via elementtejä, kuten esimerkiksi sävyltään positiivisia tai negatii-
visia epiteettejä (ks. Stepanova A. 2012: 25–26). 

Monet itkusanaston formulaiset sekvenssit ovat alkusoinnultaan 
vakiintuneita. Alkusointu voi ilmetä yhdyssanoissa, esimerkiksi 
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kuužitoistakymmenkerdazet kručinazet – kuusitoistakymmenker-
taiset ikäväiset [murheet] tai viinavedyzet – viinavedet [alkoholi]. 
Venäjänkielisiä sanoja ja prefiksejä käytetään allitteraation ylläpi-
tämiseksi niissä tapauksissa, jolloin karjalankielisellä sanalla ei ole 
muita synonyymejä, esimerkiksi ulgozetti uširookoit uuliččapihazet 
– ulkoiset ja leveät (ven. širokij, johon on liitetty prefiksi u- allit-
teraation ylläpitämiseksi) pihapihaset (ven. ulitsa, joka on mu-
kautettu karjalaan). Tämäntyyppinen lainasanojen ja prefiksien 
käyttö on erityisen suosittua juuri Seesjärven alueella. Tällaisella 
strategialla ylläpidetään alkusoinnun tiheyttä (keskimäärin 1:2) ja 
laajennetaan allitteroivaa sanavarastoa. Eri alueilla on omanlaisen-
sa allitteraatiostrategiat, esimerkiksi Vienan itkurekisterille ovat 
ominaisia ”merkityksettömät” allitteraatiota ylläpitävät täytesanat 
(ks. Stepanova A. 2012: 11–12), joita Seesjärven itkurekisterissä ei 
varsinaisesti käytetä.

Seuraavaksi itkijät yleensä pyrkivät pitämään yllä saman allitte-
raation yhden lausumaperiodin sisällä käyttämällä alkusoinnulli-
sia piilonimityksiä, formulaisia sekvenssejä ja epiteettejä. Näin te-
kee esimerkiksi Irinja Nikonova (s. 1881, Selki) hääitkussaan, jossa 
morsian ei halua mennä naimisiin vaan sen sijaan pyytää veljeään 
ampumaan hänet:

Oi, ottajazen’i okluada, olizit ottanun oigeilla olgapeellä obladaitta-
vat oigeammat oružaraudazet, olizit, ottajani uul’ičalla ostrel’innun. 
(KA. 63/88)

Oi ottajaiseni ikoninriisa [veli], olisit ottanut oikeilla olkapäillä kan-
nettavat oikeammat aserautaset [aseet], olisit ottajani [äitini] pihalla 
ampunut.

Tässä esimerkissä 14 sanasta 13 noudattavat samaa alkusointua, 
mukaan lukien interjektio Oi ja perusverbi olla. Verbit olla, tulla, 
mennä, ruveta yms. eivät yleensä osallistu alkusointuun. Kuitenkin 
keskeisillä itkusanaston verbeillä on synonyymisiä, erilaista allit-
teraatiota edustavia vaihtoehtoja. Esimerkiksi haudata: assutella 
– kävelyttää, kaimata – saattaa, kannotella – kantaa, kataiksennella – 
vierittää, kuutaija – kääriä, otvedija – viedä, pereberaija – muuttaa, 
vierrettiä – vierittää, viijä – viedä. 

Analyysini osoittaa, että lausumaperiodin alkusointua määrää 
usein sen lopussa oleva, koko lausumaperiodin sisällön kannalta 
olennainen verbi. Esimerkiksi Fekla Isakova (s. 1890, Poatene) ker-
taa kuolinitkussaan (KA. 214/4) ajatuksen aviomiehensä hautaa-
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misesta hyvin lyhyesti kahteen kertaan eri alkusointua käyttäen: 
viekkahih spoaššuzih viän i kallehih spoaššuzih kaimoalen – viisaisiin 
tuonpuoleisiin vien ja kalliisiin tuonpuoleisiin saatan. Tässä epi-
teetit ja verbit noudattavat samaa alkusointua, kun taas spuaššuzet, 
joilla ei ole allitteroivia synonyymejä, esiintyvät sellaisenaan. Anna 
Zaharova toistaa kolmesti ajatuksen aviomiehensä hautaamisesta: 

Kuvuamien omena, kukkahilla ilmoilla piällä, kukkahih spoassuzih 
kruutiin siun.
Aigomien omena, armahih syndyzih azetin.
Omillani vaibunuzilla vanhannuzilla käzillä kaheksi sylehiziih iče 
kaivamattomiih kanuavazih kavotin. (Fon. 2057/4.)

Kuvaamien omena [aviomies] ihanilta ilmoilta päältä ihaniin spuas-
suziin [tuonpuoleiseen] vieritin sinut.
Aikaansaamaisten omena armaisiin syndyziin [tuonpuoleiseen] ase-
tin.
Omilla väsyneillä vanhentuneilla käsillä kahdeksan sylten mittaisiin 
itse kaivamattomiin kanavoihin kadotin.

Esimerkissä verbi ja sen alkusointua vastaavat elementit on li-
havoitu, sellaiset sanat taas, joilla ei yleensä ole allitteroivia syno-
nyymejä tai joilla on vakiintunut formulainen sekvenssi (omillani 
vaibunuzilla vanhannuzilla), on alleviivattu. Allitteroivien syno-
nyymisten verbien määrä ei ole suuri, joten lausumaperiodin tasol-
la juuri lopussa oleva verbi määrää allitteraation ylläpitämiseksi 
koko periodin alkusointua alusta alkaen. Verbin johtavaa asemaa 
allitteraation muodostajana tukee myös seuraava esimerkki, jossa 
itkijä Maria Je. Levkojeva oli aloittanut periodin yhdellä alkusoin-
nulla, mutta pysähtyi, piti pienen tauon ja aloitti periodin uudes-
taan loppuverbiin sopivalla alkusoinnulla: Vualimien omenat oldii 
(tauko) leivomien omenat oldii leibäprestoloin tagaa levitettyi – Vaalimi-
en omenat [sulhaskansa] oltiin (tauko) leipomien omenat [sulhas-
kansa] oltiin leipäpöytien taakse levitetty [istutettu] (Fon. 2051/3). 
Myös Anastasija Rigačnajan hääitkussa (Fon. 997/2) esiintyy sa-
manlainen menettely.

Alkusoinnulla luodaan itkuvirteen omanlaisensa auditiivinen 
ilmaisumaailma: ”Äänteiden toisto korostaa rinnastamiensa sa-
nojen semanttista yhteyttä jäljittelemällä, säestämällä tai tähden-
tämällä” (Kantokorpi et al. 1990: 71). Sanoja valikoidessaan itkijän 
täytyy varmistaa, että ne vastaavat alkusoinnun ja kieliopillisten 
muodollisten rekisterin piirteiden vaatimuksia sekä sopivat it-
kun tilannesidonnaiseen kontekstiin. (Ks. Kantokorpi et al. 1990: 
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66–67.) Alkusoinnun variaatio ja joustavuus riippuu itkuvirren 
käyttökontekstista ja itkijöistä. Itkun käyttökonteksti määrittelee 
ne tietyt avainsanat, joita tulee käyttää. Itkijä kuitenkin toteuttaa 
kunkin tason alkusoinnun omilla ehdoillaan. Ainut itkijää ohjaava 
sääntö on mahdollisimman tiheään allitteraatioon pyrkiminen. Tä-
hän päämäärään pyrkiessään hänen on mahdollista ottaa käyttöön 
kaikki alueella hyväksytyt strategiset keinot sekä etsiä näiden kei-
nojen omia toteutuksia. Jokaisella itkijällä on omia alkusointupre-
ferenssejään, ja jokaisella on myös oma allitteroivien synonyymien 
varastonsa (ks. luku 7). Laajan sanavaraston ja vastaavasti laajan 
synonyymivalikoiman omaava itkijä pystyy itkiessään luomaan 
hyvin pitkiä alkusoinnullisia lauseperiodeja – tämä on siis yksi tär-
keistä kompetenssin tekijöistä.

Parallelismi
Semanttinen parallelismi, sanan, lausumaperiodin osan tai koko-
naisen periodin sisällön toistaminen useaan kertaan peräkkäin, on 
erittäin näkyvä poeettinen keino seesjärveläisessä itkurunoudessa 
(Honko 1963; Konkka 1968; Stepanova A. 2003: 31−33). Toistora-
kenteita ovat esimerkiksi synonymia, tautologia ja kerto. Toistora-
kenteilla luodaan runouteen erityistä kohosteisuutta, jolla itkijä tai 
esittäjä välittää viestin kuuntelijalle (vrt. Jakobson 1987 [1966]; Fox 
1977). Samalla itkijän välittämä viesti, asenne tai tunne korostuu.

Synonyymista verbien rinnakkaiskäyttöä esiintyy hyvin paljon, 
esimerkiksi arvuan i oiveldelen – arvaan ja oivallan, en smiettinyn 
engo duumainun – en miettinyt enkä tuumainut, engo smiettinyn 
engo toivonun – enkä miettinyt enkä toivonut, en uskonun engo toivo-
nun – en uskonut enkä toivonut. Synonyymisia rakenteita esiintyy 
myös useissa formulaisissa sekvensseissä, kuten mieräijytti mitatut 
minuuttažet – mitatut ja mitatut minuutit, jälgimmäzet posledn’oit 
kerdazet – jälkimmäiset viimeiset kerrat, igizetti iskolivečnoit kodizet – 
ikuiset ja iänikuiset kodit [arkku]. Synonyymisissa, usein tautolo-
gisissa rakenteissa käytetään hyväksi venäjänkielisiä, itkukieleen 
assimiloituja lainasanoja. Tämäntyyppinen tautologia on erityises-
ti seesjärveläisten itkujen ominaisuus. 

Itkurekisterissä käytetään harvoin vartalontoistorakenteita eli 
figura etimologicaa, joka on tyypillinen pohjoisvenäläiselle bylina-
runoudelle ja itkuvirsille (ks. Harvilahti 1985: 91). Yhtenä esimerk-
kinä voi olla itkijän surua tarkoittava, alueella vakiintunut ilmaus 
miun siämyzet on mussettu mussembie voronoloi päčinoččie mussemmik-
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si – minun sisukseni on mustattu mustimpia mustia uuninedustoja 
mustemmiksi [suuret murheet]. Tässä figura etimologica paitsi luo 
ilmaukseen alkusointua myös korostaa puheena olevaa aihetta.

Yleensä itkijä toistaa jokaisen sisällöllisen, temaattisen koko-
naisuuden 2–3 kertaa. Itkun tai uuden teeman aloitusperiodia eli 
itkun kohteen puhuttelua ei yleensä toisteta. Itkijällä on kuiten-
kin tässäkin vapaus tehdä parhaaksi katsomallaan tavalla, kuten 
seuraavassa Anastasija Rigačnajan vuonna 1974 äänellä itkemässä 
hääitkussa:

–  En äijiä, kaksi-kolme sanua sanon, en voi enämbi, piädä kivistäy:
Oi olovilla ilmazilla piäl’ä oznuaččija olova hyväzeni,
oboidi n’ämä jäl’gimäzet i posledn’oit kerdazet
miun kaunehie kanaliemenözie riiččimäh.
Oi valgeila ilmoila piälä azettaja valgiene hyväzene,
tule jo omassah ozakkahembih ozazih
n’ämä jäl’gimäzet kerdazet, posl’edn’oit kerdazet
miun kaunehet kanaliemenözet vet kataičen.
Oi valgeila muailmoila piälä azettaja valgiene hyväzene,
lähemmä kačo uširookoimbie uuliččapihazie myöte
valgeidago kanaliemenözie kataimah
n’ämä jäl’gimäzetti posl’edn’oit kerdazet.
No, en voi enämbi. (Fon. 2059/77.)

–  En paljon, kaksi–kolme sanaa sanon, en voi enempää, päätä särkee: 
Oi suurilla ilmoilla päällä asettaja suuri hyväseni [isä],

tule nämä jälkimmäiset ja viimeiset kerrat
minun kauniita kanahiuksia purkamaan.
Oi valkeilla ilmoilla päällä asettaja valkea hyväseni,
tule jo omiin osakkaimpiin osiin [onneen]
nämä jälkimmäiset kerrat, viimeiset kerrat
minun kauniita kanahiuksiahan hajottamaan.
Oi valkeilla maailmoilla päällä asettaja valkea hyväseni,
lähdemme katso laajempia pihapihoja myöten
valkeita kanahiuksia hajottamaan
nämä jälkimmäiset viimeiset kerrat.
No, en voi enempää.

Rigačnajan itkun ”minä” on morsian, joka pyytää isäänsä pur-
kamaan hänen lettiään viimeisen kerran ennen lopullista miehe-
lään lähtöä. Letin purkaminen on häiden kohokohta, jolloin morsi-
an symbolisesti jättää lopullisesti oman tyttövaltansa/ tyttöytensä. 
Jokainen sisällöllinen periodi alkaa isän puhuttelulla. Tämä sama 
sisältö toistuu kolme kertaa ja jokainen toisto tuo jotain uutta si-
sällön kannalta: 1. Isä, tule purkamaan viimeisen kerran lettiä, 2. 
Isä, tule omalla onnekkaalla onnella purkamaan viimeisen kerran, 
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3. Isä, lähdemme pihalle purkamaan hiuksia eli jättämään tyttö-
vallan viimeisen kerran. Tämänkaltainen sisällön kertaaminen ja 
kehittyminen on yleisintä. 

Aineistostani löytyy myös hyvin monimutkaisia tai monitasoi-
sia toistorakenteita, esimerkkinä alla Pelageja Jeremejevan äiti-vai-
najalle esitetyn itkun sisältötiivistelmä:

Siunausta äitini hautajaisiin tai niiden valmisteluihin
–  äiti on jo lavitsalle asetettu, ikkunan viereen
–  odota kun rupean kysymään sinulta
–  en voi millään tulla lähemmäksi (2 kertaa)
–  odota kun rupean puhumaan sinulle
–  olet hiljainen
–  etsin sinun armojasi
–  odota kun rupean kysymään
–  miksi olet hiljainen?
–  miksi et ilostuta minua?
–  rupean kysymään
–  pidit minusta hyvää huolta (3 kertaa)
–  mistä nyt armoa saan? (2 kertaa)
–   kun nyt lähetämme äidin tuonpuoleiseen tulee kaikenlaisia me-

netyksiä 
  kylmyys 
  12 katomiset
  ikävät
  viat
–  odota, kun rupean puhuttelemaan
–  eikö äiti voisi puhua tuonpuoleisesta käsin?
–    yritän äitiä puhutella, sisarusten kanssa yritämme, eikö hän alkaisi 

puhua (6 kertaa eri tavalla)
–  olet äiti hiljainen, yritän kysyä, mutta olet hiljainen
–  odota, kun kysyn äidiltä
–  äiti on nukahtanut ja vieraantunut
–  yritän kysellä
–  olet hiljainen
–  yritän viimeisiä kertoja kysyä (2 kertaa)

Tässä itkussa on kaksi pääteemaa – äidin puhutteleminen ja äi-
din hiljaisuus, jotka kietoutuvat toisiinsa. Itku välittää itkun koh-
teelle eli äiti-vainajalle hänen lapsiltaan viestin, jossa ylikorostuvat 
sisarusten epäonnistuneet yritykset puhutella äitiä. Sitä kautta vä-
littyvät pohjaton suru, jonka äidin kuolema on lapsille tuonut, sekä 
kuoleman ikävät seuraukset. Samalla itkijä myös vakuuttaa vaina-
jaa ja yleisöä siitä, että kuolema on tapahtunut, sitä ei voi välttää 
ja että vainaja lähetetään tuonpuoleiseen. Häntä on valmisteltu 
lähtöön, hänet on lavitsalle oikaistu, ja hänet lähetetään tuonpuo-
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leiseen. Äiti on nukahtanut syvään uneen ja vieraantunut perhees-
tä. Jokainen kertautuva lausumaperiodi tuo uusia yksityiskohtia, 
jotka laajentavat ja syventävät itkua.

Analysoimassani aineistossa näyttää hyvin usein siltä, että mitä 
tärkeämpi aihe, sitä enemmän semanttista parallelismia käytetään 
– itkijä saattaa toistaa itselleen henkilökohtaisesti tärkeät teemat 
joissakin tapauksissa seitsemästä yhdeksään kertaa. Toisaalta pa-
ralleeliset, toistuvat rakenteet voivat esityksessä toimia itkijän 
mnemonisena apuvälineenä tai tehostaa improvisoidun suullisen 
esityksen sujuvuutta ja olla siten näyte esittäjän kompetenssista 
(Bauman 1984 [1977]: 18–19). Itkujen esitystilanteen puitteet sekä 
esityksen laatu, eli se, onko itku saneltu vai itketty äänellä, vaikut-
tavat erittäin paljon toistuvien rakenteiden esiintymiseen. Oli mie-
lenkiintoista havaita, miten esitystilanne ja -konteksti vaikuttavat 
parallelismin käyttöön. Hyvin monella itkijällä itkuvirren sanele-
minen supistaa itkuvirttä, vähentää alkusoinnullisten elementti-
en sekä paralleelisten konstruktioiden määrää (ks. esimerkiksi s. 
105−110).

Itämerensuomalaisia itkuvirsiä käsittelevässä tutkimuskirjal-
lisuudessa toistuu usein ajatus runomitan puuttumisesta, sillä 
itkuvirsistä ei löydy riimiä tai selkeää ”klassista”, tiettyyn sään-
nölliseen tavumäärään perustuvaa runomittaa (Honko 1974a: 36). 
Toisaalta yksi runomitan muodollisista tehtävistä on luoda paral-
lelismia, toisin sanoen jaksollisia, toistuvia muotoja (Leino 1982). 
Siten sekä alkusointu että parallelismi vaikuttavat itkuvirsirunou-
den runomitan muodostumiseen. Itkujen rytmiikka muodostuu 
parallelismin keinojen ja melodian (joka itsessäänkin sisältää tois-
tuvia rakenteita) yhteiskäytöstä. (Ks. myös Konkka 1985: 24–25; 
Krasnopolskaja 1975: 154–157.)

Leksikaaliset piirteet ja perinteinen fraseologia
Itkurekisterin sanasto sisältää monenlaisia morfeemi-vastaavia 
formulaisia ilmauksia – ”sanoja”. Itkurekisterin sanastoon kuulu-
vat nomineja vastaavat piilonimitykset ja formulaiset sekvenssit, 
vakiintuneet epiteetit ja interjektiot sekä tilannesidonnaiset verbit. 
Itkujen sanat ovat yhtäältä hyvin vakiintuneita rakenteeltaan ja 
merkityksiltään, mutta toisaalta juuri sanaston kohdalla itkijöillä 
on eniten valinnanvapautta ja mahdollisuutta luovuuteen – uusien 
sanojen luomiseen perinteisten rakenneperiaatteiden pohjalta.
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Itkijöiden ”sanat”
Formulaisten sekvenssien morfeemi-vastaavuudella on ilmisel-
vä yhteys myös siihen, miten itse perinteenkannattajat selittävät 
”sana”-käsitteen merkitystä suullisessa runoudessa. Esimerkik-
si eteläslaavilaisten guslar-runolaulajien reč eli ”sana”, tai Larin 
Parasken sana poikkeaa yleisestä (tai pikemminkin kirjallisesta 
länsimaisesta) merkityksestä ja voi tarkoittaa laajojakin sanayh-
distelmiä, kuten säeosia tai kokonaisia säkeitä (Foley 2002: 12–20; 
Timonen 2004: 257). Sama ilmiö on havaittavissa seesjärveläisillä 
itkijöillä. Praskovja Saveljeva (PS) vastasi haastattelussa vuodelta 
1999 seuraavasti kysymykseen siitä, miten hän tuottaa itkuvirt-
tään:

Aleksandra Stepanova, Eila Stepanova: Ennen kuin aloit itkie, sie 
duumaičit. Midä sie duumaičit? 
Praskovja Saveljeva: Mie duumaičen, kuin zavodie… štoby zavodie, 
vyidis paremmin. Libo kel’l’ä zavodit, kel’l’ä sanot. Hoz mie n’ytten 
Val’alla.
AS, ES: A duumaičetgo sie siitä loppuh suate, midä sie itet?
PS: Sidä en duumaiče, siel’ä iče tullah… Ennen mie en ošibkua an-
dan, a n’ytten sanoissa jo i ošipkua tulou. Sen mie iče ponimaičen… 
Ei niin sana tule, tulou toizeh luaduh.
AS, ES: No sano nyt mi ei tullun niin, mi sana?
PS: Olis pid’än sanuo paremba vie… Konza mie prostieten n’ytten 
rahvahasta. Nin siid’ä miula… kun zavodin polvinarodakunnalda 
proskenjua kyzyö, no … ni siihi miula vielä pidi sanuo: ”Oi sugie 
narodakunda, suuremmat sus’odazet, kaikin prostikkua”, a miula se 
sana jo i jäi. (Fon. 3406/18.)

Aleksandra Stepanova, Eila Stepanova: Ennen itkua ajattelit. Mitä 
ajattelit?
PS: Ajattelin, miten aloitan, jotta siitä tulisi parempi [itku]. Tai kenel-
le aloitan itkun, kenelle sanon. Vaikka minä nyt Valjalle.
AS, ES: Mietitkö itkua loppuun asti?
PS: Sitä en ajattele, ne tulevat itsestään. Ennen minä en tehnyt virhei-
tä, nyt jo sanoissa on virheitä. Itse sen ymmärrän. Ei niin sana tule, 
tulee toisella tavalla.
AS, ES: Sano, mikä tuli nyt väärin, mikä sana?
PS: Olisi pitänyt sanoa paremmin. Kun minä hyvästelin kansaa, niin 
siinä aloin pyytämään anteeksi kansalta, siihen olisi pitänyt vielä sa-
noa: ”Oi, sulava kansakunta, suuremmat naapurit, kaikki antakaa 
anteeksi”, mutta minulla se sana jäi.

Tässä näkyy että itkijän ”sana” on Oi sugie narodakunda, suu-
remmat sus’odazet, kaikin prostikkua. Tämä formulainen sekvenssi 
sisältää kaikki itkurekisterin verbaaliset elementit: siinä on alku-
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sointu, kerto, deminutiivi- ja monikkomuotoja, vakiintuneita piilo-
nimityksiä, verbejä ja partikkeleita. Sen lisäksi tässä esiintyy itkuil-
le tyypillinen teema – anteeksipyyntö. Tässä tapauksessa itkijän 
”sana” on koko hänen itkurekisterinsä pienoismalli.

Praskovja Saveljevan käsitys itkuvirren ”sanasta” ei ole poik-
keuksellinen. Olen käynyt läpi koko aineistoni pitäen silmällä 
itkijöiden huomautuksia ”sanasta” ja ”sanomisesta” ja löytänyt 
kymmeniä samantyyppisiä metapragmaattisia kommentteja. 
Yleensä nämä tulivat esille, kuten Praskovjan haastattelussakin, 
sivuseikkana, implisiittisesti. Toinen mahdollinen syy, miksei näitä 
kommentteja ole enemmän tai miksi asiaa ei ole selostettu ekspli-
siittisesti on se, ettei ennen ollut tapana haastatella itkijöitä (tai 
ylipäätään laulajia, perinteenkannattajia); heiltä tallennettiin vain 
jokin tietty runo tai itkuvirsi. Toiseksi, ainakaan neuvostotutkijoil-
la ei ollut riittävästi ääninauhaa haastatteluja varten. Suomalaisilla 
tutkijoilla (esimerkiksi Pertti Virtarannalla ja Pekka Laaksosella) 
taas oli tapana nauhoittaa koko haastattelutilanne, ja tämän ansi-
osta itkijöiden haastattelut ovat muidenkin tutkijoiden käytettä-
vissä. Kaikesta huolimatta ”sanasta” ja ”sanomisesta” on löytynyt 
kommentteja usealta itkijältä, Praskovja Saveljevan lisäksi muun 
muassa Anna Loginovalta (s. 1906, Selki), Fedosja Fedotovalta (s. 
1912, Prokkol’a), Aleksandra Kärginalta (s. 1894, Poatene), Marina 
Fominalta (s. 1895, Rukajärvi), Anni Kuznecovalta (s. 1906, Ruka-
järvi), Aleksandra Moškinalta (s. 1904, Selki).

Itkukielen ”sana”-käsitykset tulevat ilmi erilaisissa konteksteis-
sa, esimerkiksi silloin kun tutkija kysyy perinteentaitajalta suoraan 
”itkukielen sanoja”, kuten ovat tehneet esimerkiksi Unelma Konk-
ka tai Pertti Virtaranta keruumatkoillaan Seesjärven Karjalan kylis-
sä 1970-luvulla. Anna Zaharova (s. 1905, Suajärvi) vastasi Unelma 
Konkan kysymykseen Kuinbo ukkoa sanotaan itkuviržilöissä? – Miten 
aviomiestä kutsutaan itkuvirsissä? seuraavasti:

Ukkuo sanotah:
Kuvuamien omena, kukkahilla ilmoilla piällä
kukkahih spoassuzih kruutiin siun.
Aigomien omena, armahih syndyzih azetin.
Omillani vaibunuzilla vanhannuzilla käzillä
kaheksi sylehiziih iče kaivamattomiih kanuavazih kavotin.
Leinä akka-rukka lemmettömie leskiakkazien nimyzie kandelen.
Angeh akka-rukka, olen aijattomina aholoina. 
Vot kun it’etäh. (Fon. 2057/4.)
Aviomiestä sanotaan:
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Kuvaamien omena, ihanilla ilmoilla päällä
ihaniin spuassuziin vierin sinut.
Aikomien omena, armaisiin syndyziin asetin.
omilla väsyneillä vanhentuneilla käsillä 
kahdeksan sylten mittaisiin itse kaivamattomiin kanavoihin kado-
tin.
Surullinen akka-raukka [minä] lemmettömiä leskiakkojen nimiä 
kantelen [olen leski].
Ankea akka-raukka [minä] olen aidattomina ahoina [leski].
Näes kuinka itketään.

Kaikki kursivoidut ”sanat” tarkoittavat ukkuo – aviomiestä, 
kaikki lihavoidut – ovat muita ”sanoja”, formulaisia ilmauksia, 
myös ei-lihavoidut verbit lausumaperiodien lopussa ovat vakiin-
tuneita verbejä, joita käytetään tietyssä kontekstissa vallitsevan 
allitteraation mukaan. Paitsi aviomiestä tarkoittava ”sana”, vas-
tauksessa tulee ilmi myös itkijän elämän yksityiskohtia: mies on 
kuollut, itkijä itse hautasi hänet. Nyt hän kantaa ”leskennimeä” 
ja elää kuin aidaton aho eli suojattomana, ilman turvaa. Tämä on 
oiva esimerkki taitavan ja kompetentin itkijän vastauksesta.

Hyvin kuvaava on myös seuraava esimerkki Pertti Virtarannan 
(PV) keräämästä aineistosta, jossa tutkija keskustelee Anni Kuzne-
covan (KA) kanssa erikoisista itkusanoista:

KA: Itkusanat on ihalaini kandajani ihalil ilmoila ažettaja, kalliz kan-
dajani kallehilla ilmoila koolelija, auttele armahissa syndyzissä libo 
armah- aigomien paikoissa. Polvi kandajani rubie spomnimah polvi 
syndyzistä. Sillä… ku kuolou, ni sillä sanottii… konža kuolou, ni sil-
lä sanottii,… ni, se on muamo – ”rubie polvi syndyzistä spomnimaa, 
rubie armahista syndyzistä miuda armaš kandajani auttamaa”. No. 
Se [muamo] sillä. […] 
PV: Kuin toattoa sanotah? 
KA: A kui toattoa!? No, ka se samat sanat, ihalilla moailmoila igäyt-
täjä ihalani kandajan- … ihalani hyväzeni. Ihalani kandajani – se on 
moamo, a ihalani hyväzeni toattoa sanotah. Ihalilla ilmoila igäyt-
täjä izmen’ätöin tataženi – se nii sanotah. No. (KOTUS 10123_1bz: 
4.09.72.)

KA: Itkusanat ovat ihana kantajani [äiti] ihanilla ilmoilla asettaja, 
kallis kantajani kalliilla ilmoilla kahlaaja, auttele armaissa syndyzissä 
tai armaa- aikominen paikoissa [aviomiehen perheessä]. Polvi kan-
tajani rupea muistelemaan polvi syndyzissä. Sillä (tauko) kun kuolee, 
niin näillä sanottiin (tauko) kun kuolee, niin näillä sanottiin (tauko) 
niin, se on äiti – rupea polvi syndyzistä muistelemaan, rupea armaista 
syndyzistä minua armas kantajani auttamaan. No. Se sillä.
PV: Miten isää sanotaan?
KA: Miten isää!? No, kun ne samat sanat, ihanilla maailmoilla ikäyt-
täjä [alkuun panija] ihana kantajan- (tauko) ihana hyväseni. Ihana 
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kantajani – se on äiti, ja ihana hyväseni isää sanotaan. Ihanilla il-
moilla ikäyttäjä pettämätön [luotettava] isäni – se niin sanotaan. No. 

Tässäkin näkyy hyvin selkeästi, että itkijän ”sana”-käsitys poik-
keaa vahvasti kielitieteen käsityksestä. Samoin kun Saveljevan 
vastauksessa, Kuznecovankin sana koostuu useista keskenään 
allitteroivista elementeistä. Yleensä ”sana” on siis piilonimitys, 
mutta itkijän esittämistä esimerkeistä löytyy myös kokonainen 
lausumaperiodi eli kuolinitkun motiivi, jossa itkijä pyytää äiti-
vainajaansa auttamaan häntä. Kuznecova on myös valittanut, ettei 
nykyään kukaan ymmärrä itkeä vainajalle:

KA: Nyt ollu toože, pokoinikka kuolou ni ei tiijet’ää ni yhtä šanuo 
šanomaa. Ukko kuolou, akka ni tied’ä ni mid’ä šanuo. A tässä mua-
mo kuoli, kolme t’yt’ärdä, ei ni yksikänä tied’ä mid’ä šanuo. Mie ku 
mänin it’kömäh siel’ä, nii rahvaš rubei it’kömäh, mie ku rubezin 
šanomah. Pokoinikalla mie šanon, a hyö ei tiijet’ä... Šanat ollah… 
(KOTUS 10123_1a.)
KA: Nyt on ollut myös, vainaja kuolee, niin ei tiedetä yhtäkään sa-
naa sanoa. Aviomies kuolee, mutta vaimo ei tiedä mitä sanoa. Ja 
tässä äiti kuoli, kolme tytärtä, ei yksikään tiedä mitä sanoa. Minä 
menin itkemään sinne, niin ihmiset rupesi itkemään, kun minä ru-
pesin sanomaan. Vainajalle minä sanon, mutta he eivät tiedä (tauko) 
Sanat ovat [...]

Tyypillisenä esimerkkinä voi pitää myös seuraavaa Aleksandra 
Kärginan toteamusta hautausmaalla, jossa hän itki äänellä muuta-
man erittäin pitkän ja tunteellisen muisteluitkun:

PV: It’etkö sie heilä, pojilla? 
KäA: Pojilla? No, en tiijä, kakši šanaista šanon. 
PV: No, kakši sanaista. 
KäA: En voi it’kie, vaibuin äijä. (KOTUS 10096_2az (5) 15.09.1972.)

PV: Itketkö sinä heille, pojille?
KäA: Pojille? No, en tiedä, kaksi sanasta sanon.
PV: No, kaksi sanasta.
KäA: En voi itkeä, väsyn paljon. [esittää sen jälkeen äänellä pitkän 
itkun]

Aleksandra Kärginan ”sanoa kaksi sanaista” viittaa toisaalta 
oman esityksen tai äänellä itkemisen väheksyntään (vrt. Bauman 
1977), mutta käsitys sanasta ja sanomisesta itkukielenä ja äänel-
lä itkemisenä tulee kuitenkin selkeästi esille. Samantapaisia kä-
sityksiä esiintyy myös vienalaisissa joiuissa, joiden rekisteri on 
erittäin lähellä Vienan itkurekisteriä (esim. verrattain tyypillinen 
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joiun aloitus Kaksi–kolme sanua kovoriksentelemma; Lavonen et. al. 
1993, tekstit nro 8, 9, 15, 16, 17, 24, 41). Fedosja Fedotovalla, jolta 
on tallennettu 27 itkua, itkuvirren alussa tai lopussa esiintyy tois-
tuvasti seuraavia kommentteja: Nämä sanat it’ettii silloin – Nämä 
sanat itkettiin silloin (Fon. 2397/3) tai Jo n’äidä sanoja i sanot siid’ä 
viržittiäššä – Jo näitä sanoja sanot sitten itkiessä (Fon. 2397/2).

Epiteetit
Itkuissa käytetään runsaasti epiteettejä, jotka määrittävät itkijän 
suhdetta itkussa esiintyviin objekteihin. Vakiintuneet positiiviset 
ja negatiiviset epiteetit muodostavat itkukielessä sanavaraston, 
josta niitä valitaan käyttöön. Epiteettien laatu (positiivisuus tai ne-
gatiivisuus) riippuu allitteraatiosta ja asiayhteydestä, jotka valin-
nassa otetaan huomioon. Epiteetit ovat 

1. kuvailevia eli suhteellista ominaisuutta ilmaisevia positiivisia ad-
jektiiveja ihala – ihana, kallis, kaunis, udala – urhea, oleva – suuri, ja 
negatiivisia adjektiiveja kurja, kargie – suruinen, pobiednoi – onneton, 
kylmä, ozatoi – osaton, tai
2. yksilöiviä: ainut, superlatiivit ja järjestysluvut paras, enzimmäini, 
jälgimmäini. (VISK § 582–585.) 

Sävyltään positiivisia epiteettejä käytetään omaan sukuun kuu-
luvien henkilöiden nimitysten yhteydessä, tuonpuoleisesta ja tä-
mänpuoleisesta sekä kaikista oman ympäristön esineistä ja ilmiöis-
tä. Negatiivisia epiteettejä käytetään vain itkun ”minä”-nimitysten 
yhteydessä sekä sulhasta, sulhaskansaa, aviomiestä eli vieraita 
ihmisiä määriteltäessä. Samat, yhdessä itkuvirressä toistuvasti 
käytetyt epiteetit luovat itkuun omanlaisensa rytmisyyden ja audi-
tiivisen maailman. Esimerkit epiteettien käytöstä löytyvät seuraa-
vasta alaluvusta piilonimitysten esimerkkien yhteydessä.

Piilonimitykset
Piilonimitykset eli kiertoilmaisut edustavat suurimmaksi osaksi 
itkurekisterin sanaston substantiiveja: niillä korvataan kaikki hen-
kilönimitykset, ilmiöt, rakennukset, eläimet ynnä muut yleisnimet. 
Piilonimityksillä vältetään arkikielisten yleisnimien käyttö. Nimi-
tykset muodostavat kokonaisen järjestelmän, josta itkijät löytävät 
kaikki tarvittavat sanat kuvaamaan heitä ympäröivää maailmaa – 
näkyvää ja näkymätöntä. Tutkimuksessani en selvitä piilonimitys-
ten muodostumisperiaatteita. Karjalaisten itkujen piilonimitysten 
rakenteeseen ja semantiikkaan voi tutustua tarkemmin Aleksan-



75

dra Stepanovan teoksissa (1985; 2004; 2012), ja Inkerin itkujen pii-
lonimitysten typologiaan Aili Nenolan tutkimuksessa (1982).

Karjalaisen itkusanaston luova ja joustava piilonimitysjärjestel-
mä sisältää monenlaisia nimityksiä, jotka kattavat laajan skaalan 
ihmiselämän ja elinympäristön termistöä. Itkukielen suurin piilo-
nimitysryhmä sisältää varioivia henkilönimityksiä, alkaen itkijän 
tai itkun ”minästä” eli egosta, sukulaisista ja läheisistä vihollisiin 
ja vieraisiin ihmisiin. Tähän ryhmään kuuluvat myös etupäässä 
hääitkuihin liittyvät morsiamen, sulhasen, sulhaskansan ja appi-
vanhempien nimitykset. Alla on muutamia esimerkkejä Seesjärven 
itkurekisterisanaston henkilöpiilonimityksistä (ks. tark. Stepanova 
A. 2012).

Itkun egon, eli persoonapronominin ”minä”, piilonimitys esiin-
tyy 3. persoonassa sävyltään negatiivisine epiteetteineen. Silloin 
kun itkijän täytyy käyttää yksikön 1. persoonapronominin genetii-
viä, piilonimitys esiintyy genetiivissä, jolloin itse ”minun” muotoa 
ei välttämättä tarvitse käyttää. Nimityksen ydinsanoina ikänaises-
ta käytetään ’vartalo’, ’akka’, ’raukka’, ja nuoresta tytöstä – ’kana’, 
’alli’, ’lintu’ ym. Itkun ”minä” voi vaihdella riippuen itkijän suh-
teesta itkukohteeseen – hän voi esiintyä äitinä, tyttärenä, vaimona 
ja niin edelleen. Itkun ”minä” on silloin vastaavasti negatiivisella 
epiteetillä varustettu itkijän roolia vastaava piilonimitys. (Ks. Ste-
panova A. 2012: 55–59.) 

”Minä” ikänainen: kargienalane varduoni – surujenalainen vartalo; 
kurja varduoni – kurja vartalo; lämbiemät’öin gor’arukkazeni – lämpe-
ämätön huono-osainen raukkaseni; onehenalane varrudrukka – su-
runalainen vartaloraukka; inhu da idvo ozattoma, ilmojen-moahuzien 
ozattoma varduone – kurja ja aivan osaton, ilmoilla ja maailmoilla 
osattomin vartalo; kargijen da monijen kymmenien abiežien alla olija var-
rut – suruisten ja monien kymmenien apeiden alla olija vartalo.
”Minä” nuori tyttö: lämbiemät’öin lindurukka – lämpiämätön lintu-
raukka; kargiealani kanakulu – surujenalainen kanakulu; abeudunun 
allizeni – apeutunut alliseni.
”Minä” äiti: kargie kandajaraiška – suruinen kantajaraukka; vaivane 
mama-rukkazeni – vaivainen äitiraukka; oneh ozatoin kandaja – onne-
ton osaton kantaja.

Äidin piilonimitys perustuu -ja/-jä -tekijänimiydinsanaan, joka 
kuvastaa äidin roolia ja toimia lapsen synnyttämisessä, hoitami-
sessa ja kasvatuksessa. Yhteensä seesjärveläisillä itkijöillä on käy-
tössä yli 20 erilaista äitiä tarkoittavaa ydinsanaa. Piilonimitys, 
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kuten kaikki muutkin sukulaisten ja läheisten nimitykset, esiintyy 
vain positiivisilla epiteeteillä. (Ks. Stepanova A. 2012: 28–32.) 

Äiti: ottajazeni – ottajaiseni; kandajazeni – kantajaiseni; kallehella ilmoilla 
azettaja kandajazeni – kalliilla ilmoilla asettaja kantajaiseni; armahila il-
moila azettelija armahani rodiitel’a mamaženi – armailla ilmoilla asettelija 
armaani vanhempani äitiseni; olova kandajazeni – suuri kantajaseni.

Lapsen piilonimitys muodostetaan yleensä samoista äiti-nimi-
tyksiin liittyvistä verbeistä, jotka toimivat nimityksen ydinsana-
na, -ma/-mä- tai -ttu/-tty-partisiippiä käyttäen. Silloin kun kyse on 
tyttärestä, ydinsana symboloi nuorta, naimatonta tyttöä: kana, alli, 
ozra – ohra, kanamarja, kukla – nukke; vastaavasti pojan nimityk-
sessä käytetään vain poikaa tarkoittavia ydinsanoja: kukko, kazl’a 
– kaisla, ikona. (Ks. Stepanova A. 2012: 33–40.)

Lapsi: angehista seämizistäni azetettu aigomazeni – ankeista sisuksis-
tani asetettu aikomaiseni; vaivazen iččeni varduižista azetettu yksi da 
aino voaliaigoma – vaivaisen itseni vartaloisista asetettu yksi ja ai-
noa vaalittu aikaansaama; miun kargienalazen varduoni kudamane oli 
enzimäzist’ä kaunehista ven’čanalazista kanaverdyzistä kataidu kallehila 
muailmazila piälä nuorista vihannoista aigazista suate miun onehen ozat-
toman kandajan ottamaizeni – minun surujenalaisen vartalon [se] joka 
oli ensimmäisistä alttarinalaisista kanaveristä kaulittu [tehty] kalliil-
la maailmoilla päällä nuorista verevistä ajoista minun onnettoman 
kantajan ottamaiseni.

Seesjärven alueella isän piilonimitys on äidin nimityksiä yksin-
kertaisempi. Semanttisena ydinsanana toimivat nominit hyväzeni 
– hyväseni, armozeni – armoiseni ja päiväzeni – aurinkoiseni sekä 
deverbaalit azettaja – asettaja ja igäyttäjä – ikäyttäjä, alkuun panija. 
(Ks. Stepanova A. 2012: 44–46.)

Isä: udala hyväzeni – urhea hyväseni; armas päiväzeni – armas aurin-
koiseni; olovilla ilmoilla piäl’l’ä azettaja, olova odžalannoi hyväzeni – suu-
rille ilmoille päälle asettaja, suuri mieluinen hyväseni.

Sisarusten nimitykset muodostetaan edellä esitetyistä äidin ja 
lapsen nimityksistä ”äitini lapsi” tai ”vanhempien lapsi” -mallia 
käyttäen. Vanhempien nimitys on äiti- tai isä-nimityksen ydinsa-
na monikossa. Samalla tavalla kuten lapsi-nimitysten kohdalla, 
sisaren nimityksissä käytetään tyttöä ja veljen nimityksissä poikaa 
symboloivia ydinsanoja. (Ks. Stepanova A. 2012: 49–52.)

Sisarukset: kallehen kandajazeni kannotetut kandamazet – kalliin 
kantajaiseni kannetut kantamaiset; idvojazieni azetettu imbialline – 
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idättäjäisteni [vanhempieni] asetettu impiallinen [sisar]; karjojen nuo-
rin kallehen kandajazen kautti kualaja kazl’azeni – karjojen nuorin kalliin 
kantajaiseni kautta kulkija kaislaseni [veli].

Sulhasen ja aviomiehen piilonimityksen ydinsana on aina sama 
– omena. Piilonimitys muodostetaan ”vieraiden lasten hedelmä” 
-mallin mukaan, jossa käytetään lapsi-nimityksen ydinsanaa il-
man deminutiivijohdosta sekä ilman positiivisia epiteettejä, mikä 
viittaa siihen, etteivät nämä kuulu itkijän omaan sukuun. (Ks. Ste-
panova A. 2012: 42–43, 48.)

Aviomies, sulhanen: idvomien omena – idättämien omena; kandamien 
omena – kantamien omena ym.

Seuraavaksi voi erottaa piilonimitykset, jotka korvaavat kotita-
louteen liittyvät yleisnimet – rakennukset (talo, sauna, aitta, riihi) 
ja niiden osat, myös kotieläimet, irtaimisto, ruoat, juomat ja kulku-
välineet. (Ks. Stepanova A. 2012: 68–79, 84–89, 90–92.)

Talo: havuloista luajitut havumajazet – havuista laaditut havumajaset; 
kaamennoit palattizet – kiviset palatsit; kivizet krepostizet – kiviset lin-
nat.

Sauna (morsiussauna): jällindostal’noit kanakylyzet – kaikkein viimei-
simmät kanakylyset; oigiet odo allikylyzet – oikeat mainiot (?) alliky-
lyset ym.

Vihta: vihannat vastatöppähyöt, kudamazet ollah vasiletskoiloilda soariloil-
da valitut, veza vezoildi, varba varvoildi – vihreät tuuheat vihtaset, jotka 
ovat Vasilin saarilta valitut, vesa vesalta, varpu varvulta ym.

Saippua: kallehet kanfarnoit muilazet – kalliit kamferisaippuset; kak-
sistatoistakymmenistä Kajoanin jarmankoista kannotetut kamfarnoidi 
muilazet – kaksiltatoistakymmeniltä Kajaanin markkinoilta kannetut 
kamferisaippuaiset ym.

Vene: kuužikoarehizet kublačinlauttazet – kuusikaariset kuplatuslautta-
set; laglanluizet lauttazet – hanhenluiset lauttaset ym.

Vesi (riippuen kontekstista ja määritteestä voi tarkoittaa kastevettä, 
teetä, viinaa, kyyneleitä): kupelinalazet ved’yzet – kastemaljanalaiset 
vetyset; ičen valloista kiehujat kiehuvat kip’ätkavedyzet – itsestään kie-
hujat kiehautetut kuumat vetyset; vesselät viinaved’yzet – iloiset vii-
navetyset; kyl’l’ät kyd’ömät’t’ömät kyyn’älved’yzet – runsaat kytemät-
tömät kyynelvetyset ym.

Omanlaisensa ryhmän muodostavat ihmisen luonteen, tapojen 
ja tunteiden nimitykset (ks. Stepanova A. 2012: 93, 80).
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Juoppous, juoppo: kabakkojen salmoloissa koalelija – kapakkojen nur-
kissa kulkija; oigeissa povissa kanneldavien poluštofazien podnessijä – oi-
keissa povissa kanneltavien puolituoppien kohottelija.

Rellestäminen, rellestäjä: huomuskasteijen kualaja – aamukasteiden 
kahlaaja; ildazorien iššettäjä – iltaruskojen etsijä.

Viisaus: ujezdnoin umat, ministroin mielet – kihlakunnan järjet, minis-
terin mielet; hyvien umien kandelija – hyvien järkien kantaja.

Murhe, suru, ikävä: kymmenkerdazet suuret igäväzet – kymmenkertai-
set suuret ikäväiset; suuret iz’juanazet da igäväžet – suuret vikaset ja 
ikäväiset; miun serččazet on mussettu, mussembie da voronoiloi päčinoččie 
mussemmiksi – minun sydämet ovat mustuneet, mustimpia ja piki-
mustia uuniedustoja mustemmiksi.

Erillisenä piilonimitysryhmänä esiintyy laaja hautaamiseen liit-
tyvä sanasto, joka sisältää sekä konkreettisten objektien ja toimi-
joiden termit (hautausmaa, arkku, kuolinvaate) että tuonpuoleisen 
paikkojen ja toimijoiden termit (sielulintu, tuonpuoleinen ja sen 
olijat, yliluonnolliset voimat). Tähän ryhmään kuuluvat myös kuo-
leman kiertoilmaisut. (Ks. Stepanova A. 2012: 74–77.) Alla muuta-
ma esimerkki:

Arkku: igiziksi iskolivečnoiksi igäaigaziksi nel’l’äkulmazet uuvet ko-
dizet – ikuisiksi iänikuisiksi ajoiksi neljäkulmaiset uudet kotiset; 
kuužipalazet kruglokrasnoit kodizet – kuusipalaiset pyöreän kauniit/
punaiset (ven. lainasana voi tarkoittaa sekä punaista että kaunista) 
kotiset ym.

Hauta: magiet muatainikkazet – makeat maapiilopaikkaset; kukkojen 
kuoppazet – kukkojen kuoppaset; Pedrigočuarin aigohizet perustumatto-
matti peskumuahuot – tsaari Pietarin aikaiset perustumattomat hiek-
kamullat [vanha hauta] ym.

Hautaaminen ilmaistaan aina tuonpuoleiseen syndyziih tai spo-
assuziih viemisen, lähettämisen kautta: ažetella armahih syndyzih 
– asetella armaisiin syndyziin; kaimata kallehih syndyzih/spoaššazih – 
saattaa kalliisiin syndyziin/spoassuziin ym.

Kuolemaa ilmaistaan kiertäen erilaisten ympäristössä tapahtu-
neiden muutosten kautta tai yliluonnollisten voimien aiheuttama-
na: on udalien spoassuzien blahoslovittuloilla ulgozilla uširookoiloilla 
uuliččapihazilla umbilambuot lauhuttu – on urheiden spuassuzien 
siunaamilla ulkoisilla leveillä pihapihasilla umpilammet sulaneet 
(ilmestyneet); on valgiet spuassuzet valdazed valdivoidu – on valkeat 
spuassuzet valtaset vallattu.
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Sielulintu voi Seesjärven itkuissa tarkoittaa sekä vainajaa että 
naimisiin lähtenyttä tytärtä ja armeijaan lähtenyttä poikaa: kuužen 
ladvaizišša kukkujat kuburindakägyöt – kuusen latvoissa kukkujat ku-
purintakäköset ym.

Itkuvirsien sanastosta löytyy nimityksiä ihmiselämän instituu-
tioista sekä niiden virallisista ja epävirallisista toimijoista. Tällai-
sia ovat esimerkiksi virkavalta, asepalvelu, avioliitto, perhe, kuten 
myös nimitykset ihmisten eri elämänvaiheiden statuksista – lap-
suus, tyttöys/ neitseys, orpous, leskeys, vanhuus, sairastuminen. 
(Ks. Stepanova A. 2012: 60, 63–67, 80–83.)

Tyttöyden symboleina toimivat valta, nimi, hiukset, veri, koristus: 
omat olizit vol’a vol’nosti vol’avaldazie vielä kannellun – omat olisit va-
paus vapaudet vapausvaltaset vielä kantanut; kallehet kananimyzet 
– kalliit kananimyset; izmenättömät imbikuiduzet – pettämättömät im-
pikuituset; kaunehet kanaveryzet – kauniit kanaveryset; omat kallehet 
kanakaunozet – omat kalliit kanakoristukset.

Leskeä kutsutaan yksinkertaisesti ’leskinimien kantajaksi’. Leskeyt-
tä ja orpoutta voi ilmaista myös huonon kohtelun kautta: karuloin ni 
paganoin leskinimyzien kandelija – karujen ja huonojen leskinimysien 
kantaja; pajun pedvozet rubetah painamah – pajun oksaset rupeavat 
painamaan; narodakunnan azetetut aijanrižuzet rubetah abeimah – ih-
misten asetetut aidanrisuset rupeavat loukkaamaan ym.

Asepalvelu: gosudarskoillago tsoarilla l’ähet igiziksi ottamattomiksi or-
jiksi – valtion tsaarilla lähdet ikuisiksi ottamattomiksi orjiksi; sua-
vistamien luohizila paikoila saldatskoiloijen leibien syöjiksi – [vieraiden] 
havittamien lähellä oleville paikoille sotilasleipien syöjiksi [lähdet].

Viimeisenä piilonimitysten ryhmänä ovat ympäröivään nä-
kyvään maailmaan liittyvät nimitykset, kuten tämänpuoleinen 
maailma, aurinko ja auringonnousu, aamu, päivä, ilta ja yö, 
sääilmiöt:

Tämänpuoleinen maailma (ei esiinny sellaisenaan nominatiivissa 
vaan paikallissijamuodossa): valgiet, armahat, kukkahat (mikä tahansa 
semantiikaltaan positiivinen ja itkun alkusointua vastaava epiteetti) 
muailmat tai ilmazet – valkeat, armaat, ihanat maailmat tai ilmat.

Aamu, auringonnousu: blahoslovituin huomužandrigazien avauduhuo 
– siunattujen aamuaurinkojen avauduttua; armahien špuašuzien bla-
hoslovimien ahozien tagazien ahoandrigazor’azien avuanda – armaiden 
spuassuzien siunattujen ahosien takaisten ahoaurinko-auringon-
nousujen avautuminen; kuldaset kupečeskoin kukonlauluzien aigana 
aigazet armahat huolovat huomenukšuset – kultaiset kauppiaiden ku-
konlaulusien aikana aikaiset armaat huolen aamuiset ym.
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Piilonimitysjärjestelmä paljastaa itkuvirsien kieli-ideologian: 
tavasta puhua on muodostunut tapa merkitä (Foley 2002). Itäme-
rensuomalaisten itkuperinteillä on vahva perusta kansanuskossa. 
Ne olivat tärkeä osa yhteisöjen kansanuskon järjestelmää (Honko 
1974a: 56–57; Konkka 1975; Söderholm 1980: 141–148; Nenola-Kal-
lio 1982: 50–51; Stepanova E. 2012). Itämerensuomalaiselle ja var-
sinkin karjalaiselle itkuvirsiperinteelle ominainen runsas piiloni-
mitysten käyttö perustuu osittain itkujen myyttiseen luonteeseen 
– rituaali-itkennän avulla luotiin yhteys tuonpuoleiseen ja siellä 
olijoihin (vainajiin ja esi-isiin) sekä yliluonnollisiin voimiin. Tutki-
joiden mukaan (Honko 1963: 128; Konkka 1975: 178) piilonimitys-
ten taustalla on vainajan nimeämisen tabu. Kuolemantapauksessa 
yhteisön ja itkijän tehtävä oli kahtalainen. Yhtäältä oli saatettava 
vainaja turvallisesti tuonpuoleiseen ja toisaalta pidettävä huolta 
omasta yhteisöstä, koska kuoleman seurauksena koko yhteisö oli 
haavoittuvainen tuonpuoleisen ja vainajien voimien edessä. Oi-
keiden piilonimitysten käyttö oikeissa tilanteissa takasi yhteisölle 
järjestyksen ja onnen. (Nenola 2002: 29−30.) Myöhemmin kieltojen 
tarkoitus osittain unohtui, mutta karjalainen itkukieli piilonimi-
tyksineen on jatkanut samansuuntaista kehitystä (Konkka 1975). 
Joka tapauksessa piilonimitykset ovat kehittyneet kansanuskon 
pohjalta ja olivat olennainen osa rekisteriä, jolla puhuteltiin tuon-
puoleista ja yliluonnollista (Wilce, tulossa). Välttelyrekisterit (avoi-
dance registers) ja kunnioitusrekisterit (deference or honorific regis-
ters), joiden avulla osoitetaan kohteliaisuutta ja kunnioitusta, ovat 
universaaleja. Osa näistä välttely- ja kunnioitusrekistereistä liittyy 
juuri uskonnolliseen toimintaan, palvontaan ja rituaaleihin. (Ha-
viland 1979; Fox 1988; 2005; Agha 1998; 2007; Irvine & Gal 2000: 
39−47; Wilce tulossa.) Samalla tavalla karjalaisten itkujen piiloni-
mitykset korostavat itkurekisterin kohteliaisuuden ja kunnioituk-
sen luonnetta – itkijä ei loukkaa tuonpuoleisia olijoita ja voimia – ja 
määrittävät siten tämän uskonnollisen toiminnan merkityksen.

Vakiintuneet formulaiset ilmaukset
Piilonimitysten lisäksi itkusanastossa erottuvat omana laajana sa-
nastollisena ryhmänään erilaiset formulaiset ilmaukset. Itkurekis-
terin sanastosta löytyy useita formulaisia ilmauksia eli sekvensse-
jä, joilla ei ole nimeämistä välttelevää tarkoitusta. Nämä ilmaukset 
ovat yleensä tautologisia ja liioittelevia.
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Aikaan liittyvät formulaiset sekvenssit ovat hyvin yleisiä ja 
suosittuja, esimerkiksi kogonikkazet kogo [numeraali, esimerkiksi 
kahetkymmenet] vuoduot tai kogonazet kogo [numeraali, esimer-
kiksi kahet] vuuvvet, joilla itkijä ilmoittaa tarkkaan kuinka monta 
vuotta, viikkoa tai päivää on kulunut jostakin tapahtumasta (ylei-
simmin kuolemasta). Näissä ilmauksissa tautologialla sekä monik-
komuodolla ”kogonazet kogo” korostetaan ja liioitellaan ilmoitettua 
ajanjaksoa. Tapahtumien ajankohtaisuutta korostetaan seuraavilla 
sekvensseillä: n’äin’ä päiväzin’ä; n’äin’ä tulendakerroilla; n’äin’ä ker-
dazina; n’äin’ä l’ämbymin’ä i l’äbi l’äikkyjin’ä kezäpäiväzin’ä ja niin 
edelleen. Niillä saadaan erityistä konkretiaa itkujen tapahtumiin.

Erityisen suosittuja ovat ajan rajallisuuteen ja tapahtumien lo-
pullisuuteen viittaavat sekvenssit jäl’gimmäzet i posl’edn’oit kerda-
zet – jälkimmäiset ja viimeiset kertaset; jällin dostal’noit kanakylyzet 
– jälkimmäiset viimeiset kanakylyset [morsiussauna] ja niin edel-
leen. Näillä itkijä puolestaan korostaa itkun tapahtumien senhet-
kistä rajallista ja lopullista tilannetta, joka ei tule enää milloinkaan 
toistumaan – se voi olla antilaan viimeinen morsiussauna tai vai-
najan viimeiset hetket tämänpuoleisessa maailmassa. Tämäntyyp-
piset formulaiset ilmaukset luovat itkuvirteen erityistä, tilanteen 
lopullisuutta korostavaa tunnelmaa ja saavat mahdollisesti aikaan 
vastaavanlaisen tunnereaktion yleisössä. 

Asioiden, esineiden tai tunteiden suureen määrään viittaavaa 
adjektiivia monikerdazet käytetään monissa sekvensseissä: moniker-
dazet sanomizet; monikerdazet igäväzet; monikerdazetti moniluaduzet 
kuušanjazet – ruoat; sadakerdazetti tuhatluaduzet passibozet – kiitokset 
ja niin edelleen. Monissa edellä esitetyissä sekvensseissä ilmennyt 
tautologia ja sen kautta syntynyt hyperboli on Seesjärven itkure-
kisterin silmiinpistävä ominaisuus. Tautologia ilmentää vielä yhtä 
parallelismin tyyppiä itkurekisterissä.

Verbit
Vakiintuneet verbit ja niiden tietyt muodot, esimerkiksi partisiipit 
ja infinitiivit, ovat itkurekisterin sanaston olennainen osa. Vakiin-
tuneet verbit liittyvät usein joihinkin tiettyihin temaattisiin ko-
konaisuuksiin. Esimerkiksi morsiamen tyttöyden menettämiseen 
liittyvät synonyymiset verbit: izvediä – hävittää, jättie – jättää, kai-
mata – saattaa, katkuo – katkoa, kavotella – kadotella, kavottaa – ka-
dottaa, laškoa – laskea, levitellä – levitellä, levittie – levittää, ottua 
– ottaa, pot’eräijä – kadottaa, riiččie – hajottaa, vaibua – väsyttää, 
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val’aijia – vierittää. Kuten edellä käsitellyt vakiintuneet epiteetit, 
myös vakiintuneet verbit valitaan ottaen huomioon ympäröivien 
itkusanojen allitteraatio. Usein verbit määräävät koko lauseperi-
odin alkusointua (ks. s. 63−66). Näin itkurekisterissä muodostuu 
verbien, epiteettien ja piilonimitysten kollokaatioita (tiettyjen sa-
nojen esiintyminen toistensa yhteydessä), jotka liittyvät vahvasti 
tiettyihin temaattisiin kokonaisuuksiin. Esimerkiksi hautaamiseen 
liittyvä kallehih syndyzih katetah – kalliisiin syndyziin katetaan tai 
viekkahih syndyzih viijäh – viisaisiin syndyziin viedään; kuolemaan 
liittyvä udalat spoassazet ylen userdno uinotettiih – urheat spuassuzet 
ylen vakavasti uinuttivat; muisteluitkuissa esiintyvään vainajan 
herättämiseen liittyvät armahista syndyzistä aigauttamah – armaista 
syndyzistä herättämään tai kallehista syndyzistä kuonnuttamah – kal-
liista syndyzistä nostamaan; hääitkuissa esiintyvä aigomien kerallizet 
aziazet azettoa – aikaansaamien [sulhasten] kanssa asiat asettaa ja 
niin edelleen. On olemassa myös yleisesti esiintyviä allitteroivia 
kollokaatioita, esimerkiksi viestizet vierrettiih – viestit vieritettiin 
tai tulin tuima – tulin tuima [minä]. Ne eivät nivoudu mihinkään 
teemoihin tai motiiveihin. Tämäntyyppiset kollokaatiot antavat 
erityisleimansa koko Seesjärven paikalliselle itkurekisterille.

Itkuissa viljellään runsaasti erilaisia verbien infinitiivi- ja par-
tisiippimuotoja. Infinitiiveistä itkuissa käytetään usein E-infinitii-
viä inessiivissä lähtiessä (kaikkein suosituin, sillä kyseessä on eron 
runous), ollessa, oboidiessa, valguallessa, viijessä, joka luo samanaikai-
suuden tulkintaa itkutapahtumiin, esimerkiksi Fekla Mikkojevan 
hääitkussa:

Elgiä anakkua kandamien luohizih paikkoih lähtiessä
polvin kandamien alla lasketettaviksi.
Otakkua kaunehih kanapruaznikkazih lähtiessä
omahas oigeilla oččariädnikkäzillä pangua.
Elgiä anakkua polvin ottamien paikkoih lähtiessä
poštovoin painua kaunehie kananimyzie. (Fon. 2046/21)

Älkää antako kantamien luona oleviin paikkoihin [aviomiehen 
perheeseen] lähtiessä
polvin kantamien [sulhasten] alle laskettaviksi.
Ottakaa kauniisiin kanajuhliin [nuorten tyttöjen juhliin] lähtiessä
omilla oikeilla otsajakauksilla pankaa.
Älkää antako polvin ottamien paikkoihin lähtiessä
postitiehen painua kauniiden kananimien [tyttöyden].
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MA-infinitiiviä illatiivissa kandamah, levittelemäh, pagauttelemah 
käytetään useimmiten verbien rubeta, tulla, lähtie kanssa, joilla il-
maistaan johonkin toimeen ryhtymistä. Mielenkiintoisena seesjär-
veläisille itkuille tyypillisenä piirteenä on tämän infinitiivin paik-
ka lausumaperiodin lopussa, kuten seuraavassa Anna Zaharovan 
rekryytti-itkussa:

Vualimazeni, kuin siun vualimien 
luohizilla rannoila n’äm’ä kerdazet varustelen,
mill’ä rubielen, oi inhu muamon iz’uma-ihozeni,
n’äid’ä siun igäväzie issuttelemah? [...]
Kurjan kurjazista kukittu kukas kandamazeni,
oi kurjan muamon kukko kuvuamazeni,
kuin siun kuvuamien luohizila rannoila kaimualen ni,
mill’ä udra učuastitoin muamokulu rubien siun kohista
udrien keskizist’ä utora-raiškoi ugomonimah?
Oi miun vaivazen ni vaivojen vangujan varduoni
valgie iho vualimazeni,
mill’ä rubien omie, vaivaloijen keskizie siämizraiškoi vagauttele-
mah?
Tule joi, kurjan muamon kukko kuvuamazeni,
kudamažet ollah kaikkien kuivennuilla kuužen ladvazilla kukku-
jatti
kuldazetti kuldarindakägyzin’ä
kurjua muamoraiškua tule kukuksendelemah.
Pall’uo muamoraiškua l’äbil’äikkyjien i 
l’ämbimien l’ubiimoijen i kezäkuuhuzien tulduo
tule pall’oistani pagauttelemah
hot’ kuivillai kuuženidvazilla kukkujina kuldazina 
kuldarindakägyzin’ä.
(Fon. 1523/7)

Vaalimaiseni [poikani], kun sinua vaalimien 
luona oleville rannoille [armeijaan] nämä kerrat varustelen,
millä rupean, oi kurjan äidin rusina-ihoni [minun, äidin poikani]
näitä sinusta johtuvia ikäviä istuttelemaan [kestämään]? [...]
Kurjan [minun] kurjista kukittu ihana kantamaiseni [poikani],
oi kurjan äidin kukko kuvaamaiseni [poikani],
kun sinua kuvaamien luona oleville rannoille [armeijaan] saatan, 
niin
millä poloinen onneton äiti-kulu rupean sinun takia
poloisen [minun] keskellä olevia sisusparkoja rauhoittamaan?
Oi minun vaivaisen ja vaivoista vankujan vartaloni [minun]
valkoinen iho vaalimaiseni [poikani],
millä rupean omia, vaivojen keskisiä sydänparkoja vakauttele-
maan?
Tule jo kurjan äidin [minun] kukko kuvaamaiseni [poikani],
jollaiset ovat kaikkein kuivuneimmilla kuusen latvoilla kukkujat 
kultaiset kultarintakäkösinä
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kurjaa äiti-raukkaa [minua] tule kukuksentelemaan [puhuttele-
maan].
Onnetonta äiti-raukkaa läpiläikkyvien ja
lämpimien rakkaiden ja kesäkuukausien tultua
tule onnetonta [minua] puhuttelemaan
vaikka kuivilla kuusen latvoilla kukkujina kultaisina kultarintakä-
kösinä.

Itkiessä melodisessa liikkeessä 2–3 viimeistä lausuma- ja mu-
siikkiperiodin tavua/ säveltä pidennetään, mikä toimii periodin 
selkeänä lopetuksena. Itkujen lausumaperiodien kohdalla näkyvät 
Konkan (1985: 25) mukaan ylätyylin keinot eli juhlava lauseraken-
ne ja inversio, jotka luovat itkulle luonteenomaisen hitaasti etene-
vän rytmin.

Lainasanasto
Yhtenä Seesjärven suullisen kansanperinteen erikoisuutena on sen 
kaksikielisyys – erityisesti lauluja ja tsastuškoja18, mutta myös itku-
ja ja satuja on osattu esittää sekä karjalaksi että venäjäksi. Venäjän 
kielen osaamista edistivät pitkäaikaiset kauppasuhteet Petroskoi-
hin, Poventsaan ja Zaonežjeen. (Konkka & Konkka 1980: 160.) Ei 
ole sattumaa, että Seesjärven itkurekisterissä käytetään runsaasti 
venäjän kielestä ja kansanperinteestä peräisin olevaa lainasanas-
toa (ks. Stepanova A. 2012: 215–223). Osa itkusanastoon lainatuista 
sanoista on muuttunut foneettisesti tunnistamattomiksi, osan taas 
pystyy tunnistamaan helpommin. Aleksandra Stepanovan (2004: 
113) mukaan on vaikea sanoa, miten paljon itkuissa käytettyä 
lainaleksikkoa käytetään tavallisessa puhekielessä.  Tähän kysy-
mykseen vastaaminen vaatisi erillisen tutkimuksen. Vierasperäis-
ten sanojen lainaaminen itkurekisteriin voi johtua piilonimitysten 
tabuluonteisuudesta ja piilonimittämisen periaatteesta – jos ei saa 
käyttää suoraa nimeä omalla kielellä, voi lainata ne toisesta kie-
lestä. Toisaalta joissakin tapauksissa lainasanat myös auttavat yl-
läpitämään alkusointua ja laajentavat allitteroivien synonyymien 
varastoa.

Lainasanasto liittyy erilaisiin aihepiireihin, mutta useimmiten 
lainatut sanat liittyvät kuitenkin uutuuksiin tai uutuustuotteisiin, 
esimerkiksi kirkollisiin menoihin ja esineistöön, tekniikkaan, vaa-
tetukseen ja kotiesineisiin, joille ei ollut piilonimityksiä omasta 

18  Tsastuška on lyhyt, yleensä nelisäkeinen laulu, erityisen suosittu Venäjäl-
lä. Seesjärven kylissä tsastuškoja laulettiin sekä venäjäksi että karjalaksi.
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takaa. Myös neuvostoaikainen venäläistyminen ja venäjän kielen 
dominoiva virallinen asema näkyvät seesjärveläisten itkijöiden 
”suorien” nimien käytön yleistymisessä: mamazeni; tatazeni; Mar’u-
rukka; Val’a-rukka ja niin edelleen. Itkurekisterisanastoon lainatut 
sanat tai jopa kokonaiset formulaiset ilmaisut on kuitenkin assimi-
loitu vastaamaan itkurekisterin kieliopillisia konventioita, muun 
muassa deminutiivi- (.DIM) ja monikkomuotoa (.PL). Hyvä esi-
merkki on vaikkapa kamfarnoitti muilazet (ven. камфарное мыло) 
– kamferi.PL saippua.DIM.PL. Näissä tapauksissa on tapahtunut 
myös tavanomaisia kielen lainaamiseen liittyviä assimilaatiopro-
sesseja: diftongioituminen, vokaalien ja konsonanttien kahdentu-
minen, esimerkiksi tuonpuoleiseen liittyvä käsite spuassu, spuas-
suzet on muodostettu venäjän sanasta Спас [spas, vapahtaja].

Aleksandra Stepanovan (2004: 113–122) mukaan voidaan erot-
taa erityyppisiä ilmauksia, joissa käytetään lainasanoja. On ole-
massa kokonaan lainattuja ilmauksia, joista osa tulee venäläisestä 
suullisesta perinteestä, esimerkiksi mannoit kuušanjazet – makeat 
ruoat; pol’ubiimoit podruškazet – rakkaat ystävättäret; posledn’oit 
proz’bazet – viimeiset pyyntöset ja niin edelleen. Praskovja Savelje-
valle ja muille itkijöille tyypillinen taloa ilmaiseva nimitys on kaa-
mennoit palaattizet − kivinen.PL palatsi.DIM.PL. Samantyyppinen 
taloja tai asutusta tarkoittava ilmaisu löytyy venäläisestä folklores-
ta палаты белокаменные  − palatsi.PL valkokivinen.PL. 

Itkujen sanastosta löytyy yhdyssanoja, joissa toinen sana on 
lainattu venäjästä ja toinen on karjalainen: polvipoklonat – polvi-
kumarrukset; d’iäpliittazet – jäälautta.DIM.PL; minuutta-aigazet 
– minuuttiaika.DIM.PL; utkalinduzet – sorsalintu.DIM.PL ja niin 
edelleen. Yhtenä erikoispiirteenä lainasanojenkin käytössä on tau-
tologia, joka kukoistaa Seesjärven itkuissa (ks. myös Konkka 1975: 
176–177; Konkka & Konkka 1980: 157–158). Tautologiset formulai-
set sanat ovat yleensä kaksiosaisia niin että toinen osa on karja-
lankielinen ja toinen semantiikaltaan täysin sama venäjänkielinen: 
uuličapihazet – pihapiha.DIM.PL; kirjalistabumagazet – kirjalistapa-
peri.DIM.PL; erinosoblivoit – erikoiserikoiset.

Lainasanojen avulla itkurekisterin sanasto laajeni, jolloin itkijöi-
den käyttöön tuli enemmän esimerkiksi allitteroivia synonyymejä. 
Kaikki venäjän kielestä itkusanastoon lainatut sanat assimiloitiin 
juuri itkurekisteriin sopiviksi, muun muassa deminutiivi- ja mo-
nikkomuotoja käyttämällä. Osa sanastoon vakiintuneista lainoista 
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vahvistaa suoraan nimittämisen välttämistä, osa taas päätyi sanas-
toon venäläisen suullisen perinteen kautta.

”Sanojen” joustavuus
Itkusanaston ”sanat” eli formulat voivat vaihdella pituudeltaan 
esityksen kuluessa riippuen eri tekijöistä, muun muassa itkume-
lodiasta ja rytmiikasta tai vaihtoehtoisesti siitä, onko itku saneltu 
vai äänellä itketty; allitteraatiosta ja parallelismista, ja myös itki-
jän mielen- ja yleisen terveyden tilasta, hänen kompetenssistaan ja 
idiolektistaan. 

Esimerkiksi äitiä tarkoittava piilonimitysformula voi esiintyä 
seuraavasti (lyhyestä pisimpään): kandajani -> kandajazeni -> kalliz 
kandajazeni -> kumbane olet kallehilla ilmoilla piäl’ä kandelija kalliz kan-
dajazeni -> kumbane olet kallehilla ilmoilla piäl’ä kaheksien kuuhuzien 
kandelija kalliz kandajazeni. Tässä voi allitteraatiosta riippuen varioi-
da sekä piilonimityksen ydinsana kandaja -> vualija, igäyttäjä, kuvu-
aja että epiteetti kalliz -> ihala, valgie, polvi, sugie. Riippumatta siitä 
minkä pituinen formula on, se tarkoittaa vain yhtä asiaa eli äitiä ja 
on siten morfeemivastaava.

J. B. Hainsworth (1968: 25) esitti homeerisen runouden formu-
loita tarkastellessaan hypoteesin, jonka mukaan formula on sitä 
kiinteämpi, mitä pysyvämpi ja kapeampi on konteksti, jossa for-
mulaa käytetään, ja päinvastoin. Saman ilmiön havaitsin itkusa-
naston kohdalla. Äitiä tarkoittavaa ”itkusanaa” käytetään mitä eri-
laisimmissa konteksteissa silloin kun itkussa on kyse äidistä, joten 
sanastossa on kymmeniä äitiä tarkoittavia, joustavia nimityksiä. 
Sen sijaan tietyssä kapeassa kontekstissa käytetty formula, esimer-
kiksi häiden jälkeen tyttöyden sijoituspaikkaa ilmaiseva ”sana” 
oikea oččariädnikkä – oikea otsajakaus on kiteytynyt: se ei esiinny 
muiden epiteettien kanssa, siihen ei lisätä muita elementtejä, eikä 
sitä käytetä missään muissa konteksteissa. 

Yleinen ja kontekstiriippuvainen sanasto
Seesjärveläisen itkurekisterin sanaston voi jakaa kahteen osaan. 
Toinen on yleinen sanasto, jota jokainen itkijä käyttää kaikissa yh-
teyksissä ja konteksteissa. Tähän osaan sanastoa kuuluvat 1. itkijän 
ego-nimitykset, 2. henkilöpiilonimitykset ja 3. maailmanrakennet-
ta kuvaavat spuassuzet, syndyzet ja muailma. Näiden piilonimitys-
ten lisäksi yleiseen itkusanastoon kuuluvat epiteetit ja muutamat 
formulaiset sekvenssit, esimerkiksi jälgimmäzet posledn’oit kerdazet; 
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kogonazet kogo [numeraali] vuuvvet yms. Toinen sanaston osa on ti-
lannesidonnainen ja kontekstiriippuvainen: itkijä käyttää sitä vain 
tietyissä tilanteissa ja tiettyjen teemojen yhteydessä. Tämä osa itki-
jän sanavarastoa on paljon laajempi ja monimuotoisempi, ja siitä 
löytyy ”sanoja” moniin eri yhteyksiin. Rekisterisääntöjen avulla 
itkijä voi luoda myös uusia ”sanoja” uusille ja itkuissa tuntemat-
tomillekin käsitteille.   Praskovja Saveljeva ja muut itkijät keksivät 
perinteisen rekisterin puitteissa omia nimityksiä, esimerkiksi V. I. 
Leninille ja neuvostovallalle (ks. s. 177−186). Kontekstiriippuvai-
nen sanasto myös jakautuu muutamiin käyttöyhteydestä riippu-
viin osiin ja temaattisiin kokonaisuuksiin.

Itkussa itkijällä on näkyvin rooli – oman egonsa kautta hän kom-
munikoi tuonpuoleisen ja tämänpuoleisen kanssa. Kuolinitkuissa 
hän muun muassa saattaa vainajaa turvallisesti tuonilmaisiin, il-
maisee omaa sekä kollektiivista surua tai varmistaa, ettei vainaja 
vahingoita eläviä. Aili Nenola korostaa, että ”Naiset itkuvirsillään 
ovat pitäneet yllä yhteisön järjestystä, joka takasi suvun kaikille 
jäsenille, niin kuolleille kuin elävillekin, paikan kosmoksessa ja esti 
näitä sortumasta kaaoksen uhreiksi.” (Nenola 2002: 29.) Rituaalin 
ulkopuolella esitetyissä itkuissa itkijä kertoo muun muassa itses-
tään, omista tunteistaan ja suhteistaan toisiin ihmisiin.

Itkuissa ego-nimitykset esiintyvät joko pelkkinä negatiivisina 
surulliseen mielentilaan viittaavina epiteetteinä: inhu, pobiednoi, 
sambunut, tai epiteettiin lisätään nomini ”vartalo”, ”akka” tms. Itse 
yksikön nominatiivin 1. ja 2. persoonapronominien mie, sie käyttö 
on hyvin vähäistä ja yksikön nominatiivin 3. persoonapronominin 
heän tai hiän käyttö on lähes olematonta. Persoonapronominien 
sijasta itkijät käyttävät henkilöpiilonimityksiä, mukaan lukien 
itkijän ego-nimityksiä, jotka taipuvat eri sijoissa.

Itkun ”minä” esiintyy itkuvirsissä usein 3. persoonan ja itkuvir-
ren kontekstiin liittyvän roolin ominaisuudessa. Itkun puhuja voi 
vaihdella yhdessä ja samassa itkussa riippuen siitä, kenelle itkijä-
nainen osoittaa itkusanansa ja minkälaisessa suhteessa hän on it-
kukohteeseen. Itkuvirressään itkijä voi puhutella erilaisia ihmisiä, 
jolloin hänen roolinsakin näitä ihmisiä kohtaan vastaavasti vaih-
tuu: jos itku esitetään ensin itkijän äidille, itkijä on ”äidin tytär”, jos 
puhe on lapsista, niin vastaavasti itkijä on ”äiti” tai jos hän osoittaa 
itkun osan vieraalle ihmiselle, hänen roolinsa on neutraali eli ”nai-
nen”. Esimerkiksi Fekla Mikkojevan itkussa (Fon. 2050/4) itkijä 
vaihtaa omaa ego-statustaan tai rooliaan kolme kertaa: alussa hän 
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esiintyy ”tätinä” eli vieraana naisena; kun hän kertoo elämästään 
ja miehen kuolemasta, itkun minä on ”akka” eli naimisissa oleva 
nainen, ja lopussa itkiessään omista lapsistaan hän esiintyy äitinä. 
Mielenkiintoista on, että itkijän minä-nimitys pysyy rakenteeltaan 
suhteellisen samana (ottaen huomioon normaali variaatio), mutta 
ydinsana muuttuu: t’otka-raiska; akka-raiska; muamo.

Toinen esimerkki itkijän egon ja roolin ilmentymisestä itkus-
sa on Anna Lukinalta (s. 1892, Semsarvi). Analysoidessani hänen 
vuosina 1957 ja 1970 tallennettuja itkujaan ihmettelin hänen käyt-
tämiään ego-nimityksiä. Hän kutsui itseään ”nuoreksi tytöksi, 
morsiameksi” vaivane, angeh, kylmä (jne.) lindurukka. Sain selville 
itkuja tallentaneelta A. Stepanovalta (henkilökohtainen keskuste-
lu, heinäkuu 2010) että Lukina oli yksinäinen, naimaton ja lapseton 
nainen, joka jäi nuorena orvoksi ja asui vanhempiensa isossa ta-
lossa yksin, mikä selitti, miksi itkijä on mieltänyt itsensä ikuiseksi 
morsiameksi. Tämä tapaus osoittaa, että nainen, joka ei ollut kos-
kaan naimisissa eikä saanut lapsia, ei voinut kutsua itseään itkussa 
”aikuiseksi naiseksi”. Tällaiset tapaukset ovat kuitenkin niin harvi-
naisia, ettei niiden perusteella voi tehdä yleistäviä johtopäätöksiä.

Sukulaisten ja läheisten henkilönimitykset muodostavat oman-
laisensa piilonimitysjärjestelmän, jonka avulla ilmaistaan itkijän 
ja itkun kohteen välisiä suhteita (Nenola-Kallio 1982: 52; Stepa-
nova A. 1985). Seesjärven itkujen piilonimitysjärjestelmä perus-
tuu samalla tavalla kuin inkeriläisissäkin itkuissa ”perusoppo-
sitioihin, joilla ihmisiä luokitellaan: ihminen/ei-ihminen, äiti/
lapsi, sukulainen/ei-sukulainen, mies/nainen” (Nenola 2002: 50). 
Itkurekisterin yleiseen sanastoon lukeutuva äiti/lapsi -opposi-
tio on keskeisin sukulaisuussuhteiden muodostamisessa – ihmi-
set luokitellaan jonkun äideiksi tai lapsiksi. Isä ja aviomies eivät 
kuulu tähän ryhmään, vaan isää nimitetään tekijänimellä ’aset-
taja’ sekä metaforilla ’aurinkoiseni’ ja ’hyväseni’, kun taas avio-
mies on ’vieraiden ihmisten hedelmä/omena’. Perusoppositiot 
mies/nainen tai poika/tytär hyödyntävät eläin- ja kasvimaail-
man metaforia – kukko/kana, kaisla/marja. Ero sukulaisten ja ei-
sukulaisten tai oman ja vieraan välillä korostuu sekä positiivisten 
epiteettien ja deminutiivimuotojen käytöllä että itse nimitysten 
ydinsanoilla. Sukulaiset ovat jonkun äidin lapsia tai jonkun lapsen 
äitejä, kun taas vieraita ihmisiä saatetaan verrata petoeläimiin 
tai uskonnottomiin vihollisiin. Nenola (2002: 51) kutsuu itkujen 
henkilöpiilonimitysten järjestelmää ”’luonnolliseksi’ järjestelmäksi 
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vastakohtana sopimuksenvaraiselle sukulaisuus- ja sosiaalisia 
suhteita osoittavalle arkikielen nimitysjärjestelmälle”. Äidin 
ja ylipäätään naisen keskeinen rooli piilonimitysjärjestelmässä 
viittaa hänen keskeiseen rooliinsa perheen ja suvun sosiaalisten 
suhteiden ja muutosten hoitajana. Piilonimitykset heijastavat 
niitä ihmiselämän perussuhteita ja perussiteitä, jotka säilyvät 
riippumatta siitä, miten ihmisten sosiaaliset statukset elämän 
kuluessa muuttuvat. (Nenola 2002: 51.)

Seuraava tärkeä yleisen itkusanaston osa kuvaa itkuissa esiin-
tyvää maailmanrakennetta – tämänpuoleinen muailma ja tuonpuo-
leinen syndyzet ja spuassuzet, jotka itkuissa aina saavat rinnalleen 
positiivisia adjektiiviattribuutteja. Tämänpuoleinen maailma tar-
koittaa ihmisten asuttamaa näkyvää maailmaa. Muailma tai ilma 
on itkuissa aina monikossa ja useimmiten paikallissijamuodossa 
(adessiivi/allatiivi -lla, ablatiivi -lta) osoittamassa, että kuvattu ta-
pahtuu juuri tässä maailmassa. Esimerkiksi yhtenä itkusanaston 
monista äidin piilonimityksistä on valgeilla ilmoilla piällä azettaja 
valgie kandajazeni – eli nainen, joka toi lapsen tälle valkealle maa-
ilmalle ”[…] tuonpuoleiseen assosioituvasta äidin ruumiin sisäti-
lasta” (Tarkka 2005: 302; ks. myös 1990: 249–254). Tuonpuoleisesta 
maailmasta ja sen toimijoista käytetään moniulotteisia ja limittäisiä 
nimityksiä syndyzet ja spuassuzet, joita analysoin tarkemmin luvus-
sa kuusi. Itkuissa näyttää olevan tärkeätä rajata, mistä maailmas-
ta on kyse, erottaa selkeästi toisistaan tämä ja tuo maailma, elävät 
ja kuolleet, me ja toisessa statuksessa olevat, kuten esimerkiksi 
vainajat. (Ks. tarkemmin Tarkka 2005: 301–302.)

Epiteeteiltään negatiiviset itkijän ego-nimitykset kontrastoivat 
muiden henkilönimitysten sekä tämän- ja tuonpuoleisen nimitys-
ten kanssa, jotka on varustettu positiivisilla epiteeteillä, deminu-
tiivi- ja monikkomuodoilla. Itkijänainen ylistää läheisiään ja ym-
päröivää maailmaa korostaen sitä omalla surkeudellaan. Itkun 
”minä” 3. persoonan ominaisuudessa ilmaisee myös etäisyyttä it-
kuvirren tapahtumista. James Wilce (tulossa) pitää yhtenä mahdol-
lisena tulkintana ”minän” etäisyydelle sitä, että itkijä esittää sillä 
tavoin itsensä alentavassa, nöyrässä asemassa (entails self-lowering) 
muita kohtaan. Ympäröivän näkyvän ja näkymättömän maailman 
ja sen olijoiden ylistämistä ja itsen alistamista voi pitää yhtenä niis-
tä keinoista, joilla itkurekisterissä ylläpidetään turvallista kommu-
nikaatiota tämänpuoleisen ja tuonpuoleisen välillä sekä prosessoi-
daan julkisesti hyvin arkaluontoisia asioita.
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Itkurekisterin yleinen sanasto on pienin variaatioin käytössä 
kaikilla tämän alueen itkijöillä; ilman sitä itku ei olisi enää itku. 
Yleinen sanasto on ”pakollinen” kaikille itkijöille ja edustaa itkujen 
perustoimijoita – ”minän” ja sen monipuolisen elävien ja kuollei-
den ihmissuhdeverkoston − jotka kohtaavat ja toimivat tämänpuo-
leisessa tai tuonpuoleisessa maailmassa. Itkijänaiset, jotka tuntevat 
yleisen sanaston ja itkurekisterin peruspiirteet, voivat esittää eri-
laisia, esimerkiksi hautausrituaalin peruskulkuun liittyviä itkuja. 
(Esim. Maria Je. Levkojevan itku Fon. 2038/22.)

Kontekstiriippuvainen sanasto on hyvin laaja ja monimuo-
toinen, ja sitä käytetään vaihtelevissa yhteyksissä. Sen voi jakaa 
tilannesidonnaisiin kokonaisuuksiin, jotka vastaavat itkuvirsi-
en tematiikkaa, esimerkiksi kuolinitkuihin ja muisteluitkuihin, 
hääitkuihin ja rekryytti-itkuihin liittyviin kokonaisuuksiin. Näitä 
tarkastelen luvussa viisi. Kontekstiriippuvainen sanasto on ylei-
seen sanastoon verrattuna huomattavasti riippuvaisempi itkijästä, 
hänen kokemuksestaan ja taidoistaan. Siinä esiintyy paljon enem-
män variaatiota, koska itkijä voi vapaasti valita ja myös tarpeen 
tullen luoda haluamansa ”sanat”. Niinpä yleinen sanasto on ”pa-
kollinen” kaikille itkijöille, kun taas kontekstiriippuvainen on va-
paavalintainen. Rikkaan kontekstiriippuvaisen sanaston omaavat 
itkijät voivat sepittää laajoja ja taidokkaita, eri tilanteisiin kuulu-
via itkuja. Kokeneelle ja kompetentille itkijälle, kuten esimerkiksi 
Praskovja Saveljevalle, muodostuu elämän kuluessa oma vakiin-
tunut ja laaja sanastonsa, johon vaikuttavat muun muassa itkijän 
henkilökohtaiset kokemukset ja muisti.

Äänellä itkemisen nonverbaalinen viestintä
Nonverbaalisella viestinnällä on verbaalisen viestinnän ohella hy-
vin suuri merkitys. Käsiteltäessä äänellä itkemisen nonverbaalista 
viestintää täytyy ottaa huomioon se, että äänellä esitetty ja ilman 
melodiaa saneltu itkuvirsi eroavat hyvinkin paljon toisistaan, ja kä-
sittelen näiden eroa erillisessä osiossa itkuvirsirekisterin käytöstä 
eri esitystilanteissa. Tässä nonverbaalista viestintää käsittelevässä 
osiossa sovellan joitakin puheviestinnän tutkimuksen tuloksia ver-
baalisesta ja nonverbaalisesta merkkijärjestelmistä. Kuulijat saavat 
tietoa ja tulkitsevat heille lähetettyä sanomaa kummallakin tavalla. 

Nonverbaaliseen viestintään kuuluvat ääni, ilmeet, eleet, liik-
keet, asennot, katse, tilankäyttö ja fyysinen olemus, joita tulkitaan 
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yhdessä. Näistä kieli ja ääni havaitaan auditiivisesti eli kuulemalla 
ja kaikki muut visuaalisesti eli näkemällä. Käytännössä, puheessa 
tai äänellä itkiessä, auditiivinen ja visuaalinen ovat kietoutuneet tii-
viisti toisiinsa, ja niiden erotteleminen on mahdotonta. (Foley 2002: 
102; Guerrero et. al. 1999.) Äänellä itkemisen tapauksessa esimer-
kiksi melodian ja paralingvististen ominaisuuksien eli äänenkäy-
tön erotteleminen tuntuu varsin keinotekoiselta, mutta itkennässä 
esiintyvät tauot, melodiaan kuulumattomat äännähdykset ja itke-
misen sujuvuus voidaan kuitenkin analysoida. Itkennän viestintä-
muotoja pohdittaessa on otettava huomioon itkijöiden yksilölliset 
tavat itkeä ääneen tai sanella itkuvirttä. Vaikka jokaisella itkijällä 
on oma tapansa käyttää nonverbaalista ja verbaalista viestintää, 
itkussa on silti paljon pysyviä ja yhteisesti jaettuja piirteitä. Tästä 
syystä aineistosta voidaan analysoida tyypillisimpiä nonverbaali-
sen viestinnän ominaisuuksia ja niiden välittämiä merkityksiä. 

Nonverbaalisia merkkijärjestelmiä ovat kinesiikka (eleet, liikkeet, 
kehonasennot), puheen paralingvistiset piirteet (puhenopeus, ää-
nenlaatu, tauotus, sävelkulku, sujuvuus ja äännähdykset), prokse-
miikka (tilankäyttö), haptiikka (koskettamalla viestiminen), krone-
miikka (ajankäyttö), fyysinen olemus (fyysinen koko, sukupuoli) ja 
artefaktit (vaatteet, esineet). Nonverbaalisen viestinnän merkit vai-
kuttavat kuulijoiden tulkintoihin puhujasta, tilanteesta sekä sano-
man merkityssisällöstä ja laadusta. Nonverbaalinen viestintä antaa 
vihjeitä siitä, kuinka sanottua tulisi tulkita. Sanattomaan viestintään 
kuuluvien merkkien muoto ja merkitys voivat myös muuttua vuoro-
vaikutustilanteessa. (Finnegan 1992: 104–107; Guerrero et. al. 1999.)

Seesjärveläisten itkuvirsien esittämisen kohdalla on jokseenkin 
ongelmallista analysoida yllä mainittujen nonverbaalisten merkki-
järjestelmien käyttöä, koska siihen tarvitaan joko tutkijan osallistu-
mista tilanteeseen ja sen havainnointia tai itkennän videotallennusta. 
Osa aineistoni itkuvirsistä on tallennettu käsin kirjoittamalla, jolloin 
sanatonta viestintää ei ole tallennettu. Myöskään itkujen nauhoi-
tuksista ei voi tulkita kaikkia nonverbaalisen viestinnän merkkejä. 
Näistä tallennustilanteista on joissakin tapauksissa olemassa valo-
kuvia, joissa näkyvät itkijöiden asennot (SKS kuva-arkisto; Virtaran-
ta 1973; Nenola 1989; Laaksonen 1999; 2002). Osa aineistostani on 
nauhoitettu, ja nauhoituksista pystyy havainnoimaan esimerkiksi 
itkuvirsien paralingvistisia piirteitä. Nonverbaalisen kommunikaa-
tion yleisesitykseen käytän saatavilla olevia kuvia ja nauhoitteita. 
Vuoden 1999 Aleksandra Stepanovan kanssa tehdyn matkan aikana 
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tallensimme useita Saveljevan itkuvirsiä, yhden niistä hänen äitinsä 
haudalla. Siitä on olemassa nauhoitus ja sarja valokuvia itkijästä, ja 
lisäksi havainnoin performanssia itse.

Seesjärveläiset itkijät esittivät itkuvirsiä istuen, kumartaen vä-
hän eteenpäin, kädet joko polvilla tai toinen käsi kasvoja vasten. 
Itkijän asento ja fyysinen olemus vaikuttaa yleensä käpertyneel-
tä tai siltä, että itkijä kokee fyysistä kipua. Hän ikään kuin pyrkii 
sulkeutumaan omaan murheeseensa ja suruunsa. Itkijät saattavat 
myös itsensä lohduttamiseksi keinutella itkiessä edes takaisin me-
lodian ja rytmin mukaan19. Kasvojen oikealla puolella he useimmi-
ten pitävät nenäliinaa, päähuivinsa tai esiliinansa reunaa. Tolbert 
(1990: 98–99) tulkitsee keinumista ja kasvojen peittämistä yhtenä 
sellaisena surua ja menetystä välittävänä fyysisenä asentona, jossa 
itkijä pystyi keskittymään omaan sisäiseen olotilaansa. Hautaus-
maalla käydessä ja haudalla itkiessä naiset saattoivat istua maahan 
haudan laidalle tai siinä olevalle penkille, ja äänellä itkemisen ede-
tessä vähitellen nojata hautaa vasten (esimerkiksi Saveljeva v. 1999, 
Prohorova v. 1972). (Vrt. Nenola 1989: 165–174.) Vainajaa, hautaa 
tai morsianta kohti kumartuva itkijä, kuten myös lähiomaisia tai 
morsianta halaava itkijä, pyrkii olemaan lähempänä itkun objektia. 
Näin ollen itkijöiden näkyvät kinesiikan, haptiikan ja proksemiikan 
merkit tekevät viestinnästä intiimimpää ja kertovat läheisyydestä 
sekä osallistumisen intensiivisyydestä vuorovaikutustilanteessa.

Puheen paralingvistiset ja prosodiset ominaisuudet, kuten esi-
merkiksi puhenopeus, äänenlaatu, tauotus, sävelkulku, sujuvuus 
ja äännähdykset, erottavat eri puhemuodot tai rekisterit. Ne myös 
auttavat yleisöä tunnistamaan tietyn esityksen tai puhemuodon ja 
sen seurauksena arvioimaan sen sekä omaksumaan sen merkityk-
set. (Ks. esimerkiksi Levin et. al. 1982: 43–54.) Äänellä itkemiseen ei 
tyypillisesti kuulu täyttämättömiä taukoja, vaan esityksen täytyy 
olla taukoamatonta. Itkijät ilmaisivat kommenteissaan, että äänel-
lä itkun on oltava sklaadnoimbi, sklaadnoi (ven. складный) eli luon-
teva, sujuva, tasainen (esimerkiksi Saveljeva, Fon. 3625/8). Anna 
Kuznecova on kommentoinut omaa itkun tuottamistaan kesken 
sanelemistaan: it’kien tulis skluadnoimmaksi – äänellä itkien tuli-
si sujuvammin, luontevammin, ja jatkoi sanelua (Fon. 1025/3d). 
Mahdolliset tauot äänellä itkiessä muodostuvat esimerkiksi nyyh-
kytyksistä, sisään- ja uloshengityksistä, itkua osoittavista nopeista 

19  Universaali itsensä lohduttamisen ja suojautumisen keino, jota psykolo-
git kutsuvat ”heijaamiseksi”. Esiintyy useimmiten lapsilla.
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uloshengityksistä. Kaikki mainitut mahdolliset tauot on kuitenkin 
”täytetty” äänellä, niissä ei ole hiljaisuutta. Äänellä itkennässä 
esiintyy täyteäänteinä erilaisia lausumapartikkeleita, kuten a, ku, 
ka, igoi, i, hoi, jotka yleisemmin esiintyvät periodin alussa osana 
puhutteluilmausta, sekä go/ko, jo, da, jotka esiintyvät lausumaperi-
odin sisällä, usein sanojen loppuun liitettynä.

Tulkinnat äänellä itkemisen nonverbaalisesta viestinnästä ovat 
osittain kulttuurisidonnaisia ja osittain universaaleja. Universaa-
leina voidaan pitää paralingvistisiä itkemisen merkkejä, jotka te-
kevät itkuvirsien surun ja murheen julkisesti kuultavaksi ja näky-
väksi. Myös itkun objektin tai jonkun muun läheisen koskettamista 
tai hautaan nojautumista sekä eteenpäin kumartamista voidaan 
pitää yleisenä läheisyyteen pyrkimisenä. Sen sijaan itkun sujuvuus 
ja taukoamaton esitys on osa kulttuurisidonnaista viestintää – se 
myös kuuluu itkujen kokonaisvaltaiseen äänimaisemaan, jota kä-
sittelen seuraavassa osiossa.

Itkujen äänimaisema
Karjalainen itkuvirsi on laulettua runoutta, jossa kokonaisvaltai-
nen itkurekisterin käyttö on vahvasti sidoksissa itkijän tunteisiin 
(ks. myös Feld 1982; Urban 1988; Tolbert 1990: 81). Itkumelodiaa 
sekä melodian ja itkutekstien vuorovaikutussuhdetta on tutkittu 
tähän asti varsin vähän, kuitenkin hyvin monet itämerensuoma-
laisten itkujen musiikillisia piirteitä pohtineet tutkijat painotta-
vat tämän aspektin tärkeyttä (esimerkiksi Gomon 1976; Rüütel & 
Remmel 1980; Tolbert 1990; Niemi 2002). Itkuvirsi on simultaani-
sesti tuotettua runoutta, itkua ja laulua, ja Jarkko Niemen (2002: 
694) mukaan se on ”eräänlaista tonaalista puhetta”. Tässä osiossa 
käsittelen itkuvirren äänellä tuotettua ja kuulonvaraisesti (auditii-
visesti) vastaanotettua kokonaisvaltaista äänimaisemaa (ks. ääni-
maisemasta esimerkiksi Uimonen 2005), joka koostuu itkun me-
lodiasta, itkutekstin ja melodian vuorovaikutuksesta, itkuvirren 
esittämisessä käytetyistä paralingvistisista piirteistä sekä yleisön 
äänistä.

Tämä osio perustuu suurimmaksi osaksi musikologien teke-
miin tutkimuksiin (Gomon 1976; Tolbert 1989; Rüütel & Remmel 
1980; Väisänen 1990; Niemi 2002; Laitinen 2003; Laurinen [nyk. 
Rounakari] 2005; Asplund et. al. 2006), joita integroin omiin itkure-
kisteripohdintoihini. Kollegani, folkloristi ja etnomusikologi Hei-
di Haapoja on lisäksi tehnyt viiden eri naisen itkuvirren analyysit 
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26. maaliskuuta 2012. Kuuntelusessiossamme pyysin häntä kiin-
nittämään erityistä huomiota itkun melodisiin piirteisiin, tekstin 
ja melodisten rakenteiden suhteisiin sekä siihen, miten tunnetilat 
vaikuttavat melodiaan.

Melodisesti itkusävelmät ovat kapea-alaisia. A. O. Väisäsen 
(1990 [1940−1941]: 136) mukaan karjalaiset itkuvirret edustavat 
sävelikkörakenteeltaan yleisemmin mollipentakordia, joka saa 
aikaan itkuvirren surullisen vaikutelman. Myöhemmin esimer-
kiksi Jarkko Niemi on jokseenkin kumonnut Väisäsen vanhaa 
länsimaista säveltutkimustraditiota edustavan näkemyksen. 
Niemi (2002: 696) katsoo, että itkujen laskeva melodialiike, joka 
on myös tyypillistä luonnolliselle kyynelitkulle, sekä säveltasojen 
varioivuus ”viittaavat kuitenkin selkeämmin puheintonaatiosta 
lähtevään tonaaliseen ilmaisuun kuin melodiarakenteen kannalta 
autonomisiin säveljärjestelmiin”. Itkuvirsissä toimii tietynlainen 
itkumelodian ja tekstin dynaaminen vuorovaikutus, joka 
muodostaa improvisatorisen kokonaisuuden (ks. esimerkiksi Go-
mon 1976: 442; Krasnopolskaja 1980: 196; Tolbert 1990: 87–88; Saas-
tamoinen 1999; myös Niemi 2002). 

Seesjärven itkujen melodisista erityispiirteistä on olemassa yksi 
karjalaisen musikologin Alla Gomonin tekemä yleiskatsaus, joka 
ilmestyi kokoelmassa Karjalaiset itkuvirret (Stepanova & Koski 
1976). Hän kirjoittaa:

Seesjärveläisten itkujen ryhmä tuntuu melodialtaan saaneen vaikut-
teita vienankarjalaisten itkujen tyylistä, mikä näkyy myös yhden it-
kijän repertoaarin tasolla. [...] Mutta seesjärveläisissä itkuissa siihen 
sisältyy erillisiä fraaseja lauseen sisällä, joten melodia jakaantuu pie-
nempiin rakenneosiin. Melodinen linja muuttuu siten lyhyemmäksi, 
se ajoittain katkeaa ja poikkeaa kestoltaan pitemmistä ja varioivim-
mista Vienan melodioista. Vienan itkutyylin evoluutio, joka alkaa 
Seesjärven alueella, johtaa Aunuksen tyyliin, jossa esitetyt uudet omi-
naispiirteet tulevat vallitseviksi. (Gomon 1976: 450–452, käännös E. S.) 

Gomon (1976: 443) kuitenkin huomauttaa, etteivät itkujen me-
lodiatyylien alueelliset rajat ole jyrkkiä ja yksiselitteisiä, jokai-
nen itkijä sovittaa alueellisen melodiatyylin omaan käyttöönsä ja 
muodostaa omannäköisensä itkumelodian. Karjalassa itkijät ovat 
käyttäneet yleensä samaa yksilökohtaista itkumelodiaa esitysti-
lanteesta riippumatta (Asplund et al. 2006: 90) ja tämä pätee myös 
seesjärveläisten itkijöiden kohdalla. Jotkut Seesjärven itkuista voi 
sijoittaa Vienan Kiestingin tyyliin (esimerkiksi P. Jakovleva ja Anna 
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Zaharova), jonka tyypillisenä piirteenä ovat rytmisesti vapaat imp-
rovisaatiot kvartin sisällä. Muut seesjärveläiset itkumelodioiden 
esimerkit taas ovat lähellä Vienan Kalevalan (ent. Uhtuan) sävel-
miä. (Gomon 1976: 450.) 

Itkumelodioiden henkilökohtaiset variaatiot eri itkijöillä nou-
dattavat näin ollen muillekin itkurekisteripiirteille ominaisia kie-
len rakenteen puitteita, joiden sisällä itkijän on mahdollista im-
provisoida. Esimerkiksi äänenkorkeus ei ole olennainen asia itkun 
esityksessä, vaan samallakin alueella asuvien itkijöiden äänenkor-
keus voi vaihdella suuresti. Samoin suhtautuminen itkun tempoon 
on yksilöllistä – joillakin itkijöillä itkuvirsi etenee varsin hitaasti 
(esimerkiksi Anna Tološinova Fon. 1718/10) ja jotkut esittävät it-
kunsa rytmikkäästi ja nopeassa tempossa (esimerkiksi Valentina 
Martynova Fon. 1718/11). (Laurinen [nyk. Rounakari] 2005: 30.) 
Yksilöllisinä musiikillisina piirteinä voi pitää myös itkun laulul-
listen keinojen käyttöä, laulullisuutta korostavaa ilmaisua. Joilla-
kin itkijöillä melismaattisia piirteitä tai ”vocal breakeja”20 esiintyy 
säännöllisemmin (Praskovja Saveljeva, Anna Tološinova). Toisilla 
itkijöillä on vähän laulullisia piirteitä, itkuvirsi ei vaikuta melodi-
selta vaan rytmiseltä, kuitenkin niin, että rytmi eroaa puherytmistä 
(esimerkiksi Maria Mihailova Fon. 1727/5). (Heidi Haapojan suul-
liset analyysit, 26.03.2012.) 

Joskus itkijä hakee melodiaa itkunsa alussa, esimerkiksi Mari-
na Fominan oli ensin vaikea löytää oikeaa itkumelodiaa kaleva-
lamittaisen Lemminkäisen runon esittämisen jälkeen, jolloin hän 
joutui itkun esityksen alussa pysähtymään ja aloittamaan alusta. 
Tämän jälkeen esitetyn itkuvirsimelodian kanssa ei ollut vaike-
uksia. (Marina Fomina KOTUS 10116_1a.) Itkuesityksen edetessä 
ja itkijän apeutuessa melodia muuttuu, ikään kuin väistyy taka-
alalle eikä ole enää niin selkeä kuin alussa (esimerkiksi Jevdokija 
Dorkina, Fon. 1532/1). Jevdokija Dorkina kääntyi itkunsa lopus-
sa itkun melodisesta esityksestä itkemiseen, jossa säilyi kuitenkin 
laskeva melodialiike. Toisaalta taas tunteisiin syventyminen eli 
apeutuminen ei vaikuta kaikkien itkijöiden esityksiin. Esimerkiksi 
Anna Tološinova pystyi apeutumisestaan huolimatta säilyttämään 
itkunsa laulullisuuden loppuun asti. (Heidi Haapojan suulliset 
analyysit, 26.3.2012.) 

20  Termille ”vocal break” ei löydy sopivaa suomennosta. Laulajat käyttävät 
joskus tällaisesta falsettirekisteriin siirrosta sanaa ”kukko” (ks. tark. Laukkanen 
& Leino 2001: 46).
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Yhteenvetona voidaan sanoa, että itkurekisterin melodiset pää-
periaatteet tai rakenteen puitteet, joita itkijöiden on seurattava, 
ovat laskeva melodialiike, selkeät melodiset aloitus ja lopetus, 
tekstinvarainen melodinen muuntelu niiden välissä sekä puheesta 
erottuva rytmiikka eli pulssi (ks. myös Urban 1988: 386). Kaikki 
muut piirteet voivat varioida näiden puitteiden sisällä. Siten myös 
melodiset rakennetta rajoittavat elementit sallivat itkijöille suhteel-
lisen laajan valinnanvapauden.

Itkuvirren melodian ja tekstin vuorovaikutussuhde on tutki-
joiden havaintojen mukaan hyvin tärkeä (Feld 1990; Väisänen 
1990 [1926]: 126–127). Elizabeth Tolbertin (1990: 92) mukaan ni-
menomaan itkuvirren musiikillinen muoto perustuu suurimmak-
si osaksi tekstiin (ks. myös Honko 1974: 36). Seesjärven itkujen 
kohdalla yhtä tekstin lausumaperiodia vastaa melodinen periodi, 
joka jakautuu pienempiin segmentteihin (ks. Niemi 2002: 703–704; 
myös Heidi Haapojan suulliset analyysit, 26.3.2012). Itkujen melo-
dia on usein syllabista eli yhtä tavua vastaa yksi sävel, mikä koros-
taa entisestään itkuvirren melodian ja sanojen tiivistä vuorovaiku-
tussuhdetta (Tolbert 1990: 88–89; Niemi 2002: 697; Heidi Haapojan 
suulliset analyysit, 26.3.2012). Tekstin lausumaperiodit voivat olla 
eripituisia yhden itkun sisällä, jolloin melodinen fraasi elää sano-
jen mukana ja vaihtelee pituudeltaan (Laurinen [nyk. Rounakari] 
2005: 31). Melodinen fraasi päättyy kuitenkin usein sävelen alim-
paan säveleen, ja tekstin lausumaperiodin viimeinen sana piden-
tyy ja painottuu. Viimeinen sana on useimmiten verbi, ja verbi on 
usein MA-partisiippimuodossa.

Erilaiset itkujen tekstissä runsaasti esiintyvät interjektiot eli 
huudahduspartikkelit toimivat ”sidesanoina” (Niemi 2002: 704), 
jotka merkitsevät selkeästi sekä uuden tekstin ja musiikillisen pe-
riodin että joskus uuden pienemmän musiikillisen fraasin sisällä 
olevan segmentin alkamista. Interjektiot ovat vakiintuneita kielel-
lisiä yksiköitä, joilla voidaan osoittaa, miten puhuja tai vastaan-
ottaja suhtautuu joihinkin tapahtumiin. Interjektioilla voidaan 
ilmaista inhoa (hyi), hämmästystä (oho), kipua (oi), helpotusta 
(huhhuh), ja niin edelleen. Interjektiot ilmaisevat reaktioita esimer-
kiksi tapahtuneeseen tai puhujan omaan tunnetilaan. (Ks. VISK § 
856.) Yleisin itkuissa esiintyvä affektiivinen interjektio oi ilmaisee 
itkijän tunnetilaa ja esiintyy aina uuden lausumaperiodin alussa, 
kuten esimerkiksi Maria Stafejevan itkussa:
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Oi, armaž l’ubiimoi nevesk’äzeni,
mid’äbö olet oserd’iudunun,
kui onehuon varduvuoni
näidä kerdazie t’äh kačon? (Fon. 1893/11)

Oi esiintyy useimmiten itkun kohteen nimityksen, tässä esi-
merkissä rakkaan miniä-vainajan piilonimityksen edessä. Itkijät 
selvästi osoittavat omaa suhtautumistaan itkun kohteeseen ja vä-
littävät oman murheen ja kivun tunnettaan. Tätä interjektiota käy-
tetään säännöllisesti äänellä esitetyissä itkuissa, kun taas sanelluis-
sa itkuissa sen käyttö on satunnaisempaa. Interjektio oi on kieltä ja 
musiikkia yhdistävä tekijä. Sen käyttö liittyy itkun rytmiikkaan ja 
musiikkiin, se erottaa uuden lausumaperiodin alkua ja rytmittää 
itkuvirttä, se lauletaan ensimmäisenä musiikillisen periodin säve-
lenä, jolloin sen välittämä tunnetila korostuu entisestään.

Keskeiset itkurekisterin piirteet, kuten parallelismi, hallitsevat 
myös itkun sävelilmaisua (Niemi 2002: 697). Itkuvirren tonaalisen 
ilmaisun kannalta allitteraation eufonisuudella (harmonisuudella, 
soinnukkuudella, kaunisäänisyydellä) on erityisen suuri merki-
tys. Se vaikuttaa myös itkun kuulonvaraiseen välittymiseen ja luo 
omanlaisensa äänimaiseman (Niemi 2002: 697; Laitinen 2003: 298–
299). Inkerin itkujen kohdalla Jarkko Niemi (2002: 707) tulee siihen 
johtopäätökseen, että alkusointu vahvana runokeinona osallistuu 
myös itkun muodon rakentamiseen ja että alkusoinnullisten sano-
jen sanapaino määrää keskeisesti melodianmuodostusta. Niemen 
mukaan tästä ennustettavuudesta huolimatta

itkutyylien vakaimpia sääntöjä näyttää [...] olevan hallitusta emooti-
oilmaisusta kumpuava luonnollinen muuntelu. Sen vuoksi säännöt 
tuntuvat pakenevan itkijää ja itkijä sääntöjä. Tällaisena monitasoise-
na muunteluna ilmenevä luonnonmukainen rakenne lieneekin yksi 
itämerensuomalaisen kielialueen itkutraditioiden peruselementtejä, 
vaikkapa verrattuna pohjoisvenäläisiin itkutyyleihin. (Niemi 2002: 
707.) 

Itkuvirren äänimaisemaan vaikuttavat olennaisesti naisen ja 
yleisön itkiessä purkautuvat tunnepatoumat, joten itkun kokonai-
suus muodostuu sekä varsinaisesta sävelellisestä osuudesta ja käy-
tetystä allitteraatiosta että nyyhkytyksistä ja äänekkäistä sisään- ja 
uloshengityksistä (Rüütel & Remmel 1980: 179; Urban 1988; Niemi 
2002: 697). Ingrid Rüütel ja Mart Remmel (1980: 176) korostavat 
myös, että ”luonnollisessa” tilanteessa esitetyt itkuvirret eroavat 
musiikilliselta rakenteeltaan kerääjien pyynnöstä esitetyistä itku-
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virsistä, mitä tulee itkijöiden tunteiden syvenemiseen. Itse en oli-
si korostanut ”luonnollisessa” ja ”epäluonnollisessa” tilanteessa 
esitettyjen itkuvirsien eroa niin jyrkästi. Aineistoni nauhoitettujen 
itkujen perusteella hyvin monet kerääjien pyynnöstä esitetyt itku-
virret ovat erittäin tunteellisia (esimerkiksi Saveljeva, Pahomova) 
ja toisaalta jotkut itkijät pystyvät esittämään itkuvirren tasaisen 
laulullisesti apeutumisesta huolimatta (esimerkiksi Tološinova) 
tai eivät apeudu ollenkaan ”luonnollisessakaan” eli autenttisessa 
rituaalitilanteessa. 

Seesjärveläisten itkijöiden keskuudessa yleisen käsityksen mu-
kaan itkuvirsiä esitettäessä nimenomaan täytyy apeutua, ja tämä 
aspekti näyttää olevan yksi tärkeimmistä kriteereistä yleisön arvi-
oidessa itkun esitystä. Apeutumatta esitettyä itkua verrataan Sees-
järven alueella yleisesti ”laulamiseen”. Naiset, esimerkiksi Fedosja 
Fedotova (s. 1912, Prokkol’a), saattoivat kommentoida sellaista it-
kijää, joka ei apeudu: 

[...] Hiän ei ollun slaaboj, hiän kuin-to ollou krepkoi ollun; ku rubei 
viržittämää, ni viržitti hot’ čoassun, ni hiän ku pajattau rounos. A 
myö emmä ole semmoi [...] (Fon. 2397/26).

Hän ei ollut heikko, hän oli jotenkin vahva; kun rupesi itkemään ää-
neen, niin itki vaikka tunnin, niin hän kuin laulaisi. Ja me emme ole 
sellaisia [...]

Myös Maria Nesterovan (s. 1909, Kumsarvi) kommentissa ko-
rostuu apeutumisen ja itkemisen välttämättömyys: 

Karpovna ni ku pajattau, kačo vai ku oli väyn kuolennalla nii… ni 
ku pajattau, eigo hiän abeudu eigo mid’ä – siid’ on viržittiä prosto. 
A kui it’kömää rubiet niin etgo muissa ni midä. Ei sua itkömättä… 
(Fon. 2020/18).

Karpovna niin kuin laulaisi, katsos vaan kuin hän oli vävyn hau-
tajaisissa niin… niin kuin laulaisi, hän ei apeudu eikä mitään – sit-
ten on helppo itkeä ääneen. Ja jos rupeat (oikeasti) itkemään niin et 
muista mitään. Ei saa itkemättä…

Maria Mihailova (s. 1896, Voijärvi) itkuvirtensä alussa sanoi 
ikään kuin itselleen, että pitää apeutua:

Oi kargijan iččeni kana-alli kandamaženi… 
Abeuduo pidäy, abeuduo…
karuloilda rannoilda karun keškizih kainalopuoluzih kabouduo
en udra kandaja rodiit’el’a-rukka, uččimoine, duumainun
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uččimien luohizilla randazilla näinä päiväzinä andoa [...] (Fon. 
1727/5).

Oi suruisen itseni [minun] kana-alli kantamaiseni [tyttäreni]…
Apeutua täytyy, apeutua…
karuilta rannoilta [vierailta paikoilta] karun [minun] keskeisiin kai-
nalopuoliin kaapattua [syliin tultua]
en kurja kantaja vanhempi-raukka [minä, äiti], opettamani [sinua, 
lapseni], ajatellut
opettamien luona oleville rannoille [vieraisiin paikkoihin] antaa.

Irinja Pahomovan sanellessa kerääjille kuolinitkua isälleen joku 
paikalla olleista kyläläisistä pyysi itkijää: It’e, it’e vähäni, ite, elä niin 
sanoilla sano . Abeuvu vähäne, niin šiula lienöy kebiembi – Itke, itke vä-
hän, itke, älä niin sanoilla sano. Apeudu vähän, niin sinulle lienee 
kevyempi olo (Fon. 2043/37).

Itkiessä apeutuminen eli murheellisiin tunteisiin syventymi-
nen ja niiden esille tuominen oli välttämätön kriteeri, joka erot-
ti oikean äänellä itkemisen tavan väärästä. Äänellä itkemisen, 
viržittämisen, vastakohtana on laulaminen, pajattamine, jossa voi 
ilmaista surua, muttei ole välttämätöntä itkeä. Semantiikaltaan 
sana ”viržittämine” viittaa Seesjärven alueella vain äänellä itkemi-
seen, kun taas ”pajattoa” viittaa esimerkiksi venäläisen rekilaulun 
laulamiseen sekä linnunlauluun (KKS *pajattoa). Elizabeth Tolbert 
(1990: 87) esittää näkemyksen, jonka mukaan laulamiselle vasta-
kohtainen, epästabiili ja muunteleva äänellä itkeminen on välttä-
mätöntä ja ratkaisevaa rituaalin onnistuneelle toimittamiselle. Se 
on osa niitä välttämättömiä, poikkeuksellisia tekoja, joita tehdään 
itkijän suojelemiseksi siirtymäriittien vaarallisen liminaaliperiodin 
aikana, kun tämä kommunikoi tuonpuoleisen kanssa. Itkuvirsi on 
vastakohta laulamiselle tai muulle jokapäiväiselle toiminnalle, sa-
moin kuin tuonpuoleinen on tämänpuoleisen käänteinen kuvastin. 
Tolbert korostaa, että epäsuora ja monimutkainen musiikillinen il-
maisu vastaa itkuvirsien samantyyppistä verbaalista ilmaisua. Yh-
dessä ne kantavat käänteisyyden symboliikkaa. (Tolbert 1990: 87.)

Apeutumisen auditiivisina merkkeinä ovat nyyhkytykset, äänek-
käät sisään- ja uloshengitykset, luonnollisesta itkusta murtuva ja 
tärisevä ääni. Apeutumisen merkit usein voimistuvat ja lisääntyvät 
itkuvirren esityksen edetessä (ks. tarkemmin Tolbert 1990; myös Väi-
sänen 1990 [1926]: 127–128). Nämä ovat Gregory Urbanin (1988: 386, 
389–391) mukaan universaaleja ”itkemisen ikoneja” (icons of crying), 
jotka kuuluvat rituaalisen itkennän semioottisiin indikaattoreihin. 
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Elizabeth Tolbert (1990: 101–102) on käsitellyt tarkemmin sitä, miten 
itkijän syventyminen tunteisiin vaikuttaa sekä itkun melodiaan että 
tekstiin. Hän mainitsee muun muassa rytmin tihentymisen, fraasin 
pidentymisen ja apeutumisen merkkien lisääntymisen. Itkuvirren 
esittämisessä tärkeintä ei ole pelkästään tunteiden toteaminen ver-
baalisesti vaan nimenomaan niiden konkreettinen näyttäminen ja 
kuulluksi tuominen (ks. Urban 1988: 397). Apeutumisen merkit vä-
littävät symbolisesti intensiivistä emotionaalista tilanteeseen osallis-
tumista ja itkuvirren kohteeseen tunnettua kiintymystä, mutta myös 
itkijän heikkoutta tai ylipäätään epänormaalia fyysistä tilaa, joka voi 
johtua esimerkiksi sairaudesta tai loukkaantumisesta (Urban 1988: 
390; Tolbert 1990: 90). Nämä välittyvät itkuvirressä symbolisesti 
nelinkertaisesti: auditiivisesti apeutumisen (itkemisen ikonien) 
kautta, verbaalisen ilmaisun (tekstin, sanoman, parallelismin) 
kautta, kieliopillisin keinoin (deminutiivi, monikko, 3. persoona) 
sekä kinesiikan kautta. 

Kun pohditaan itkuvirsien esitystilanteiden äänimaisemaa ei 
voida jättää huomioimatta yleisöä – äänellä itkeminen ei tapahdu 
hiljaisuudessa kuten konsertissa. Rituaalisissa tilanteissa, kuten 
häissä ja hautajaisissa, yleisön ja itkijän vuorovaikutus on ilmei-
nen. Äänellä itkemisen myötä, eli itkijän näyttäessä nelinkertaises-
ti omat intensiiviset emootionsa, muut rituaaliin osallistujat yhty-
vät tähän tunteeseen. Esimerkiksi hautajaisissa luonnollinen itku, 
nyyhkytykset sekä suorastaan huuto ja ulvonta kuuluvat olennai-
sesti rituaalin jokaiseen vaiheeseen (Fon. 1718/9 hautajaiset Poate-
nen kylässä, myös kirjoittajan omakohtaiset kokemukset). Näis-
tä surun ja murheen taustaäänistä itkijän äänellä itku, varsinkin 
jos hän on kokenut itkijä, erottuu selkeästi, se ikään kuin nousee 
taustaäänien yläpuolelle ja johdattaa rituaalin kulkua. Hän ottaa 
yhteisössään itkijän roolin, verbalisoi merkitykset ja lataa sanat 
voimalla koko yhteisön puolesta. Samoin kuin kuolinitkun verbaa-
linen puoli erottuu arkikielestä ja kohdistuu etupäässä vainajaan 
ja tuonpuoleiseen, myös itkuvirren tavallisesta itkusta erottuva 
äänimaisema toimii yhtenä kommunikaatiovälineenä tuonpuolei-
sen kanssa. Hautajaisissa itkuvirteen yhtyvät yleisön ilmaisemat 
emootiot vahvistavat kommunikaatiota ja ovat takaamassa sen on-
nistumista. Itkurekisterin kokonaisvaltaisesti välittämä merkitys 
vahvistuu esitysareenalla esittäjän ja yleisön yhteisvoimin.
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Performanssi, esitysareena ja rekisteri
Itkuvirsi on suullisesti esityksen aikana tuotettua runoutta, jota 
vastaanotetaan auditiivisesti ja visuaalisesti esitysareenalla (Foley 
1995) tai tulkinnallisessa kehyksessä (Bauman 1977). Esitysareenalla 
käytetään yhteisön kulttuurissa konventionaalisia kommunikaation 
keinoja, eli tässä tapauksessa itkurekisteriä. Itkijöillä ja yleisöllä on 
performanssista tietyt ennakko-odotukset ja oletukset, joita vasten 
esitystä arvioidaan. Esitysareenan puitteissa tapahtuvaa konkreet-
tista performanssia arvioidaan eksplisiittisiä ja implisiittisiä viestejä 
käyttäen. (Bauman 1977: 15–16; Foley 1995.) Perinteinen itkun esitys-
areena on abstrakti foorumi erityiselle verbaalille ja nonverbaalille 
toiminnalle (Foley 1995: 209). Toiminta voi kuulua rituaaliin tai olla 
rituaalin ulkopuolista, mutta silti olla suunnattu kommunikaatioon 
tuonpuoleisen kanssa ja murheen ja surun tunteiden välittämiseen. 
Esitysareenalla toteutetut performanssit ovat toistuvia perinteisten 
merkitysten välittäjiä, vaikka jokainen itkuvirsi onkin ainutlaatui-
nen. Suurin osa aineistostani on tutkijoiden ja kerääjien kokoamaa, 
ja näin ollen esitysareena ja yleisö eroavat perinteisestä yhtenäisen 
kulttuurisen yhteisön itkuesityksen areenasta ja yleisöstä. Tässä osi-
ossa analysoin muutamia poikkeavia esitysareenoja ja yleisöjä sekä 
niiden tuloksena syntyneitä itkuvirsiä.

Ensimmäinen esimerkki on vuodelta 1972 Jouhivoarasta, jossa esi-
tysareenalla itkijän ja kerääjien lisäksi ovat läsnä muut kylän naiset 
(Fon. 1718/1). Kerääjinä toimivat itkuvirsitutkija Unelma Konkka ja 
Zoja Trofimčik. Tämä esimerkki on kiinnostava myös siltä kannalta, 
miten arkistoitu itkuvirren teksti (ilman yleisön tai itkijän komment-
teja) eroaa nauhalta tarkkaan tehdystä tilanteen litteroinnista. Ensin 
näkemäni, arkistossa säilytetty litteraatio näytti lyhyeltä, sanellen 
esitetyltä, omaelämäkerralliselta itkuvirreltä, mutta kuunnellessani 
tallennetta tarkkaan esitys paljasti aivan toisenlaisen kuvan.

On epäselvää, kenen talossa nauhoittaminen tapahtuu tai kuin-
ka monta naista on paikalla, mutta naisia on kuitenkin vähintään 
3–5. Nauhan alussa yleisö ja kerääjät yrittivät kauan taivutella ja 
suostutella yhtä naista – Anna Paramonovaa – itkemään ääneen. 
Hän  vastusteli pitkään. Syyksi hän esitti, ettei muista, ei osaa, ei 
tiedä mistä itkeä, kun aina lauletaan ja itketään yksikseen. Kerääjät 
eivät juurikaan osallistuneet yleiseen taivutteluun. Pitkän suostut-
telun jälkeen Anna aloitti itkun esittämisen äänellä, varmalla ot-
teella. Pian alun jälkeen hän vaihtoi resitatiiviin, pysähtyi ja sanoi, 
ettei osaa, ja alkoi nauraa tarttuvasti. Taas alkoi taivuttelu ja taas 
keskellä yleistä melua Anna Paramonova jatkoi itkun sanelemista. 
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Alla on tilanteen litterointi, jossa on käytetty seuraavia merkkejä 
osoittamaan performanssin non-verbaalisia piirteitä21:

säe = yhden hengityksen aikana tuotettu sanaryhmä taukoineen
# = lyhyt, noin sekunnin tai sen alle kestävä tauko
## = yhtä sekuntia pitempi tauko
laskevat kirjaimet = laskeva intonaatio
ISOT KIRJAIMET = kovaäänistä
kursiivi = melodialla esitetty
[hakasulkeissa] = puhe
HAHA = naurua
alleviivattu = painottaen lausuttu

Anna: [Vuota it’en sejčas taron midänih] #
Oi allizeni armas i armahan kallehen kandajazen kallehus ##
Zojazeni ## 
[en mie malta da i unohin HAHA]
5 Nainen yleisöstä: [elä nagra, elä nagra, no, no elä nagra] 
Anna: [HAHA avoivoi EN TIIJÄ engä voi IT’KIE, mie sanon da 
it’kömäh rubien] 
Onehenalane vardut-rukka olen olovien spuassuzien obiidittu #
en voi ni kuin siun luo oboidie 
vualimazen olen ylen äijä vaibunun ## 
10 pečual’noin akka pihan pedvazilla pen’aidu #
näijen ##
suurien kukkahien kummazien jällesti # 
kai on # kargienalazela VARDUOLA suuri ARTTELI ##
kaheksan on mualla luajittu # 
15 Nainen yleisöstä: [kaimattu nno-no]
Anna: kaimattu kai on armahih spuassuzih azetettu #
AIGOMIEN OMENA ## 
jo on ## 
[kui miulla # no VOINALLA tapettu? 
20 Nainen yleisöstä: alemmat aijan rižuzet abeijah]
Anna: olen pihan pedvuzilla pen’aidavana #
olen vualimazeni aivin vaibunun #
i vi-viihyttämäzeni vil-virdapieluksuzila aivin virun #
[Vot # enämbi engo voi šanoa ni midä, mie it’kömäh rubien] 
Yleisöstä kommentit: [A sie iänellä it’e hot’ vähäzen, tulizi možet pa-
remboa. A sie sanelemalla sanot, sie hot’ pikkusen kuottele
Abeuvu-abeuvu
Anna: Oooo, abiedu en voi itkie
Yleisö: No pikkusen, vain vähäzen
tässä it’ki Nikolai Trofimčikin kun kuoli # Mari-vannan ukko, ni se 
it’ki ni kuin pajatti] (Fon. 1718/1)

21  Sovellus Foleyn (2002: 98) mallista. Tämäntyyppinen transkriptio on alun-
perin kehitetty etnopoetiikassa (ks. erit. Tedlock 1983: 31-61; vrt. Hymes 1981).
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Anna: [Odota itken nyt itken jotain] #
Oi allini armas ja armaan kalliin kantajaisen kalleus ##
Zojazeni ## 
[en minä osaa ja unohdin HAHA]
5 Nainen yleisöstä: [älä naura, älä naura, no, älä naura] 
Anna: [HAHA avoivoi EN TIEDÄ enkä voi ITKEÄ, minä sanon ja 
itkemään rupean] 
Onneton vartalo-raukka olen suurten spuassuzien loukattu #
en voi mitenkään sinun luo tulla
vaalimaiseni olen ylen paljon väsynyt ## 
10 suruinen akka pihan vitsoilla potkittu #
näiden ##
suurien ihanien ihanuuksien jälkeen # 
kakki on # surujenalaisella VARATALOLLA suuri JOUKKO ##
kahdeksan on maalla laadittu # 
15 Nainen yleisöstä: [saatettu nno-no]
Anna: saatettu kaikki on armaisiin spuassuziin asetettu #
AIKOMIEN OMENA ## 
jo on ## 
[miten minulla # no SODASSA tapettu? 
20 Nainen yleisöstä: alemmat aidan risut loukataan]
Anna: olen pihan vitsoilla potkittavana #
olen vaalimaiseni aivan väsynyt #
ja vi-viihdyttämäiseni vil-virtatyynyillä aivan virunut #
[Näin # enempää en voi sanoa mitään, minä itkemään rupean] 
Yleisöstä kommentit: [Ehkä sinä äänellä itke vaikka vähäisen, tulisi 
ehkä parempaa. Mutta sinä sanelemalla sanot, sinä vaikka pikkuisen 
yritä
Apeudu-apeudu
Anna: Oooo, apeutuen en voi itkeä
Yleisö: No pikkuisen, vain vähäisen…
tässä itki Nikolai Trofimčikin kun kuoli # Mari-vannan ukko, niin se 
itki niin kuin lauloi]

Tämän itkuesityksen tallennuskontekstista tai sitä edeltävistä 
keskusteluista tai esityksistä ei löytynyt tietoja. Paikalla olleet naiset 
esittivät muutakin suullista perinnettä, esimerkiksi tämän itkun jäl-
keen he lauloivat yhdessä venäjänkielisiä lauluja ja esittivät häiden 
kulun kuvauksia sekä niihin upotetut itkusanat. Nauhalla on myös 
yleistä keskustelua. Keruusessiossa tulivat puheeksi häät ja hääit-
kut, ja naiset alkoivat suostutella Anna Paramonovaa, jota on ehkä 
omassa yhteisössään pidetty hyvänä itkijänä. Esitetyn itkun perus-
teella hän hallitsee itkurekisterin kokonaisuudessaan – hän aloittaa 
itkunsa melodialla, seuraa suhteellisen säännöllisesti allitteraatiota, 
saneleminen on myös melko sujuvaa ja käytetty itkusanasto tilan-
teeseen nähden monipuolista. Näyttää kuitenkin siltä, ettei äänellä 
itkeminen ”väärässä” eli keruutilanteessa ollut luontevaa Paramo-
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novalle. Tähän viittaa myös se, että häneltä on tallennettu vain tämä 
yksi esitys. Itkun aiheeksi valikoitui kertominen itkijän vaikeasta 
elämästä, joka ilmeisesti tuntui parhaiten tilanteeseen sopivalta, eli 
sitä on mahdollista esittää rituaalin ulkopuolellakin.

Anna aloittaa esityksensä omia kykyjään vähättelevällä puheella: 
”Odota itken nyt, hölötän jotain.” Ensimmäinen säe alkaa varmal-
la otteella, melodialla ja, itkulle tyypillisesti, itkun kohteen puhut-
telulla. Itkun kohteena on yksi kerääjistä Zoja Trofimčik, jota Anna 
kutsuu allizeni eli nuori nainen, armahan kalliin kantajaisen [äidin] 
kalleus sekä etunimeltä deminutiivi- ja possessiivijohdoksineen 
Zojazeni eli rinnastaen kerääjän omaan tyttäreensä. Kuitenkin vii-
dennen sanan kohdalla hän vaihtaa resitatiiviin, hidastaa sanelua, 
jolloin sanojen väliin tulee pitempiä taukoja. Ensimmäisen säkeen 
viidennen sanan kohdalla allitteraatio vaihtuu, ja sen myötä itkijä 
ikään kuin kompastuu (sana kallehus tulee laskevalla intonaatiolla 
välittäen epävarmuutta) ja lopulta pysähtyy kokonaan. Hänen epä-
onnistumisen tunteensa tulee esille seuraavassa kommentissa ”en 
minä osaa ja unohdin” ja naurussa, jolla hän peittää epäonnistu-
mistaan. Nainen yleisöstä kehottaa Annaa olemaan nauramatta ja 
sitä kautta kannustaa jatkamaan. Itkijä kuitenkin esittää vielä yhden 
syyn, miksi hän ei voi itkeä ääneen: muuten hän alkaisi oikeasti 
apeutua ja kyynelehtiä. Tätä seuraa uusi yritys, joka jatkaa aiemmin 
esitettyä alkua. Anna yrittää aloittaa melodialla (1. sana), mutta jat-
kaa koko esityksen läpi sanellen juhlavaan, lausuvaan tyyliin; puhe-
tahti on melko nopea ja rytmisesti jäsentynyt.

Paramonovan itku kertoo siitä, että hän on spuassuzien eli yli-
luonnollisten voimien loukkaama, vanha ja väsynyt nainen. Edel-
leen hän kertoo, että on kahdeksan lasta maailmalle tehnyt, kaikki 
jo kuolivat, myös aviomies. Lopussa Anna korostaa omaa surkeut-
taan ja vanhuuttaan käyttäen perinteisiä, tähän kontekstiin sopivia 
formulaisia sekvenssejä: olen pihan vitsojen moitittavana, virun 
virtapieluksilla [sairas- tai kuolinvuode]. Vain tämä viimemainittu 
aihe toistuu itkijällä useaan kertaan, muuten itkuvirsirekisterille 
tyypillisiä semanttisia toistoja ei esiinny. Epiteettejä on niukasti, 
niitä esiintyy vain välttämättömissä tapauksissa, joita ovat itkun 
”minän” negatiiviset epiteetit ja spuassuzien positiiviset epiteetit. 
Allitteraation valintaan vaikuttaa yleisemmin säkeen lopussa ole-
va verbi, allitteroivat sanaketjut eivät ole pitkiä, yleensä kahden 
kolmen sanan mittaisia. Poikkeuksena on seitsemäs säe, jossa viisi 
sanaa alkaa o-vokaalilla. Viimemainittu on lähempänä tavan-
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omaista alkusoinnun käyttöä seesjärveläisissä itkuissa. Itkua lau-
suessaan Anna painottaa viimeistä verbiä esimerkiksi pidentämäl-
lä vokaaleja. Sama ilmiö esiintyy myös äänellä esitetyissä itkuissa, 
joissa melodisen fraasin viimeinen sana painottuu pidentämällä 
kolme tai kaksi viimeistä tavua ja säveltä.

Yleisöstä erityisesti yksi nainen osallistuu muita aktiivisemmin 
itkijän taivutteluun, ja sama nainen ”auttaa” Annaa omilla kom-
menteillaan esityksen aikana. 13.–14. säkeissä itkijä pitää pidempiä 
taukoja ”jo on # suruisella VARTALOLLA suuri JOUKKO ##” ja 14. 
säkeen viimeisen sanan hän esittää laskevalla intonaatiolla ”kah-
deksan on maailmalle laadittu.” Samalla tavalla kuin itkun alussa, in-
tonaation lasku välittää esittäjän epävarmuutta. Nainen yleisöstä 
tulkitsee Paramonovan epävarmuuden ja ”auttaa” sanavalinnassa. 
Nainen ehdottaa mielestään oikeaa verbiä, eli ”laadittu” -verbin 
sijaan tilanteeseen paremmin sopivaa verbiä ”saatettu” (tämä it-
kusanaston verbi viittaa useimmiten hautaamiseen merkityksessä 
”saatettu tuonpuoleiseen”) ja samalla rohkaiseva ”nno-no” ikään 
kuin kehottaa itkijää jatkamaan. Mielenkiintoista on myös se, että 
nainen tarjoaa Annalle 13.–14. säkeisiin allitteraatioon sopivan ver-
bin. Naisen ehdottama verbi sopii edelliseen sisältöön kuitenkin 
vain osittain: itkijähän kertoi, että hänellä oli suuri joukko lapsia 
maailmalla. Anna ottaa sanavinkin käyttöön, toistaa sitä ja 16. sä-
keessä kertaa tämän uuden ajatuksen kuolleista lapsistaan käyt-
täen eri alkusointua ”saatettu ja jo on armaisiin spuassuziin [tuon-
puoleiseen] asetettu.” Yleisössä oleva nainen, joka tuntee itkijän 
perhetilanteen, auttaa omien näkemystensä mukaan: hän ennakoi 
itkun sisällön mahdollista etenemistä – omasta elämästä kertovaan 
itkuun kuuluu kertominen läheisten kuolemista ja siitä johtuneista 
murheista ja elämän vaikeuksista. Yleisön nainen vaikuttaa omalla 
osallistumisellaan ja omilla kommenteillaan koko esitykseen ja sen 
sisältöön (vrt. Bauman & Briggs 1990: 70 viitteineen).

Edelleen itku kertoo, että itkijän aviomieskin on jo kuollut. Sil-
loin Anna kääntyy itse yleisön puoleen ja kysyy apua 19. säkeessä 
”kuinka minulla # no SODASSA tapettu?” eli kysyy itkurekisterin 
sanastoon sopivaa piilonimitystä. Ennen kun itkijä kääntyy yleisön 
puoleen, itkusanojen välissä taas esiintyy pitempiä taukoja ”AI-
KOMIEN OMENA [puoliso] ## jo on ##.” Sama nainen yleisöstä 
tarjoaa taas Annalle oman ehdotuksensa, edellisten sanojen kanssa 
allitteroivan formulaisen sekvenssin ”alemmat aidan risut apeut-
tavat.” Naisen ehdotus ei kuitenkaan vastaa Annan kysymykseen 
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– se tarkoittaa leskeyttä (myös orpoutta, siis yleisesti turvattomuut-
ta läheisen ihmisen kuoleman seurauksena), eikä sodassa tapetun 
nimitystä. Itkijä hyväksyy naisen ehdotuksen ja jatkaa itkuaan kol-
mella säkeellä, joissa hän esittää sisällöltään synonyymisiä, itkijän 
turvattomuutta ja heikkoutta ilmaisevia nimityksiä ”olen pihan vit-
soilla moitittavana # olen vaalimaiseni [lapsi, tässä kerääjä] aivan 
vaipunut # ja viihdyttämäiseni [lapsi, tässä kerääjä] virtapieluksilla 
aivan virun #”. Itkun viimeisessä säkeessä Anna tekee pari varas-
lähtöä ”vi-viihdyttämäiseni vil-virtapieluksilla”, jotka mahdollisesti 
viittaavat itkijän epävarmuuteen sanojen sopivasta allitteraatiosta.

Itkijä päättää esityksensä sanomalla päättäväisesti ja nopeasti 
”tuossa # enempää en voi sanoa mitään, minä itkemään rupean.” 
Lopetuksessa on nähtävissä Annan selkeä ilmoitus, että tämä esitys 
on loppunut eikä jatkoa tule. Hän kieltäytyy samalla jo etukäteen 
uusista suostutteluista ja esittää syyksi oman mahdollisen apeu-
tumisensa. Tämä viimeinen huomautus on mielenkiintoinen siinä 
mielessä, että juuri apeutuminen indikoi äänellä itkemisen perin-
teistä tapaa, josta naiset alkavat keskustella. Joku kehottaa Annaa 
apeutumaan, mutta hän kieltäytyy, joku taas alkaa kertoa hauta-
jaisissa itkeneestä naisesta, joka ”itki kuin laulaisi” eli näyttämättä 
murheen ja surun tunteita, mikä ei sovi itkuvirren esittämistapaan.

Tätä performanssia ei voi vertailla muihin Anna Paramonovan 
itkuihin, koska niitä ei ole tallennettu. Siitä huolimatta tämän yhden 
itkuperformanssin perusteella oletan, että Paramonova oli omassa 
yhteisössään tunnustettu hyväksi itkijäksi perinteisellä esitysaree-
nalla, esimerkiksi hautajaisissa tai vainajan muistelupäivinä. Kuten 
Anna itse mainitsee nauhan alussa suostutteluiden aikana, tapana 
on itkeä ja laulaa yksikseen. Annan maininta viittaa mielestäni sii-
hen, että hän on tottunut itkemään omiin ja ehkä läheisten ihmis-
ten tarpeisiin, kun itkuvirttä tarvitaan kuoleman, eron ja murheen 
tilanteissa. Toisin sanottuna hän ei ole tottunut esittämään itkuvirsiä 
muiden ja ulkopuolisten ihmisten seurassa silloin, kun suoraa tar-
vetta itkuihin ei ole. Itkun esittäminen on paitsi kommunikaatiota 
tuonpuoleisen kanssa myös syvien ja intiimien emootioiden esittä-
mistä. Tämä itkijä ei ehkä ole esittänyt itkuja muiden kyläläisten ri-
tuaalitilanteissa, toisin kun esimerkiksi Praskovja Saveljeva, joka oli 
tunnettu itkijä ja parantaja omassa kylässään ja sen ulkopuolellakin. 
Saveljevalle äänellä itkeminen ”oudoissa” tilanteissa tai vieraiden 
ihmisten keskellä ei ollut epätavallista, koska nimenomaan hän hoiti 
rituaalisen itkennän omassa yhteisössään. Näistä syistä Praskovjan 
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kerääjän pyynnöstä sanelemat tai äänellä esitetyt itkut eivät juuri 
eroa esimerkiksi haudalla esitetyistä muisteluitkuista tai pojan ase-
palvelukseen lähdön yhteydessä esitetyistä itkuista. Erona näiden 
kahden itkijän välillä ei ole laaja kompetenssi tai kompetenssin puu-
te, vaan enemmänkin kokemus julkisesta esiintymisestä sekä siihen 
liittyvästä tavasta esittää ja kokea.

Toinen esimerkki äänellä itketyn ja sanellen toistetun itkun erois-
ta on vuodelta 1972, jolloin Pertti ja Helmi Virtaranta keräsivät kar-
jalaista kieli- ja perinneaineistoa Seesjärven seudulla. Syyskuussa 
he tapasivat Poatenella Aleksandra Kärginan paikallisella hautaus-
maalla, jossa hän itki naapurinsa haudalla tilanteessa, jossa paikalla 
olivat myös vainajan lähiomaiset. Saman hautausmaalla käynnin 
aikana Aleksandra on esittänyt kolme hyvin tunteikasta muisteluit-
kua eri haudoilla. Hän itki usein niin rajusti, ettei välillä saanut hen-
keä kulkemaan. Jokaisen itkun lopussa hän sanoi, ettei enää pysty 
äänellä itkemään, mutta silti muutaman minuutin levon jälkeen itki 
uudestaan. Viisi päivää myöhemmin Pertti Virtaranta kävi Aleksan-
dran luona ja pyysi häntä sanelemaan haudalla itketyn itkun uudes-
taan. Virtaranta myös soitti hautausmaalla nauhoitetun itkun Kärgi-
nalle, minkä jälkeen itkijä halusi lisätä muutaman sanasen itkuun, 
koska hän unohti mainita vainajan kaukaa tulleen sukulaisen. (Vir-
taranta 1973: 480.) Nauhoitussession aikana sukulaiset tulivat Alek-
sandran luokse pyytämään tätä hautausmaalle aviomiehensä puoli 
vuotta aiemmin kuolleen veljen haudalle. Virtaranta lähti mukaan 
ja nauhoitti viisi Kärginän peräkkäin esittämää muisteluitkuvirt-
tä – kaksi itkua aviomiehen veljelle Jeremej Ullijeville, aviomiehen 
veljen läsnä olevalle pojalle, omalle aviomiehelleen ja aviomiehen 
veljen kahdelle kuolleelle pojalle yhteisen muisteluitkun.

Kaikki Aleksandran hautausmaalla esitetyt itkut ilmentävät ko-
konaisvaltaista itkurekisterin käyttöä perinteisellä esitysareenalla, 
jolla hän sekä kommunikoi tuonpuoleisen ja vainajien kanssa että 
näyttää murhettaan kaikilla itkurekisterin sallimilla keinoilla. Hä-
nen itkusanastonsa on erittäin monipuolinen ja monivivahteinen 
ja sisältää hyvin paljon allitteroivia synonyymisiä piilonimityksiä, 
formulaisia ilmauksia ja epiteettejä. Näkyy, että Kärgina on itkenyt 
paljon, ja siitä hän myös kertoo itse:

VP: Ken siuda opasti itkömäh iänellä? 
KäA: Oi kuldani poigaženi, mie itkie opassuin kun pahua elosta 
elin, itin, itin, da vielä kun langielin sih, olin bez pam’ati. Iče i opas-
suin, omoa gor’ua opassuin, [...] Svoad’boloissa en itkenyn. (KOTUS 
10142_1az (1).)
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VP: Kuka sinua opetti itkemään ääneen?
KäA: Oi kultainen poikaseni, minä itkemään opin kun pahaa elämää 
elin, itkin, itkin ja vielä kun lankesin siihen, olin tajuttomana. Itse 
opin, oman hädän kautta opin, [...] Häissä en itkenyt.

Perinteisen performanssin toistaminen kerääjän pyynnöstä ei 
yleensä vastaa sitä edeltänyttä performanssia, vaan tuloksena on 
toisenlainen suullinen esitys, jossa voi havaita intertekstuaalisia 
suhteita menneeseen performanssiin (Bauman 1984 [1977]: 19–20; 
Bauman 2004: 10; ks. myös sanellen ja laulaen esitetyn eroista 
Honko 1998: 81–88). Samoin on käynyt Aleksandra Kärginan de-
kontekstualisoinnissa eli tavassa, jolla perinteinen esitys siirretään 
yhdestä kontekstista toiseen. Alla on hautausmaalla 10.9.1072 esi-
tetty itku naapuri-vainajan Fekla Kuikan haudalla ja Aleksandran 
kotona 15.9.1972 Virtarannan pyynnöstä sanellen toistettu itku.

Aleksandra Kärgina, Poatene 10.09.1972. Muisteluitku kalmismaalla 
omalle naapuri-vainajalle, mukana ovat vainajan tyttäret, sukulaiset 
ja ystävät. (KOTUS 10142_1az (2), julkaistu Virtaranta 1973: 471–472.)
Itkee äänellä ja melkein heti itku yltyy rajuksi.
Hospod’ikkåå i boože plahoslovikkåå!
Vuota d’o kuottelen palehtunu varduon’i
n’äill’ä kangaškladbištšamååhuzilla tuldua [äänekäs sisäänhengitys]
aigomien akkåå Mitrijoona-rukkåå pagauttåå. [hohoh, itkee, ääne-
käs sisäänhengitys]
Oi armaham mamažen all’izet, kuotelgåå d’o kurd’åå mamaistan’i 
puol’ientoista vuoduzien proidihua [äänekäs sisäänhengitys]
palehtunutta mamaistani pagauttåå. [hohoh, itkee, äänekäs sisään-
hengitys]
Oi angehen mamažen armahat all’i-aigomažet,
šugia-mamažen ku šulazih kaikin aijoin aštuja, n’i vuota d’o n’äill’ä 
kangažmååhuzilla tuldua [äänekäs sisäänhengitys]
kargia-mamaistan’i pagautelgåå dai kuonnutakkåå. [hohoh, itkee, 
äänekäs sisäänhengitys, ei saa henkeä]
Katšo vai kui šugian’i-maman’i d’o
šugeijen ilmazien’i pääl’d’ä puolettoista vuoduot malgivon’i maman’i 
[itkee] kangažmååhuzilla magåålou. [äänekäs sisäänhengitys]
Ei šugian’i-maman’i [heheh, itkee, äänekäs sisäänhengitys, ei saa 
henkeä]
kuštapäin šulåålomah t’eid’ä all’izia angeh-maman’i tule d’o 
armaštelomah. [itkee, ei saa henkeä]
Kui šugian’i-maman’i iell’ä oli t’iän šulazissa šujendamažet ollun t’iän 
armozissa n’i, angeh-maman’i vet oli šuurina abuzina. [itkee, yskii] ##
Miä kuin olen kargian-alan’i varduon’i d’o šuurien abeijen alan’i, em 
voi abeudunu varduon’i [itkee, ei saa henkeä]
ihnu-ivarduon’i en voi [itkee] 
kurd’an-alan’i varduon’i kuin omiedan’i aigomaziedan’i kuivilla 
kuskapalazilla katšoin kažvattelin n’i, en voi inhu-varduon’i abeu-
dumatta itkie, [itkee]
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kuin olen šugeijen ilmazien’i peellä šuurien abuzien [itkee] vaivojen-
alan’i varduon’i em voi abeudumatta angeh-varduon’i it’kie, [itkee]
armottomien aigomazien kera kuin šuuren artt’el’izen keralla vetten 
ol’in inhu-rukkazen’i, ole-he-en abeudunun dai obiid’iudunun. [it-
kee, äänekäs sisäänhengitys]
Oi pall’o-mamažen parmomažet, kuotelgåå d’o angehta mamaistan’i 
omilla šulilla kielyzillä aigauttåå dai kuonnuttåå, [he-äänekäs ulos-
hengitys] oi kurd’a-mamažen kukkožet kuverrakkåå [äänekäs si-
säänhengitys]
kurd’a-mamaistan’i omillaš kielyzillä.
(itkee) ## [en voi, abeuvuin ## kun olen iče abeijen alane ## ooh 
## (kertoo omasta elämästään) ei abeudumatta soa itkie ## avoivoi-
voi ## vahnani olen, en voi enämbi itkie] 

Aleksandra Kärgina, Poatene, 15.09.1972. Pertti Virtaranta pyytää 
sanelemaan saman itkun minkä Kärgina esitti hautausmaalla tut-
tavalle. Nauhoitus tapahtuu itkijän kotona. (KOTUS 10156_1bz(2), 
julkaistu Virtaranta 1973.)
(sanelee monotonisella, rauhallisella, matalalla äänellä)
KäA: [Mashalla (tuttava-vainajan tytär) mie itin näin]
Hoi, # vuota mie kuottelen angeh varduoni aigauttoa siun # 
kuin olit miun # 
hyvä tuttava ##
[No ni] 
Oi Man’azeni ## 
Man’azeni, malgivon mamazen allizet #
kuottelguo armaista mamaista aigauttuo # 
omillas kielyzillä # 
kurjuo mamaista kuonnuttuo # 
omillaš kielyzillä #
kun kurja moamani on puolitoistavuoduzie näilä kallehilla 
kladbiščamoahuzilla magualou #
## [No # En tiijä]
VP: i vielä itit ##
KäA: # vielä itin ##
angehen mamažen armottomiksi allizet jiäittä #
ei ole ni sugijan mamazen sulazie ni kussa enämbi #
armahan mamazen armozie ei o ni kussa enämbi teilä #
[Ettei o tuattuo eigo moamuo] ## (ukkosen jyrinää taustalla)
[En voi enämbi itkie, jygie rodieu]

Molemmat itkut käsittelevät naapurin puolentoista vuoden ta-
kaista kuolemaa, jonka jälkeen tyttäret ovat jääneet yksin ilman 
äitinsä ”sulasia ja armosia,” hellyyttä ja turvaa. Itkut on osoitet-
tu vainajan tyttärille. Äänellä itketyssä itkussa pääteemana kul-
kee vainajan herättäminen haudalla käynnin ajaksi, joka toistuu 
yhteensä viisi kertaa – kolme kertaa itkun alussa ja kahdesti sen 
lopussa. Itkuvirren keskellä Aleksandra kertoo yksityiskohtia 
vainajan kuolemasta ja elämästä (kuollut 1,5 vuotta sitten, äidin 
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kuoleman seurauksena tyttäret jäivät yksin ilman äidin rakkautta, 
ennen sitä asui tyttärensä luona huollettavana mutta silti hänes-
tä on ollut apuakin). Sen jälkeen itkijä suree omaa onnetonta elä-
määnsä ja yksinhuoltajuuttaan, mikä selittää, miksi hän ei pysty 
itkemään apeutumatta. Oman elämän aihe toistuu kolme kertaa. 
Koko itkuvirren esittämisen ajan Aleksandra myös itki lohdutto-
masti ja itkuvirren lopetettuaan selitti: ”en voi, apeuduin ## kun 
olen itse murheiden alainen ## ooh ## [...] ei apeutumatta saa itkeä 
## avoivoivoi ## vanha olen, en voi enempää itkeä”. 

Saneltu itku on äärimmäisen niukka itketyn itkun tiivistelmä, sä-
keet ovat hyvin lyhyitä, itkijä pysähtyy, pohtii seuraavaa lausumaa 
ja pitää runsaasti taukoja. Itkussa on hyvin vähän piilonimityksiä 
ja henkilönimitysten sijasta itkijä käyttää persoonapronomineja 
siun, miun, teilä sekä kutsuu yhden vainajan tyttäristä etunimeltään 
Man’azeni, mikä poikkeaa tavanomaisesta itkurekisteristä ja äänellä 
esitetystä itkusta. Sanellussa itkussa Aleksandra itse yrittää herättää 
vainajan ja kehottaa tämän tyttäriä herättämään äitiään puhumaan, 
minkä jälkeen hän keskeyttää sanelunsa ”No. En tiijä.” Itku päät-
tyy kolme kertaa toistettuun ajatukseen siitä, että tyttäret ovat nyt 
turvattomia. Tämän jälkeen Kärgina selittää Virtarannalle viimeisen 
kolmen säkeen merkitystä ”ettei ole heillä isää eikä äitiä.” Pitkän 
tauon jälkeen itkijä sanoo ”En voi enempää itkeä, tuntuu raskaalta.” 

Menneen performanssin uudestaan tuottaminen on ilmiselväs-
ti erittäin vaivalloinen tehtävä Aleksandra Kärginalle, kuten hän 
itsekin sanoi, ”tuntui raskaalta.” Kerääjä pyysi häntä toistamaan 
perinteisen performanssin ilman että perinteisen esitysareenan 
edellytykset täyttyvät. Itkijän piti yrittää esittää muisteluitku vai-
najalle kotonaan, jossa hän ei voi koskettaa hautaa eikä itkulla 
ole konkreettista kohdetta, niinpä performanssin päätarkoitus eli 
kommunikaatio tuonpuoleisen kanssa on olematonta. Paikalla ei 
ollut myöskään muuta yleisöä kuin tutkija, jolle tätä itkua ei ole 
voinut osoittaa. Sanelemisen aikana itkijä ei pystynyt apeutumaan, 
koska apeutuminen ja melodinen ilmaisu ovat hyvin tiiviisti yhte-
ydessä, kuten Kärgina itse kommentoi, apeutumatta ei saa itkeä. 
Itkijällä ei ollut aiempaa kokemusta keruusessioista, Virtaranta oli 
ainut Kärginaa tavannut tutkija. Aleksandran äänellä itkeminen ja 
voimakkaiden tunteiden näyttäminen perinteisen itkurekisterin 
avulla olivat ainoa oikea tapa esittää itkuvirttä. Hänen kompetens-
sinsa tulee esille vain ja ainoastaan perinteisellä esitysareenalla.
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5. Itkujen teemat ja kompositioratkaisut

Itkurekisteri kaikkine erikoispiirteineen välittää itsessään tiettyjä 
itkuperinteen merkityksiä sekä kertoo itkurekisterin käytön ja sillä 
tapahtuvan vuorovaikutuksen laadusta ja tavoista. Niitä ovat ää-
rimmäisen kunnioituksen ja arvostuksen ilmaiseminen itkuvirren 
kohdetta kohtaan sekä vahva yhteys tuonpuoleiseen, mikä on yksi 
itkurekisterillä kommunikoinnin monista tarkoituksista. Samalla 
itkurekisteri on tunteiden – murheen, surun ja ikävän – välittämi-
seen ja prosessoimiseen tarkoitettu ilmaisuväline. Itkurekisterin 
sanastolla on vahva yhteys itkuvirsien sisältöön ja esityskonteks-
teihin, joissa itkuja on esitetty. Folkloristisessa itkuvirsitutkimuk-
sessa itkuvirret on perinteisesti jaettu niiden rituaalisen funktion 
mukaan kuolin-, hää- ja rekryytti-itkuihin, ja samalla on erotettu 
rituaalisen funktion ulkopuolella esitetyt itkuvirret omaksi kate-
goriakseen. Tällainen typologisointi on tarpeen, kun itkuvirren 
funktiota tutkitaan rituaalissa yleisellä tasolla. Toisaalta jyrkkää 
erottelua eri konteksteissa esitettyjen itkuvirsien välillä ei välttä-
mättä tarvita, jos pyrkimyksenä on – kuten tässä tutkimuksessa 
– ymmärtää, miten ja mitä itkurekisterillä ilmaistaan, ja mikä on 
yhteisen tai perinteisen ja yksilöllisen aineksen vuorovaikutus it-
kuvirsien luomisessa. 

Itkurekisterin rooli itkuvirsigenren ymmärtämisessä ja määrit-
telyssä on hyvin tärkeä (ks. s. 36−37): se asettaa selkeän kehyksen 
itkuvirren muodolliselle olemukselle ja luonteelle. Jokaisella itku-
rekisterin sisäistäneellä itkijällä on tämän perinteisen kehyksen 
sisällä vapaus luoda omanlaisensa yksilökohtainen itkurekisteri. 
Yksilökohtaisen itkurekisterin käyttö noudattaa kuitenkin hyvin 
pitkälti perinteisiä sisältöjä. Itkijät sisäistävät paitsi itkurekisterin 
myös yleisesti tunnetut perinteiset teemat, jotka puolestaan liitty-
vät vahvasti itkuvirsien esittämiskontekstiin.

Seesjärven itkujen pääteemat
Seesjärven itkuissa voidaan erottaa esityskontekstista riippuvia ja 
useimmiten erorituaalien eri vaiheisiin liittyviä pääteemoja (Lord 
1960), joita itkijä kehittää pienteemoista. Itkijöillä on erilaisia mah-
dollisuuksia kehittää pääteemaa eri kokoonpanoissa. On hyvin 
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harvinaista, että tietyissä, useimmiten rituaalivaiheisiin liittyvis-
sä konteksteissa esiintyvät pääteemat yhdistettäisiin poikkeaviin 
konteksteihin. Seesjärven itkuston läpi kulkee kuitenkin yksi, 
suurimmalle osalle itkijöistä yleinen pääteema – itkijän murheet, 
surut ja ikävät. Tämä teema voi esiintyä missä kontekstissa vain, 
olla osana itkua tai kokonaisen itkun pääteemana. Se voi kehittyä 
monenlaisten vaihtoehtoisten pienteemojen avulla, jotka riippuvat 
kunkin itkijän henkilökohtaisen elämän yksityiskohdista. Niitä 
kuitenkin ilmaistaan perinteisin keinoin. Tässä luvussa käsittelen 
ensin rituaalisten itkujen tematiikkaa ja itkujen kompositioita, 
toiseksi esittelen pääteeman itkijän murheista ja ikävistä, ja lopussa 
käsittelen kiitositkuja ja neuvostoaiheisia itkuvirsiä.

Kontekstiriippuvaiset teemat

Hääitkujen teemat
Osa rituaaleihin liittyvistä itkuista on temaattiselta rakenteel-
taan erittäin kiteytyneitä, etenkin jo 1920-luvulla väistyneiden, 
hääriittiin kuuluneiden itkuvirsien kohdalla. Seesjärven alueen 
itkijät esittivät häärituaalin keskeisimmät itkuvirret, joista osa oli 
kiteytyneessä, tiivistetyssä muodossa sekä temaattisella että sanas-
tollisella tasolla. Teemojen kiteytyminen näkyy erityisen selvästi 
sellaisissa riitti-itkuissa, joita on upotettu esimerkkeinä riittiku-
vaukseen. (Ks. s. 240−250.) Keruutilanteen konteksti paljolti mää-
rää, miten ja millaisia itkuja itkijänainen esittää. Riittikuvaukseen 
upotetut itkuesimerkit edustavat äärimmäisen abstraktin tiivis-
telmän koko itkun pääteemasta, jolloin itkuvirren tavanomainen 
aloitusformula, ylimääräinen parallelismi, henkilökohtaiset de-
taljit ja epiteetit on karsittu pois ja jäljelle on jäänyt pääteeman 
pohja. Tämä pohja tai perusta voi ilmentyä pääteemasta riippuen 
yksinkertaisena kysymyksenä tai toteamuksena. Toisaalta useissa 
aineistoni hääitkuissa on hyvin paljon temaattisen rakenteen vari-
aatiota, eikä ylipäätään yksikään itkijä esitä kahta aivan samanlais-
ta itkua. Itkijät yhdistelevät hääriittiin kuuluvat pääteemat niistä 
pienteemoista, jotka heidän mielestään kuuluvat yhteen, ja voivat 
samalla halutessaan ilmaista tai olla ilmaisematta tunteita ja hen-
kilökohtaisia tietoja konkreettisesta riitin toimijasta – morsiamesta, 
äidistä tai sukulaisesta (vrt. Harvilahti 2004). Näin ollen aineistoni 
hääitkuista löytyy perinteiset häiden kontekstiin sidotut teemat, 
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jotka jokainen itkijä sovittaa yhteen omien, sisäistettyjen kulttuu-
risten käsitystensä ja mielikuviensa, muistinsa ja omaksutun riitin 
kokonaiskuvan mukaisesti. Hääitkujen temaattinen hajanaisuus 
johtuu nimenomaan siitä, että häärituaali ei ollut enää käytössä 
aineistoa kerättäessä.

Seesjärven alueella 33 itkijältä on tallennettu yhteensä 142 
hääitkua sekä useita häärituaalin kuvauksia. Itkijöiden kuvausten 
perusteella (ks. esim. Konkka & Konkka 1980: 43–54) on erotel-
tavissa muutamia vaiheita, joihin liittyy eniten äänellä itkemistä: 
silmien ristiminen, morsiussauna, tukan levittäminen ja tyttöyden 
jättäminen sekä hääpöydän ääressä esitetyt itkut. Hääriitin ensim-
mäiset itkuvirret esitettiin silloin, kun sulhaskansa ja sulhanen 
saapuivat morsiamen kotiin sopimaan häistä, jolloin morsian ja 
sulhanen lopuksi ”ristivät silmät” eli tekivät ristinmerkin ikonien 
edessä. Tämän jälkeen antilas istuutui ikkunan viereen itkemään 
ääneen; hän esitti itkun itse tai itkettäjä itki hänen puolestaan 
(silmienrissindävirži). Seuraavaksi morsiamen äiti itki tyttärelleen 
ja morsian tai itkettäjä esitti itkuja muille sukulaisille (isälle, sisa-
ruksille), minkä jälkeen sulhaskansa poistui talosta. Ensimmäisen 
hääpäivän aamuna äiti tai muu naispuolinen sukulainen herätti 
tyttären itkuvirsin. Päivällä tulivat morsiamen ystävät, jolloin sekä 
morsian että hänen ystävättärensä itkivät vuoronperään. Morsi-
an myös pyysi ystäviä lämmittämään viimeisen morsiussaunan. 
Äidiltä hän pyysi itkusanoin tarvikkeita morsiussaunaa varten 
(neičyskylyvirret). Morsiussaunan jälkeen sulhanen ja hääväki ot-
tivat morsiamen vastaan ja veivät taloon, jossa morsiamen lettiin 
laitettiin runsaasti lettinauhoja. Seuraavassa vaiheessa morsiamen 
letti avattiin (riičittiih kašša, laskettiih vallad). Tässä vaiheessa mor-
sian kutsui itkuillaan yksitellen kaikki sukulaiset ja ystävät avaa-
maan lettiään, minkä jälkeen hänet vietiin kävellen esimerkiksi 
pihalle, jolloin hän itkien jätti tyttöyttään eli valtojaan (kirjaimelli-
sesti hän jätti esimerkiksi ystävättärille kaikki lettinauhansa, jotka 
symboloivat hänen tyttöyttään, ks. Stepanova A. 2012: 63−66). Tä-
män jälkeen morsian puettiin häävaatteisiin ja ennen hääpöytään 
lähtöä pat’vaška – häiden päämies – suojasi hääparin rituaalisesti 
erilaisilta uhilta. Hän seisautti morsiamen ja sulhasen riehtilällä eli 
paistinpannulla ja kiersi heitä kolmesti metallisen esineen kanssa 
loihtien: 

Panen aijan raudazen 
Teräksizet seibähät
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Vaskizet vanoimizet vičat
Rubekkua toin toista vieruimaa i vardeimaa
Hyvää sobua pidämää. 
(SKS KRA. Kaukonen, Väinö 1928. 1943.).

Panen aidan rautaisen
Teräksiset seipäät
Vaskiset metallilankavitsat
Ruvetkaa toinen toista uskomaan ja vartioimaan
Hyvää sopua pitämään.

Samassa tilanteessa itkettäjä esitti riehtilävirren, mikä symboloi 
tyttövaltojen lopullista menettämistä. Puettu morsian vietiin hää-
pöytään, jossa itkuvirsin tiedusteltiin sulhasen tapoja, luonteen 
ominaisuuksia sekä hänen taloutensa tilaa. Sulhasen naispuoli-
nen sukulainen vastasi kysymyksiin myös äänellä itkien ja kehui 
sulhasta (stolavirži). (Surhasko 1977; Konkka & Konkka 1980; 
Konkka 1985; 1992.) Aineistossani kaikkein suosituimmat tai py-
syvimmin muistiin jääneet hääitkut ovat kylyvirret (29), valdoin 
lassendavirži (25), silmienrissindävirži (17), stolavirži (13), kysytään 
sulhasen luonteesta ja tavoista (11), kehutaan sulhasta (8). Nämä 
ovat myös häärituaalin keskeisimpiä vaiheita.

SilmienriSSindävirži. Silmien ristimisen yhteydessä äänellä itke-
misen aloitti morsian tai itkettäjä morsiamen puolesta osoittaen 
itkunsa isälle, äidille tai molemmille. Näissä itkuissa on hyvin 
paljon sisällöllistä variaatiota, eivätkä ne noudata yhtä tiettyä te-
maattista kaavaa. Pääteemana näissä morsiamen itkuissa ovat tyt-
tären valitukset siitä, että hänet annetaan pois kotoa. Hän kysyy 
vanhemmilta, eikö olisi ollut mahdollista pitää hänet vielä koto-
na, sillä hänellä on ollut hyvä elää vanhempien kanssa sulassa so-
vussa. Suurimman osan näistä itkuista yhdistää maininta ikonien 
edessä palavista tuohuksista eli viittaus itse häärituaalivaiheeseen, 
jonka aikana morsiamen isä virittää tuohukset palamaan. Tämän 
vaiheen morsiamen itkut eroavat keskenään myös hääkontekstista 
riippuen: onko tyttö ollut halukas menemään naimisiin vai onko 
hänet pakotettu siihen. Nämä olosuhteet vaikuttivat olennaises-
ti siihen, minkälaisen itkun morsian esitti. Maria M. Levkojeva 
(s. 1886, Kumsarvi) esimerkiksi esitti vuosina 1957 ja 1974 kaksi 
pääteemaltaan samantapaista itkua (KA 67/56, Fon. 2051/3), jotka 
kertovat, että morsian oli pakotettu naimisiin eikä tuleva aviomies 
ollut mieleinen. Näissä itkuissa korostuu morsiamen murhe, jonka 
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vastakohdaksi esitetään hyvä elämä vanhempien kotona. Yhden 
Levkojevan itkun lopussa morsian toivoo kuolemaa, itsemurhaa 
naimisiin menon vaihtoehdoksi: Lučče suudimattomat surmat luadie 
suvendamien luohizih paikkoih lähtiessä. Sua sul’omat suudimattomik-
si surmiksi miula – Parempi on [kohtalon] säätämättömiä surmia 
tehdä vieraiden paikkoihin lähtiessä. Anna [veli] arsenikkia [koh-
talon] säätämättömiksi surmiksi minulle (KA 67/56). 

Tähän vaiheeseen liittyvissä morsiamen itkuissa ovat 
mahdollisia muun muassa seuraavat temaattiset variaatiot: 

–  morsian toteaa menevänsä naimisiin ja pyytää isältään ja äidiltään 
parempaa osaa

–  morsian kysyy, miksi hänet annetaan naimisiin, kun sulhanen ei 
ole mieleen ja tulossa on vain murheita

–  morsian toteaa menevänsä naimisiin ja pyytää vanhemmiltaan 
myötäjäiset (lehmän, lampaita, vaatteita), jotta häntä ei pilkattaisi 
tulevan miehen perheessä

–  morsian pyytää äitiään noutamaan hänet ikonien edestä, koska 
hän ei pysty itse kävelemään

–  morsian itkee perheenjäsenille, että olisivat laittaneet viikatteen 
portaitten alle, jotta sulhaskansa leikkaisi omat jalkansa; olisivat 
ampuneet sulhaskansan; morsian jatkaa pyytämällä isäänsä tap-
pamaan hänet, pyytää isää olemaan lähettämättä häntä naimisiin 
pilkattavaksi ja lopussa toteaa, että nyt hänet on tuhottu ikiajoiksi

–  morsian pyytää isäänsä tuomaan kivisen sahan, sahaamaan hänen 
tyttöytensä pieniksi lastuiksi ja heittämään lastut tuleen, jotta hä-
nen tyttöytensä leviäisi savuna maailmaa myöten

Kaikkien näiden itkujen taustalla on morsiamen huoli omasta 
tulevaisuudestaan naimisissa olevana naisena. Itkuissa myös esite-
tään erilaisia ulospääsykeinoja tästä tilanteesta – vanhempien an-
tama parempi osa tai myötäjäiset sekä oma tai sulhasen kuolema.

Itkijät ovat useassa tapauksessa sijoittaneet morsiamen silmien 
ristimisvirteen myös erittäin kiteytyneen teeman riehtilävirrestä, 
joka dramaattisesti kuvaa morsiamen siirtymistä uuteen sukuun 
ja oman itsen menettämistä: kun sormet sulhasen sormien kans-
sa koskettivat, puolet lihoista sortui; kun vaatteet vaatteisiin tai 
vartalot vartaloihin koskivat, puolet vartalosta irtosi (esim. Fon. 
2044/2). Usealla itkijällä tämä teema esiintyy toisinaan omana it-
kunaan eri riittivaiheeseen liittyen. Esimerkiksi Fedosja Fedotova 
(FF) kertoo kerääjä Raija Remšujevalle (RR):

FF: Vielä unohin sanuo sen, konza kuin andilaš t’ämän… kera silmät 
ristiy, ni vielä oli t’ämä virži:
Kui šormet sormuzii koššettii,
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ni kai šormulihazet šorruttii.
Kui varred varduzii koššettii,
valgien kanan voalimazen varduot ku varžiloi koššettii,
ni puolet varžilihoja valuttii.
RR: Midä tämä merkiččöy? 
FF: Nu znaačit t’ämä merkiččöy sid’ä, znaačit, ku ženihhällä käd’ee 
koššettii ne keät, ni buitto kui, znaačit, kunne ugrooba händä otetaa, 
nii jo heän, znaačit, pölläst’y, nii jo pohud’ejet’ staala. No ni tämän-
moini on dielo, što hiän pahenou: niin kun varret varžiloi koššettii, 
ni puolet varžilihoja valuttii, ku sormet šormuloi koššettii, ni puolet 
šormulihoja šorruttii. (Fon. 2396/35)

FF: Vielä unohdin sanoa sen, silloin kun morsian tämän… kanssa 
silmät ristii, niin vielä oli tämä virsi:
Kun sormet sormiin koskettivat,
niin kaikki sormilihat sortuivat.
Kun vartalot vartaloihin koskettivat,
valkean kanan vaalimaisen vartalot kun vartaloihin koskettivat,
niin puolet vartalolihoista valui.
RR: Mitä tämä merkitsee?
FF: No siis tämä merkitsee sitä, siis, kun sulhasella käteen kosket-
tivat ne kädet, niin ikään kuin, siis, johonkin surmapaikkaan hänet 
[morsiamen] otetaan, niin jo hän siis pelästyy niin että huononee. No 
niin tällainen on asia, että hän laihtuu jotenkin: niin kun varret var-
siin koskettivat, niin puolet varsilihoja valuivat, kun sormet sormiin 
koskettivat, niin puolet sormilihoista sortui. 

Riehtilävirsissä ja itkijän kommentissa korostuu ajatus morsi-
amessa tapahtuvasta muutoksesta naimisiin menon seurauksena. 
Hän menettää paitsi tyttövaltansa ja vanhempiensa turvan, myös 
oman vartalonsa ja ulkomuotonsa – hän muuttuu henkisesti ja fyy-
sisesti heikoksi ja haavoittuvaiseksi olennoksi. Riehtilävirsi antaa 
ruumillisen kuvan morsiamen itseyden menettämisestä.

Silmien ristimisen yhteydessä esitettyyn morsiamen itkuun vas-
tasi ensimmäisenä äiti omalla itkuvirrellään. Myös muut sukulai-
set tai läheiset, kuten siskot, täti, kummitäti, ovat voineet itkien 
vastata morsiamelle. Äiti saattaa kehottaa tytärtään jäämään vielä 
kotiin ja olla menemättä naimisiin olizit viel andanun oržipiällizet 
oržiotkuazazet – olisit vielä antanut orsien ylitse orsikiellot (esim. 
Fon. 997/3, 2038/16; ks. Stepanova A 2012: 166). Äiti voi todeta että 
tytär menee nyt naimisiin ja neuvoo tytärtään jättämään lapselli-
sen käytöksen kotona lavitsan alle ja ottamaan mukaan lempeyttä 
ja hyviä, helliä sanoja (Fon. 2035/27, 2396/27). Hän voi kysyä tyt-
täreltä, meneekö tämä naimisiin omasta tahdostaan vai onko myy-
nyt tyttöytensä rahasta. Itkussa äiti voi ilmaista suhtautumistaan 
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tyttären naimisiinmenoon, esimerkiksi murheitaan tai suuttumus-
taan. Äidin itkussa voi myös esiintyä ajatus kuolemasta parempa-
na vaihtoehtona naimisiin menolle, kuten Hourenja Fedotovalla (s. 
1883 tai 1894, Selki): 

[...] Hoi mielialline, en voi mielin loadimie mieldyö engä polvin lo-
adimie pondroovieksiä. Läkkä, hoi, kaunis kujokanane, siun kau-
nehed kanavarduot, kargie mamarukka, omistani kädyzistä loajin 
suudimattomat surmaset, hoi angien iččeni ainova alline, läkkä aba-
jattomilla kohtazilla azettelen kuusientoista puudien painozet kivi-
pundarozet kaglah, siun kaunehed kanavarduot ulpeutan omistan 
kädyzistän, stobi ei armas narodakundane siun kaunehia vardusia 
abajasissa šoadais [...] (SKS KRA. Kaukonen, Väinö 1881. 1943.)

[...] Hoi mieliallinen [tytär-antilas], en voi mielin laatimiin [sulha-
siin] mieltyä enkä polvin laatimista [sulhasista] pitää. Lähdetään, 
hoi kaunis kujakananen [tytär], sinun kauniit kanavartalot suruinen 
äitiraukka, omista kätösistäni laadin säätämättömät surmaset, hoi 
ankean itseni ainut allinen [tytär], lähdetään apajattomille paikoille, 
asettelen kuudentoista puutien painoiset kivipainot kaulaan, sinun 
kauniit kanavartalosi upotan omista kätösistäni, jotta ei armas kan-
sakunta [sulhasväki] sinun kauniita vartaloitasi apajissa [saaliina] 
saisi. [...]

Äidin itkuvastauksessa tyttärelleen ilmenevät samat huolet tu-
levasta elämästä avioliitossa kuin tyttärenkin äidille esittämissä 
virsissä. Äitikin esittää omat vaihtoehtonsa huonon tulevaisuuden 
välttämiseksi. Itse perinteisellä (hypoteettisella) esitysareenalla 
itkivät ääneen vuorotellen kaksi vanhempaa ja kokenutta naista 
– äiti ja itkettäjänainen – nuoren ja ”suruja kokemattoman” tytön 
edessä. Itkuillaan he itkettivät tytön, varoittivat häntä mahdolli-
sesta karusta avioelämästä ja valmistivat hänet sosiaaliseen kuo-
lemaan.

Kylyvirret. Kylyvirsissä keskeisenä pääteemana on pyyntö läm-
mittää morsiamen viimeinen sauna oikeilla puilla ja antaa hänelle 
mukaan tarvikkeita, vihta, saippua ja vaatteet. Verbit esiintyvät 
tällöin imperatiivissa – lämmitäkkeä, elgiä lämmittäkö (myöntei-
nen ja kielteinen) sekä ana/tuo kylyh lähtiessä X (myönteinen). 
Osa itkijöistä mainitsee, että saunan lämmittäjä voi vastata näihin 
pyyntöihin, jolloin samat verbit esiintyvät indikatiivissa lämmitin, 
en lämmittänyn (esim. SKS KRA. Kaukonen, Väinö 1928. 1943.). 
Tilanteen erikoisluonne ja tärkeys korostuvat itkijöiden käyttämi-
en formulaisten ilmausten kautta: morsiussauna ja kaikki muut 
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tapahtumat ovat ”viimeisiä, jälkimmäisiä kertoja”, jotka vaativat 
erikoisvalmisteluita. Tilanteen ja tapahtumien lopullisuuden ko-
rostaminen tuo itkuun dramaattisen sävyn. 

Kaikkien saunan tarvikkeiden täytyy olla erikoislaatuisia ja 
”oikeita”. Saunaa ei saa lämmittää leppäisillä, haapaisilla tai koi-
vuisilla haloilla, joilla on suora yhteys tulevan aviomiehen kieltei-
siin luonteen ominaisuuksiin, vaan viimeistä saunaa lämmitetään 
erikoispuilla, jotka täytyy valita tarkkaan ja hakea kaukaakin (ks.
tarkempi analyysi s. 241−244). Samoin tarvikkeiden, jotka mor-
siamen täytyy ottaa mukaan saunaan, täytyy olla erityisiä. Esi-
merkiksi vaatteet ovat osooboit varduhuon peäližet varživoattehuot 
– erikoiset vartalon päälliset varsivaatteet, kudamažet oldih Iivanan 
peänä viillytti, Pedrun peänä ommellutti, Äijän’ä peänä obnovitutti, 
ombelukšuzien tundumattomat otloasažet od’oožat – jotka oli Iivanan 
päivänä leikattu, Petrun päivänä ommeltu, Pääsiäispäivänä ensi-
kertaa puettu, ompeluksien tuntemattomat silkkiset vaatteet (Fon. 
1526/7). Itkuissa pyydetään myös saippuaa kamfarnoini muilazet 
– kamferisaippuaiset (KA. 63/71); kudamat ollah kaunehissa Kajoa-
nin jarmankoišša kaunehih škatulkazih skladitut kamfornoit muilazet 
– jotka ovat kauniilla Kajaanin markkinoilla kauniisiin lippaisiin 
laitetut kamferiset saippuaiset (KA. 65/121), tai obšestvennoiloišta 
laukkažista oššetut valgijadi voahtimuilažetti – julkisista kaupois-
ta ostetut valkoiset vaahtosaippuaiset (Fon. 1526/7); ja vihdan 
kolmilda yheksildä vasilečkoilda voarazilda varba varbazilda val’ičetut 
suoriammat sulkkutöppähäzet – kolmilta yhdeksiltä Vasilin vaarai-
silta virpi virviltä valitut suorimmat silkkitupsuiset (KA. 63/71) 
tai valgeijen voalijazieni luohizilda vasilevskoiloilda voarazilda valičetut 
vastat’öppähäzet, varba varbaldi valitutti, sklatka sklatkazili skladitut, 
mielyzien izmenättömäd, kudamazet ollah keskiveändehen aiguhizila ai-
gazila, Iivanan i Pedrun kessuččaizila valičetut vaštat’öppähäzet – val-
keiden vaalijaisteni [= vanhempieni] luona olevilta Vasilin vaa-
roilta valitut vihtatupsut, virpi virveltä valitut ja taitos taitokselta 
taitetut, mielen luotettavat, jotka ovat keskijuhannuksen aikaisilla 
ajoilla, Iivanan ja Pedrun [päivien] välissä valitut vihtatupsut (Fon. 
1530/18). Näistä kaikista on käytetty myös yksinkertaisempia ni-
mityksiä (tark. Stepanova A. 2012). Edellä esitetyt kontekstiriip-
puvaisen itkusanaston formulaiset nimitykset liittyvät ainoastaan 
tähän pääteemaan ja pienteemoihin.

Seesjärven itkijät ovat usein maininneet, että karjalaisten itku-
jen rinnalla nimenomaan ja ainoastaan häissä esitettiin venäläisiä 
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hääitkuja (henkilökohtainen keskustelu A. Stepanovan kanssa, ke-
säkuu 2012), joita valitettavasti ei ole kerätty tarpeeksi. Hallussani 
on vain yksi Praskovja Saveljevan esittämä venäläinen kylyvirži 
heti karjalaksi sanellun katkelman jälkeen. Karjalankielinen sa-
neltu katkelma ei kulje selkeästi, eivätkä hääitkut muutenkaan 
ole kuuluneet Saveljevan vahvimpiin itkuihin. Näkyy, että hän 
hakee sanoja, ei käytä epiteettejä eikä henkilöpiilonimityksiä juuri 
lainkaan, itkussa ei ole itkun kohdetta, myös yleisnimien, kuten 
ženihhä (sulhanen), mies, käyttö piilonimitysten asemesta osoittaa, 
että tämä laji ei ole itkijän hallussa. Tämän karjalankielisen yrityk-
sen jälkeen Praskovja kertoo, että heillä Mändyselässä saunavirret 
esitettiin venäjäksi ja antaa siinä samassa esimerkin tästä virrestä.

Lämmitt’elin kylytt’e n’äil’ä [tauko]
En lämitt’än mie huabazilla halgoloilla,
ei ni rodieu mies huarakkahajune da.
En ni leppäzill’ä, leyhäkkä ei rodieis da [tauko; muita ääniä]
Lämmitin koivuzilla halgozilla da [tauko]
Koivuzilla ei lämmit’t’än, rodieu kolakkahajune, ženihhä.
A lämmitiin, kumbazista luajitah obrazapuuhuzie,
ni niist’ä puuhuzista lämmit’t’elin siuh varo kylyt.
[Obrazapuuhuzista. Mänd’yzistä kun luajittih, obrazapuuhuzista.]

Ступлю я ступеньку сторублёвую,
вторую ступлю – тысячную,
третюю ступлю – бессчётную.
Поднимись-ко, рученька, на  ручку,
и открывай-ка двери да дубовые.
Поднимись-ко, ноженька,  через порогушку.

A siid’ä sanotah:
Сторонитесь-ко, люди добрые,
сторонитесь-ко, православные,
дайте мне местечко да немноженько.
Не коням пройти, не коретами,
только пройти мне одной,
красно солнышкой девушку.

Siid’ä heit’t’yö siel’ä da nin
А потом подходит там [подруга, истопница] и так:
Я топила тебе баенку,
тёплу парную, неугарную.
Там есть банюшки два окошечка,
клади одной окошечке алые ленточки,
другому – камфарное мылочко.
Nevestalla käzet’äh panna sinne… (Fon. 2250/12)
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Lämmittelin saunan näillä [tauko]
En lämmittänyt minä haapasilla haloilla,
muuten tulee aviomies hajamielinen.
Enkä leppäsillä [haloilla], ei tulis tuhlaavainen [tauko; muita ääniä]
Lämmitin koivusilla halkosilla [tauko]
Koivusilla en lämmittänyt, tulee kovaluonteinen.
Vaan lämmitin niillä, joista valmistetaan ikonilautoja,
niin niillä puilla lämmittelin sinulle kylyt.
[Ikonipuista. Männystä tehtiin (ikonilaudat), ikonipuista.]

Astun sata ruplaa maksavalle porrasaskelmalle,
toiselle – tuhat ruplaa maksavalle,
kolmannelle astun – sillä ei hintaakaan.
Ylenes, kätöseni, ovenkahvalle,
aukaises ovet tammiset.
Ylenes, jalkaseni, yli kynnyksen.

[Ja sitten sanotaan:]
Siirtykääs hyvät ihmiset,
väistykääs oikeauskoiset (ortodoksit)
suokaa minulle tilaa vaikka vähäsen.
Ei hevosilla mennä, ei korjilla,
kulkea vaan minun yhden,
kauniin auringon, neitosen.

[Sitten hän lopettaa.
Sitten tulee sinne (ystävätär, lämmittäjä) ja näin:]
Minä lämmitin sinulle saunan,
Lämpimän, löylyisen, enkä käryisen.
Siellä saunassa on kaksi ikkunaa,
yhdelle ikkunalle laita helakanpunaiset lettinauhat,
toiselle – kamferisaippuaiset.
Morsianta käsketään sinne panna...

Kun edellä esitettyä Saveljevan venäjänkielistä hääitkua tarkas-
tellaan menemättä syvempään vertailuanalyysiin, voidaan huo-
mata joitakin yhtäläisyyksiä ja eroja esimerkiksi karjalaisen ja ve-
näläisen itkurekisterin välillä. Venäjänkielisessä itkussa käytetään 
runsaasti deminutiiveja, muttei monikkomuotoja; itkukatkelman 
sanastossa esiintyy ”kamferisaippua” ja teemoissa saunan lämmit-
täminen, muuten tässä itkuesimerkissä ei ole paljoa yhteistä karja-
lankielisten saunan lämmittämisestä kertovien hääitkujen kanssa. 

Olen vertaillut tätä Praskovjan venäjänkielistä itkua Zaonežjen 
julkaistuihin, tämän rituaalivaiheen hääitkuihin (Kuznecova & 
Loginov 2001: 124–143). Näyttää siltä, että Saveljevan venäjän-
kielinen itku on eräänlainen kollaasi ainakin kolmesta Zaonežjen 
hääitkumotiivista. Hän on ikään kuin jakanut itkun itse kolmeen 



121

osaan omilla karjalankielisillä repliikeillään. Ensimmäisen ja toisen 
osan ”minä” on morsian ja kolmannen morsiussaunan lämmittäjä. 
Verrattuna julkaistuihin Zaonežjen hääitkuihin, Praskovjan esit-
tämä esimerkki on hyvin lyhyt, eivätkä motiivit kertaudu. Tässä 
vaiheessa ei kuitenkaan ole mahdollista tehdä yleistäviä tai yksi-
tyiskohtaisia vertailupäätelmiä, vaan aihe on jätettävä tulevan tut-
kimuksen tehtäväksi. 

Pohjoisvenäläisissä ja karjalaisissa häärituaalivaiheissa on 
paljon yhtäläisyyksiä (ks. Kuznecova & Loginov 2001; Surhasko 
1977). Venäjänkielinen ja karjalankielinen väestö elivät rinnakkain, 
minkä lisäksi Seesjärven alueen kaupalliset suhteen Zaonežjeen – 
pohjoisvenäläisen itku- ja bylinarunouden ”kulta-aittaan” – olivat 
hyvin vahvat. Niiden mukana siirtyi aineellisten innovaatioiden 
lisäksi myös uusia suullisia perinteitä. Seesjärven karjalaisväes-
tö tunsi hyvin venäjänkielistä perinnettä, muun muassa laulut ja 
tsastuškat esitettiin ja esitetään edelleen usein venäjäksi. (Konkka 
& Konkka 1980; oma kenttätyöni 2007.) Miksi venäjänkielisiä itku-
ja esitettiin vain häissä muttei hautajaisissa, on mielenkiintoinen 
kysymys myöhempään tutkimukseen.

valdoinlaššendavirret. Morsiussaunan jälkeen morsiamen tuk-
kaa letitetään useilla nauhoilla ja seuraavassa hääriitin vaihees-
sa, ”valtojen laskemisessa”, letti avataan ja morsian jättää oman 
tyttöytensä naimattomille sisarilleen tai ystävilleen. Näissäkin it-
kuissa korostuu tilanteen ainutlaatuisuus ja lopullisuus – kaikki 
tapahtuu viimeistä kertaa. Tämän vaiheen itkuihin liittyy kaksi 
pääteemaa: kutsu tai pyyntö tulla avaamaan lettiä (isä, äiti, veli, 
sisko, ystävät jne. avaavat osan lettiä vuorollaan) ja valtojen jät-
täminen (esitetään mahdollisia epäsopivia ja sopivia paikkoja, jo-
hon jättää oma tyttöys, jotta se pysyisi turvassa). Letin avaamiseen 
liittyy morsiamen tuleva avio-onni – hän pyytää jokaista osallistu-
jaa tulemaan parembien ozazien kera – paremman onnen kanssa ja 
avaamaan letin ozakkahammilla käzikalovehuzilla – onnekkaammilla 
käsillä. Karjalaisissa häissä morsiamen tukkaa ylipäätään kutsut-
tiin käsittelemään vain ”onnellisia” ihmisiä (ei esimerkiksi kutsut-
tu sairaita tai leskiä), jotta hyvä onni siirtyisi morsiamelle tai että 
ainakaan paha onni ei tarttuisi (Konkka 1992: 217; Surhasko 1977: 
106−110; vrt. pohjoisvenäläisissä häissä samat käsitykset Kuzne-
cova & Loginov 2001: 140). Letin avaamisitkut eivät ole aineistoni 
perusteella kovin pitkiä, vaan niissä pääsanoma kiteytyy pyyn-
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töön ”[henkilöpiilonimitys] tule/tulkaa minun [morsiamen ego-
nimitys] [hiuksien piilonimitys] levittämään/liikuttamaan/riisu-
maan”, joka toistuu eri alkusoinnulla muutaman kertaan. Itkua 
esitetään eri henkilöille samaa kaavaa noudattaen. Muutamalla 
itkijällä esiintyy tässä yhteydessä mielenkiintoinen yksityiskohta, 
jota ei ole muiden Karjalan alueiden itkuissa: morsian pyytää äitiä 
tai isää tuomaan symboliset ”avaimet” ammuinaigohizet Abraman 
aigohizet avaimuot angehuzien tiedämättömän allirukan ainovie allini-
myzie alottelemaa – ikivanhanaikaiset Abrahamin aikaiset avaimet 
ankeuksien tietämättömän alliraukan ainoita allinimiä aloittele-
maan (Fon. 1528/10). (Ks. Stepanova A. 2012: 96.)

Seuraavat ”valtojen laskemisen” itkuvirret esittää morsian tai 
hänen itkettäjänsä. Kun morsiamen letti on avattu, hänet viedään 
ulos pihalle, tai häntä kuljetetaan kylää myöten tai kylän kisapai-
kalle, jossa hän jättää oman tyttöytensä. Tämän pääteeman keskei-
nen verbi on yksinkertaisesti ”jätän”. Näissäkin itkuissa esiintyy 
paljon variaatiota pienteemoissa eli sen suhteen, mihin tyttöys jäte-
tään, missä muodossa, kuka sen ottaa itselleen tai mitä tyttöydelle 
tapahtuu luovutuksen jälkeen. Tyttöys itkuissa on:

–  hiukset (liemenöizet, perd’azet); nimet (nimyzet); vallat (valdazet, 
vol’avaldazet)

–  lintu
–  lettinauha
–  kunnollisesti kannettu

Morsian ei halunnut jättää tyttöyttään:

–  lintuna (alli, joutsen) aalloille, koska se voidaan ampua
–  kadulle, koska ihmiset voivat tallata sitä
–  kirkonkupolille
–  pahoihin kaskiviljelytöihin
–  miehelään, jonne joutuisi potkittavaksi, vahingoitettavaksi tai hä-

päistäväksi

Tyttöyden hyvänä säilytyspaikkana voivat olla:

–  siskon tai ystävättärien ”oikeat otsajakaukset” tai ”oikeat olkapäät”
–  siskon tai ystävättärien kauniit (mahonkipuiset) lippaat
–  vanhempien talon lintua muistuttava koristepylväs katon harjalla, 

jossa se voi aamuisin herättää vanhemmat tai jossa se voi laulaa 
ystävättärille juhla-aikoina

–  spuassuzien siunaamat pääskyset
–  psalttarikirjan sivujen välit
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Luovutuksen jälkeen sisar tai ystävätär voivat tulevaisuudessa 
ottaa tyttöyden mukaan esimerkiksi juhla-aikoina tanssipaikoille.

Avdotja Mihkaleva (s. 1873, Poatene) on esittänyt aineistoni aino-
an tyttöyden jättämisen jälkeen esitettävän itkuvirren, jossa morsian 
valittaa, ettei voi tulla vanhempiensa kotiin, kun jalat ovat katken-
neet ja kodin kynnys on muuttunut tavallista korkeammaksi:

KA 63/72a
En voi pobiednoi rukkazeni,
polviloadijazeni luohezih paikkazih plovie,
ku kargie rukkazela kaiijad kannanpolgavazeni kateltu,
kai on jo kolmie venčoja korgiammaksi
kodazen kynnyzruokset korrottu.

En voi suruinen raukkaseni [minä]
polvilaatijaisteni [vanhempien] luona oleviin paikkoihin astua,
kun suruisella raukkasella [minulla] kaidat kannanpolkimeni [jalat] 
katkenneet,
ovat jo kolmea hirsikerrosta korkeammaksi
kodan kynnykset koronneet.

Samanlainen teema esiintyy esimerkiksi Vienan karjalaisissa 
(KP), Inkerin ja Venäjän hääitkuissa morsiamen palatessa morsius-
saunasta (Nenola-Kallio 1982: 148–150). Vanhempien kodin kyn-
nys symboloi myös sosiaalisen statuksen muutoksen aikaansaa-
maa kynnystä morsiamen ja hänen sukunsa välillä (Nenola-Kallio 
1982: 149).

Stolavirret. Viimeinen hääitkujen sarja esitettiin hääpöydässä 
(stolavirret), jossa tiedusteltiin sulhasen taloudellista tilaa, tapoja 
ja luonteen ominaisuuksia ja jossa sulhasen puolelta vastattiin 
esitettyihin kysymyksiin itkuvirsillä. Kaikkein vakiintuneimmat 
kysymykset koskivat sulhasen viinanjuontia ja vieraissa naisissa 
käymistä:

Ongo viihyttämien omena vesselien viinavedyzien vedäjä?
Ongo kandamien omena kabakkojen salmoloissa koalelija?
Da vielä ongo huomuskasteijen koalaja? (Fon. 2396/18)

Onko viihdyttämien omena [sulhanen] iloisten viinavesien vetäjä?
Onko kantamien omena [sulhanen] kapakkojen nurkissa kahlaaja?
Ja vielä onko aamukasteiden kahlaaja?
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Fedossa Oravaisen kaksi itkua ovat hyvä esimerkki morsiamen 
monenlaisista kysymyksistä ja sulhasen puolesta esitetyistä vasta-
uksista22:

*Mušoi itköy ensin:
Kusta ollou nämä kuččumattomat kulierat, oligo kukkahista päivä-
zistä kučut vai omistago kuččusista tulijat? Mi on siellä mielikirjaval-
la ičelläni mieliin loadimie paikkoi mändyö, midä on mieleen paran-
nusta, ollago sujendamie paikkoi mändyö suoria šulkkuset nuotat? 
Ollaago hot siittimien paikkoin mändyhyö siliet sietkaverkot, 
ollaago haudomien paikkoi mändyö hot hauloista hoavatut havu-
majat? Ollaago sujendamie paikkoi mändyö hot mimmozet suojuk-
set? Ollaago uččimie paikkoi mändyö hod hyvät uhodjat? Ollaago 
hot perustumattomat pellon moahuot? Ollaago viihyttämie paikkoi 
mändyö viežlövät, viattomat vikateeluugat? Ongo kandamie paik-
koi mändyö hyvät kaksikerdazet valdavanhemmat? Hot ollaago ai-
gomie paikkoi mändyö aivoinaigazien zorie avautuhuo aigauttajat? 
Ongo kandamien omena huomuskasteijen koalaja? Ongo ottamien 
omena polnije viinapullojen kandelija? Ongo kandamien omena ka-
rujen kabakkavezien kandelija?
*Siidä rubeu itkemäh se soajannainen:
Elä idvomazeni niidä igävie pie. Et ou kuomazeni n_oalani, et 
oo kuglazeni kuivilla kuuzenoksilla kumarrelluuze. Olet udalil-
la spoassuzilla ylen uzjerna (p.o. userdno) molinu. Uččilašeni (p.o. 
uččimazeni) ugotjat pidäy ottoa viihyttäzistäs viihyttämien omenan 
taga mändyö viihyttämien omenan vihannilla vikatteenluugilla 
männessä. Sujendaizistas (p.o. Sujendajaizistas) paikoista sujendami-
en omenan taga mändyö pidäy ottoa šulkkuset šukat da valennoiset 
bašmakat. Siidä ollah pezettömien (p.o. pezettämien) omenan taga 
mändyö pehmiet Pedri-čoarin aigohiset perustumattomat pellonmo-
at. Uččimien omenan taga mändyö učimien omenalla ynnä ujednoi 
umat, ministroimielet, nii elä niidä igäviä pie. Voalimazeni olaa 
voalimii paikkoi mändyö voalimien omenain taga mändyhyö kaksi-
kerdahizet vagavat valdavanhembat. Elä idvomazeni n_oalane niidä 
igäviä pie idvomien omenain taga tullessa. Ei ole idvoimien omena 
ildazorien issettäjä. Eigö kandamien omena ole huomuškastehien 
koaluja, kandamien omena ei ole kapakkavezien kandelija. Hyvien 
umien kandelija on. Et ole ošipkoissa niissä päin.
(SKS KRA. Kaukonen, Väinö 1838. 1943.)
* Nuorikko itkee ensin:
Mistä ovat nämä kutsumattomat kuriirit [sulhaskansa], oliko iha-
nista päivistä kutsutut vai omista kutsuista tulivat? Mikä on siellä 
mielikirjavalla itselläni mielin laatimien [aviomiehen] paikkoihin 
mentyä, mitä on mielen parannusta, onko lämmittelemien [aviomie-
hen] paikkoihin mentyä suorat silkkiset nuotat? Onkohan siittimien 
[aviomiehen] paikkoihin mentyä sileät verkko-verkot, onkohan hau-
tomien [aviomiehen] paikkoihin mentyä vaikka havuista huovatut 

22  Suluissa on joitakin tekemiäni sisällön kannalta tärkeiksi koettuja korja-
uksia.
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havumajat? Onko lämmittelemien [aviomiehen] paikkoihin men-
tyä vaikka jonkinlaiset suojat? Onkohan opettamien [aviomiehen] 
paikkoihin mentyä hyvät maat? Onkohan perustumattomat pellon 
maat? Onko viihdyttämien [aviomiehen] paikkoihin mentyä kohte-
liaat, viattomat viikateniityt? Onko kantamien [aviomiehen] paik-
koihin mentyä hyvät kaksikertaiset valtavanhemmat [appivanhem-
mat]? Onkohan aikaansaamien [aviomiehen] paikkoihin mentyä 
aikaisten aamunnousujen avauduttua herättäjät [appivanhemmat]? 
Onko kantamien omena [aviomies] aamukasteiden kahlaaja? Onko 
ottamien omena [aviomies] täysien viinapullojen kantaja? Onko 
kantamien omena karujen kapakkavesien kantaja?
* Sitten rupeaa itkemään se sulhasen sukulaisnainen:
Älä idättämäiseni [lapseni] näitä ikäviä pidä. Et ole kuvaamaiseni 
kaltainen, et ole nukkeni [morsian] kuiville kuusenoksille 
kumartamassa. Olet urheille spuassuzille hyvin ahkerasti rukoillut. 
Opettamaiseni [morsian] pitää ottaa mukaan työkalut (?) viihdyt-
täjiltäsi [vanhemmilta] viihdyttämien omenan [aviomiehen] taakse 
mentyä [mentyä naimisiin], viihdyttämien omenan vihannoille vii-
katenurmille mennessä. Lämmittäjäisten [vanhempien] paikoista 
lämmittämien omenan taakse mentyä pitää ottaa silkkiset sukat ja 
huovatut kengät. Siinä ovat pestämien omenan taakse mentyä peh-
meät, Pietari-tsaarin aikaiset perustumattomat peltomaat. Opetta-
mien omenan taakse mentyä opettamien omenalla on kihlakunnan 
järjet, ministerin mielet, niin älä sen takia ole ikävissään. Vaalimai-
seni [morsian] on vaalimien paikkoihin mentyä, vaalimien omenan 
taakse mentyä kaksikertaiset vakavat valtavanhemmat [appivan-
hemmat]. Älä idättäjämäiseni kaltainen [lapseni kaltainen eli mor-
sian] ole sen takia ikävissään idättämien omenan taakse tultua. Ei 
ole idättämien omena iltaruskojen kuleksija. Eikä kantamien omena 
ole aamukasteiden kahlaaja, kantamien omena ei ole kapakkavesien 
kantaja. Hyvien järkien kantaja on. Et tee virhettä tässä.

Hääitkujen mielenkiintoisena ominaisuutena kaikkiin muihin 
itkuihin verrattuna on niiden dialogisuus. Hääitkuja esittivät mo-
net hääriittiin osallistujat – antilaan puolesta itki itkettäjä tai poik-
keustapauksissa itse morsian; antilaalle itki äiti tai muut sukulaiset 
ja ystävättäret; sulhasen ja sulhasväen puolesta itki suajanaini tai 
muu sukulaisnainen. Riitin osallistujat ovat jatkuvassa dialogissa 
keskenään – morsiamen tai hänen itkettäjänsä itkuvirteen vastaa 
äiti tai ystävättäret, itkettäjän hääpöytävirressä esitettyihin kysy-
myksiin sulhasen luonteesta vastaavat sulhasen puoleiset suku-
laiset ja niin edelleen. Maria Mekkeleva (s. 1896, Poatene) kiteytti 
tämän näin: 

– Ženihhän puolesta itet’äh, čikko rovno ženihhän itköy… Vie on 
äijä itettäviä. 
– A hyö niin vuorotellen ni itetäh? 
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– Vuorotellen. Yhet kyzytäh, a toižet šanotah. (Fon. 1529/4).

– Sulhasen puolesta itketään, sisko sulhasen itkee… Vielä on paljon 
itkettävää.
– Ja he niin vuorotellen itkevät?
– Vuorotellen. Yhdet kysyvät ja toiset sanovat.

Kuolin- ja rekryytti-itkuissa taas dialogisuus on epäsuoraa – ky-
symyksiä ja pyyntöjä esitetään, mutta rituaalin osallistujat eivät 
niihin vastaa itkuvirsillä.

Kuolinitkujen teemat
Karjalaisissa hautajaisissa ja niiden jälkeen esitettiin hyvin monia 
itkuvirsiä. Äänellä itkemisestä itämerensuomalaisten kansojen 
keskuudessa löytyy tietoja 1200-luvulta alkaen (Grvber 1740: 58–
59 Heinrici Cronicon Lyvoniae [‘Henrik Liiviläisen kronikka’]) aivan 
nykypäiviin saakka (Anni Semukovalta tallennettu itku vuonna 
2010). Seesjärven alueella hautajaisten aikaiset ja jälkeiset itkuvir-
ret olivat elinvoimaisia vielä 1970–1990-luvuilla, minkä jälkeen 
itkijät vähenivät – vanhat kuolivat eikä uusia ollut tulossa. Itku-
perinteen jatkuvuuden katkeamiselle on ollut monta syytä: mo-
dernisaatio, uusi poliittinen järjestelmä ja sen propagoima ateismi. 
Itkurekisteri, itkennän tematiikka tai itkennän kansanuskon tausta 
eivät ole siirtyneet nuorille polville, koska kyliin jäi suurimmaksi 
osaksi vanhoja ihmisiä, eivätkä nuoret ylipäätään voineet koulu-
tuksensa ja vallitsevan ideologian takia omaksua itkuvirsiä omaksi 
perinteekseen. Myös karjalan kielen asema sekä neuvostoaikana 
että nykyaikana on ollut erittäin heikko (ei opetusta, ei statusta, ei 
valtion tukea), mikä omalta osaltaan vaikutti itkuperinteen väis-
tymiseen. Sen sijaan esimerkiksi tsastuškat ja laulut pajot säilyivät 
seesjärveläisten keskuudessa verrattain hyvin (esim. Juminkeko 
kenttätyöt v. 2007): molempia laulettiin sekä karjalaksi että ve-
näjäksi, ja ne olivat laajalti tunnettuja myös alueella aktiivisesti 
toimivan Seesjärven kansankuoron ansiosta. Itkuvirret sen sijaan 
eivät sopineet kuoron repertoaariin, eikä itkuja pystyisikään ”lau-
lamaan” neutraaleissa esitystilanteissa.

Hääitkuihin verrattuna kuolinitkut säilyivät kuitenkin paljon 
pitempään (ks. tarkemmin Surhasko 1985: 52), ja naiset suhtau-
tuivat niiden väistymiseen paljon vakavammin kuin hääitkuston 
väistymiseen. Monet naiset ovat kertoneet, että ketään ei saa hau-
data ilman itkuja. Aleksandra Kirillova (s. 1904, Čobene) kertoi, 
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että Enn’en poslovica oli, štoby virrett’ä pokoinikkua muah ei lassettu, 
hos suuri pien’i olgah, it’ett’ii, hos kaksi sanua sanottii – Ennen oli sa-
nonta, jottei virrettä vainajaa maahan ei pantu, oli pieni tai suuri, 
itkettiin, vaikka kaksi sanaa sanottiin (Konkka & Konkka 1980: 78). 
Praskovja Saveljeva on esimerkiksi laatinut etukäteen seitsemän it-
kua omia hautajaisia varten sen vuoksi, ettei Mändyselässä tai sen 
lähistöllä ollut muita itkijöitä. Selkiläisen tunnetun itkijän Maria 
Stafejevan veljen vaimo Anna Fedorovna Gumarinon kylästä ha-
lusi tulla haudatuksi Sellin kylään, jossa Stafejeva olisi voinut tul-
la sekä ”virsittämään” hänen hautajaisissaan että käymään hänen 
haudallaan muistelemassa ja kertomassa tämänpuoleisen maail-
man tapahtumista. Stafejevan miniän hautajaiset olivat 28.6.1973, 
jolloin niitä pääsivät tallentamaan Unelma Konkka ja Pekka Laak-
sonen (ks. tarkemmin Laaksonen 2002: 226–237; Konkka & Konkka 
1980: 159). Hautajaisrituaalin ja etenkin vainajan muistajaistapojen 
suuri merkitys näkyy myös Seesjärven alueella tallennettujen it-
kujen määrässä ja niiden temaattisessa yhtenäisyydessä. Aineistos-
sani on yhteensä 150 kuolin- ja muisteluitkua 36 itkijältä. Näissä 
itkuissa ei ole havaittavissa niin suurta teemojen ja riittivaiheiden 
hajanaisuutta kun hääitkujen kohdalla. Myös hautajaisrituaalin 
kuvaukset ja niihin upotetut itkukatkelmat (pää- ja pienteemojen 
tiivistelmät) ovat yhteneväisiä, mikä kertoo rituaalin elinvoimai-
suudesta.

Seesjärven alueen hautajaismenot eivät naisten kertomusten pe-
rusteella poikenneet suuresti muiden Karjalan alueiden menoista, 
vaikkakin sekä tapojen, uskomusten että itkuvirsien kohdalla joi-
takin eroja esiintyy (ks. esim. Surhasko 1985: 52–132; Konkka 1992: 
26–119). Tässä osiossa keskityn kuitenkin seesjärveläisiin hautajai-
siin ilman vertailua muihin Karjalan alueellisiin ominaispiirteisiin 
ja eroavuuksiin tai yhtäläisyyksiin. Varsinaiset hautajaiset kestivät 
kolme päivää (kaksi tai kolme yötä), minkä jälkeen vainajaa muis-
teltiin kolmantena, yhdeksäntenä, 40. päivänä sekä puolen vuoden 
ja vuoden kuluttua. Vuoden mittaan on ollut useita yleisiä vaina-
jien muistelupäiviä (Surhasko 1985: 120−129), joiden aikana per-
heenjäsenet kävivät hautausmaalla muistelemassa kaikkia suvun 
vainajia. Jotkut itkijät kertoivat käyneensä hyvin usein haudalla 
ja itkeneensä ääneen rakkaan omaisen kuoltua. Esimerkiksi Anna 
Loginova (s. 1906, Suontele) kertoo nuoren tyttärensä kuoleman 
jälkeen käyneensä ja itkeneensä haudalla joka päivä ja joka viikko 
20 vuoden ajan (Fon. 1886/19).
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Ensimmäiset itkuvirret esitettiin, kun vainaja oli jo pesty, puettu ja 
asetettu lavitsalle pirtin suureen pyhään nurkkaan pää ikonien alla, 
jalat ovea päin. Vainajalta kysyttiin, onko kaikki tehty hyvin, hänen 
mielensä mukaan. Yöllä vainajaa ei jätetty yksin, mutta itkuvirsiä ei 
esitetty kuten Aunuksen karjalaisilla yönistujaisissa (ns. ”puolenyön 
virsi”, ks. esim. Makkonen 1989: 124–134; Surhasko 1985: 71−73). 
Vainaja herätettiin vasta aamulla, auringon noustua, teelle tai aa-
miaiselle ja nämä nostatusvirret olivat aineistoni perusteella erittäin 
suosittuja. Kaukaa hautajaisiin saapuville sukulaisille ja läheisille 
esitettiin tulendavirret, joissa kerrottiin tapahtuneista muutoksista. 
Anna Maksimova (s. 1908, Jouhivoara) kertoi, kuinka hän saapui 
isänsä hautajaisiin, eikä tuntiin päässyt taloon, koska itkijät yksi toi-
sensa jälkeen olivat esittäneet vainajan tyttärelle tulendavirsiä:

Miulda ku tuatto kuoli, da ku mie tulin Muasell’ästä tuuvan, ni 
zavodittii kyl’än piäštä, onnuakko ei čuassuh laššettu pertt’ii, yksi 
lähtöy, toine, ku oli staruuhua äijä, šeniin pordahilla tulin ni moni 
staruuha vuottau, aino siid’ä jo viržitetää. (Konkka & Konkka 1980: 
72, Fon. 1725/4.)

Minulla kun isä kuoli ja kun minä tulin Maaselästä, niin aloittivat 
(äänellä itkemisen) kylän päästä, jopa tuntiin ei annettu mennä pirt-
tiin, yksi lähtee, toinen (aloittaa), kun oli monta vanhaa naista, että 
portaille tulin, niin moni akka odottaa ja aina siitä jo itketään.

Vainajan ollessa kotona kaikki halukkaat naiset ovat voineet it-
keä ääneen, esimerkiksi lähettää itkusanoin terveisiä tuonilmaisiin 
omille sukulaisilleen tai pyytää anteeksi vainajalta. Itkijät esittivät 
myös itkuja vainajan sukulaisille (esimerkiksi Uljana Vaskojeva, 
Fon. 2362/1) tai vainajalle sukulaisten puolesta, jos nämä eivät 
osanneet itkeä itse. Hautauspäivänä itkettiin arkun tekijöille ja 
haudan kaivajille. Ennen kuin lähdettiin viemään vainajaa hau-
tausmaalle, esitettiin talon pihalla jäähyväisitkuja anteeksipyyn-
töineen sekä vainajalle että vainajan puolesta häntä elinaikanaan 
ympäröineelle maailmalle.

Hautausmaata lähestyttäessä itkijät herättivät ”kalman kan-
saa”, jotta nämä tulisivat uutta tulokasta vastaan. Hautausmaalla 
itkettiin vainajan sukulaisille, jotka näkivät vainajan viimeistä ker-
taa. Itkijät saattoivat myös kysyä vainajalta, onko kaikki mennyt 
hyvin ja otettiinko hänet vastaan tuonpuoleisessa. Karjalassa us-
kotaan edelleen yleisesti, että vainaja pystyy vastaamaan hänelle 
itkuvirsissä esitettyihin kysymyksiin ilmestymällä itkijän tai muun 
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lähiomaisen unissa (vrt. esim. Järvinen 2004: 191−205). Heti hauta-
jaisten jälkeen kotiin tultua yritettiin itkien etsiä vainajaa kotoa, ja 
lopussa todettiin, ettei häntä löydy mistään. Varsinaisten hautajais-
ten jälkeen vainajaa muisteltiin käymällä haudalla, valmistamalla 
muistajaisateriat ja kutsumalla vainaja kotiin syömään. Haudalla 
käydessä esitettiin samalla muisteluitkuja.

PraSKovja Saveljlevan elävät virret. Tästä yleisestä rituaalikaa-
vasta poiketen Praskovja Saveljeva on kertonut itkeneensä elävää 
virttä kuolemaisillaan olevalle sedälleen (Fon. 3591/5, 3406/2) ja 
kummitädilleen (Fon. 2706/15). Muita vastaavia itkuja ei ole tal-
lennettu keneltäkään muulta karjalaiselta itkijältä. Näin Saveljeva 
selitti meille 8.7.1999, mikä on elävä virži:

Aleksandra Stepanova, Eila Stepanova (AS, ES): Sano meilä, mi on 
elävä virzi? 
Praskovja Saveljeva (PS): Elävä virži on se, što… ku bol’eiččou, mä-
net tiijustamah, a hiän jo on varustun kuolomah varo. No nin siid’ä 
män’öy, ken… oma on, nin siid’ä hänel’l’ä rubieu sanomah ”jogo va-
russuatit kuolomah sie, jogo tahot kuolla?”
AS, ES: Iänellä itköy, viržittäy?
PS: No, siid’ä rubieu viržit’t’ämäh hänel’l’ä, kyzymäh. Da nin siid’ä, 
kuin mid’ä vähän sielä elettih hyö yhessä, omat se, kuin käydih… 
No ni kun kuollah, ni n’ämbi vet et nägiete, pannah muah. No ni… 
hiän kyzyy, bol’noilda, ”mie vuota kyzyn siulda”.
AS, ES: Sie oletgo kellä ”elävyä virttä” itken?
PS: Mie? Ka jo i sanoin, St’opa-diäd’äl’l’ä. Kurikansel’äl’l’ä myö eli-
mä… Hän oli tatan bratana. Mie mänin huomuksella tiijustamah, a 
kačon, jo hän läht’öy toizeh dorogah, jo varustuu. No nin siid’ä mie 
mäniin, kačoin häneh da ni siid’ä rubezin viržit’t’ämäh. Mie kun tu-
lin voinan jäl’gie, aino hänen luo kävelin. No ni siid’ä mie hänel’l’ä 
viržitiin. No, a hänel’l’ä mäni se virži miel’eh. Jo oli iče puoligluup-
pua. No ni siid’ä sanou: ”Kačo, sanou, kun meil’ä pagina hyvin lu-
adiete.” ”No kun luadiete, mie sanon, ni prosti, St’opa-diäd’ö, miu-
da” Mie vain hänel’l’ä niin kyzyin siid’ä: [itku] (Fon. 3406/2.)

AS, ES: Sano, mikä on elävä virsi?
PS: Elävä virsi on se, että … kun on joku sairas, menet tiedustele-
maan, mutta hän jo varustautuu kuolemaan. Niin sinne menee joku 
omainen, ja sitten hänelle rupeaa sanomaan ”joko varustauduit sinä, 
joka haluat kuolla?”
AS, ES: Äänellä itketään?
PS: No, sitten rupeaa äänellä itkemään hänelle, kysymään. Ja niin sit-
ten, kuinka siellä elivät he yhdessä, ne omat, kuinka käytiin (kyläs-
sä)… Kun kuolee, niin enempää ei näe, pannaan maahan. No niin… 
hän kysyy, sairaalta, ”minä odota kysyn sinulta”.
AS, ES: Oletko sinä itkenyt elävää virttä jollekin?
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PS: Minäkö? Sanoinhan jo, St’opa-sedälle. Kurikanselässä me asuim-
me… Hän oli isäni veli. Minä menin aamulla tiedustelemaan, ja näen 
että hän jo lähtee toiselle tielle, jo varustautuu. Ja niin sitten menin, 
katsoin häneen ja sitten rupesin äänellä itkemään. Minä kun tulin 
sodan jälkeen, aina hänen luona kävin. Niin minä hänelle itkin. Jo, ja 
hänellä meni se virsi mieleen. Hän itse jo oli puoleksi ymmärtämä-
tön. Ja sitten hän sanoo: ”Katsos, sanoo, kun meillä keskustelu hyvin 
sujuu.” ”No kun sujuu, minä sanon, niin anna anteeksi St’opa-setä, 
minulle.” Minä vain häneltä kysyin sitten: [itku]

Praskovja Saveljevan kaikki kolme elävää virttä noudattavat sa-
maa temaattista kaavaa, jossa jokainen pienteema alkaa partikke-
lilla ”oi” ja itkun kohteen puhuttelulla. Partikkelilla alkava puhut-
telu indikoi selkeästi siirtymiä yhdestä pienteemasta seuraavaan. 
Pienteemat kertautuvat muutaman kerran ja vievät keskeistä sisäl-
töä eteenpäin. Alla yhtenä esimerkkinä on kummitädille esitetyn 
itkuvirren (Fon. 2706/15) temaattinen rakenne:

–  Oi, [itkun kohteen laaja piilonimitys]
tulin luoksesi tiedustelemaan, 
tulin huonokuntoisena 2 km, 
tulin omilla kipeillä jaloillani, 
tulin kipeillä jaloilla 2 km matkan, 
tulin tiedustelemaan sinua
–  Oi, [itkun kohteen lyhyt piilonimitys]
 sinähän jo sairaana virut
–  Oi, [itkun kohteen lyhyt piilonimitys]
 tulin sinua tiedustelemaan
–  Oi, [itkun kohteen lyhyt piilonimitys]
 olet jo sairasvuoteella viruja
 olet jo syndyziin varustautunut
 niin sanon kun olet vielä järjissäsi
–  Oi, [itkun kohteen lyhyt piilonimitys]
 annan kiitokset kun minua hyvin kohtelit
–  Oi, [itkun kohteen lyhyt piilonimitys]
 kun menet kohta syndyziin, siellä ovat vanhempani
 kun menet kohta syndyziin, niin he tulevat sinua vastaan tuo-
huksineen
–  Oi, [itkun kohteen lyhyt piilonimitys]
 sano heille puolestani miten elän
 sano heille puolestani miten olen
 sano neljälle veljelleni terveiseni
 älä salaa mitään, sano kaikki
 annan siitä sinulle kiitokset.

Saveljevan elävät virret vastaavat pääteemaltaan suurin piirtein 
hautajaisrituaalin aikana esitettyä itkuvirttä, jossa lähetetään ter-
veiset tuonpuoleiseen oman suvun vainajille. Praskovja korostaa 
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elävissä virsissään sekä setänsä että kummitätinsä kohdalla, ettei 
hänellä ole nyt ketään muuta tuonpuoleiseen eli syndyziin lähtijää 
viernoimbua viestin viejeä – uskollisempaa viestin viejää. Saveljeval-
le oli hyvin tärkeää lähettää viestit tuonpuoleiseen, ja suurimmassa 
osassa itkuistaan hän käsittelee tätä teemaa jollakin tavalla.

Viestin lähettäminen vainajan mukana tästä maailmasta kuolleil-
le sukulaisille on hyvin yleinen kuolinitkujen teema. Itkijä pyytää 
vainajaa kertomaan tuonpuoleisessa oleville rehellisesti kaiken tä-
mänpuoleisesta elämästä, yleisemmin itkijän vaikeuksista ja ikäväs-
tä, mikä puolestaan voi positiivisesti vaikuttaa kuolleiden suvun-
jäsenten eläville antamaan apuun. Hourenja Fedotova (s. 1883 tai 
1894, Selki) on itkussaan kehittänyt tätä teemaa omalla tavallaan. 
Seuraavassa katkelmassa ilmenee, millä sanoilla hän lähettää viestiä 
tuonpuoleiseen siirtyneille omille lapsilleen äiti-vainajan mukana:

Oi, kiireh kandajazeni, kirjuttazin oman’i kiiromazilla
kiirehih spoosuzih kirjazet,
ni vet’, udala kandajzeni, možet unohutat,
a kirjutan omahas pelvahizeh kangazeh katevootteeh,
kudamazet siul šilmil panin peel,
miun pelvahizil omil pečatnoil bukvil
pečatoičen omani monikymmenkerdazet ožattomat obiidat.
Kaiken omillani kylmillä kyynälvedyzillä kirjuttelen,
veät vernoit viestizet,
kun olet viernoi viestoošikka, armas mamazeni. (KA. 63/73)

Oi, puhdas kantajaiseni [äitini], kirjoittaisin omilla kivuissa saamai-
sille [lapsilleni]
puhtaisiin spuassuziin kirjeet,
niinhän pirteä kantajaiseni ehkä unohdat,
mutta kirjoitan omaasi pellavakankaiseen katevaatteeseen [kuolin-
vaatteeseen],
jotka sinun silmille panin päälle,
minun pellavaisilla omilla tikku(paino)kirjaimilla
painan omani monikymmenkertaiset onnettomat murheet.
Kaiken omilla kylmillä kyynelvesillä kirjoittelen,
vie varmat viestit,  
kun olet varma viestinviejä, armas äitiseni.

Fedotova pyytää äitiään viemään kyynelillä ja tikkukirjaimilla 
kuolinvaatteelle kirjoitetun kirjeen omille lapsilleen. 

Itkuissa myös pyydetään viestejä vainajalta. Aleksandra Kär-
gina odottaa viestin saapuvan jokea pitkin: možet virdad’oguzissa 
tulou viestizet viernas-t’otažešta – ehkä virtajoissa tulee viestit uskol-
lisesta tädistä (KOTUS 10156_1bz (2)). Valentina Martynova halusi 
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lähettää itkusanoilla viestin äidin kuolemasta omalle veljelleen, 
joka on kaukana kotoa: hot ažetteližin tuuvan enžimäzijä tuulen vie-
mä vietrazija myöten viestižet, hoš kui vierettäzin, onnoako hoš siivek-
kähilä siivilinduzila selgäzih sidozinni – vaikka asettelisin tuomaan 
ensimmäisiä tuulen viemiä tuulia myöten viestit, vaikka kuinka 
vierittäisin, vaikkapa siivekkäillä siipilinnuilla selkään sitoisin 
(Fon. 1525/6). Valentina itse sai viestin äidin kuolemasta puheli-
mitse omalta sisareltaan: vaskilangazija myöten vieronala Val’arukala 
viihyttäjäzieni lapšud viestitteli – vaskilankoja myöten kurjalle Valja-
raukalle viihdyttäjäiseni lapsi viestitteli (Fon. 1526/6).

vainajan varuSteleminen. Itkuja vainajan pesemisen ja pukemisen 
jälkeen on tallennettu vain kahdelta itkijältä, Praskovja Savelje-
valta (Fon. 254/12) ja Valentina Martynovalta (Fon. 1524/9). He 
molemmat olivat yhteisöissään tunnettuja ja arvostettuja itkijöitä, 
jotka itkivät ääneen paitsi oman perheensä vainajille myös muiden 
hautajaisissa. Molemmissa itkuissa pääteemaa toteutetaan vaina-
jille osoitetuilla kysymyksillä: Olenko pukenut/ asettanut sinut 
kunnolla/ mielesi mukaan? Pääverbeinä toimivat tällöin verbit 
suorittaa, varustaa, asettaa. Molemmilla itkijöillä pääteeman ky-
symykset toistuvat neljä kertaa. Tämän jälkeen itkijät kehittävät 
pääteemaa kukin omalla tavallaan, mutta samasta lähtökohdasta 
– vainaja ei pysty vastaamaan tai puhumaan. 

Praskovja Saveljeva pyytää vainajaa ilmestymään hänelle unessa 
ja ilmaisemaan tyytyväisyytensä tai tyytymättömyytensä ja päät-
tää itkunsa toistamalla tätä pyyntöä kolmeen kertaan. Valentina 
Martynova taas kehittää itkunsa toteamalla ensin, että puhuttelu-
yrityksistä huolimatta äiti-vainaja ei puhu eikä vastaa kysymyksiin 
ja alkamalla sitten pohtia syitä äidin vaitioloon. Itkijän pohdinnat 
ja kysymykset toistuvat eri muodossa kuusi kertaa. Itkussaan hän 
itse tuo esille syyn äitinsä hiljaisuudelle – spuassuzet uinuttivat hä-
net ja ottivat omiin suojiinsa. Sekä Saveljeva että Martynova to-
teuttavat samaa pääteemaa täysin omaperäisesti, omilla ”sanoilla” 
– yhteisiä ovat vain pääverbit sekä vainajan tyytyväisyyttä tarkoit-
tava ilmaisu mielen vastah, umazien vastah – mielen mukaan, mielen 
(ven. kirj. järjen) mukaan. Molemmissa itkuissa näkyy kunkin it-
kijän itkurekisterin käytön idiolektisia ominaisuuksia, esimerkiksi 
itkijöille tyypilliset ”minä”-nimitykset. Praskovjan aloituksessa: A 
vuota jo kuottelen jo kyvel’mö kyzyö – Odotapas jo yritän jo kyven 
kysyä, esiintyy hänen sanastossaan vakiintunut kollokaatio, joka 
koostuu allitteroivasta epiteettimuotoisesta minä-nimityksestä ja 
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verbistä: kyvelmö kyzyn (hänen itkusanastossaan on samantapaisia 
kollokaatioita: tuima tulin – kelvoton tulin, angeh arvuan – ankea ar-
vaan, kurja kuulin jne.). Martynovan aloituksessa esiintyvä hänelle 
tyypillinen minä-nimitys sisältää itkijän nimen: Voata rubielen an-
gehen oalani Val’arukka – Odota rupean ankean alainen Valja-rukka. 
Yllämainitut erilaisuudet – sekä itkun temaattinen kehittäminen 
että sanastotasolla ilmenevä variaatio – eivät poikkea normista. 
Itkijöiden käyttämät pienteemat ja itkurekisteri ovat yleisesti käy-
tettyjä ja hyväksyttyjä. Yhden konkreettisen itkijän itkurekisterin 
moninaiset keinot ja mahdollisuudet ilmaista itseään ilmenevät 
juuri näin. Samalla ne välittävät yhteisiä ja perinteisiä merkityksiä 
kaikille ymmärrettävällä ja hyväksytyllä tavalla.

noStatuSvirret. Vainajan herättäminen eli nostaminen on tärkeässä 
osassa hyvin monissa hautajaisrituaalin itkuissa. Se esiintyy sekä 
erillisinä pienteemoina, kuten yllä Martynovan itkussa, että oman-
laisenaan pääteemana hautajaisten toisen päivän ensimmäisessä 
itkussa (nostatusvirži)23. Aineistoni kuolinitkuvirsistä yli kolman-
nes sisältää herättämisteeman eli suoraan vainajalle esitetyn keho-
tuksen, pyynnön (herää), kysymyksen (etkö voi herätä?) tai itkijän 
toimen kuvauksen (rupean herättämään) muodossa, jolloin pää-
verbeinä ovat kuonnuttoa ja aigauttoa. Nostatusvirressä pääteema 
esiintyy yleensä heti itkun aloituksen jälkeen ja voi kehittyä kunkin 
itkijän tavoitteen mukaan – mitä juuri tämä itkijä haluaa vainajalle 
sanoa ja miksi hän haluaa tätä herättää. Useissa itkuissa24 vainajaa 
herätetään aamiaiselle, tällöin itkijät voivat kertoa vainajalle, ketkä 
ovat läsnä ja mitä juomia tai ruokia on valmiina häntä varten, tai 
todeta, että aikaisemmin vainaja on aina herännyt aikaisin ja kestit-
tänyt vieraitaan. Monissa itkuissa25 vainajaa herätetään puhumaan 
itkijän tai paikalla olevien ihmisten kanssa. Tässä tapauksessa löy-
tyy myös erilaisia itkun temaattisen kehityksen mahdollisuuksia: 
herätetään vainajaa puhumaan, kuuntelemaan itkijän sanoja tai 
kysymyksiä. Siitä eteenpäin itku voi kehittyä eri suuntiin. Vaina-
jalta voidaan kysyä, miksi hän on hiljaa, vaikka aikaisemmin oli 

23  Vrt. vainajan herättäminen kalevalamittaisessa ja pohjoismaisessa mui-
naisrunoudessa Siikala 2012: 244–246.
24 Esimerkiksi Pelageja Jeremejeva KA. 65/156, Irinja Pahomova Fon. 2044/
X4, Praskovja Saveljeva Fon. 2707/6.
25  Esimerkiksi Fekla Isakova SKS KRA. Kaukonen, Väinö 1825. 1943. Pe-
lageja Jeremejeva KA. 65/157, Marija Je. Levkojeva Fon. 2038/15, Aleksandra 
Nesterova Fon. 2020/18.
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puhunut, minkä jälkeen itkijä voi esittää mahdollisen syyn vaina-
jan hiljaisuudelle, esimerkiksi spuassuzet ottivat vainajalta vallat 
pois tai uinuttivat erittäin syvään uneen. Praskovja Soldatova (s. 
tuntematon, Poatene) esitti vielä yhden mahdollisen syyn vaina-
jan puhumattomuudelle: hän kysyi serkku-vainajalta, onko tämä 
suuttunut jostain paikalla oleville (Fon.1527/14). Praskovja Sa-
veljeva puolestaan pyysi vainajaa rukoilemaan spuassuzilta lupaa 
tai valtaa tulla vaikka minuutiksi puhumaan elävien kanssa (Fon. 
254/10). Itkijä voi myös kuvata yhteiselämää ja suhteitaan vaina-
jan kanssa sekä lopussa kiittää kaikesta. Itkijä voi kysellä, miten 
hän tulee elämään tulevaisuudessa (variaatiot: itse, lasten kanssa 
ym.) ja pyytää vainajalta apua ja ”osaa” tuonpuoleisesta.

Riippuu itkijästä, itkun kohteesta ja tilanteesta, miten itku, tässä 
tapauksessa nostatusvirsi, kehittyy. Esimerkiksi Pelageja Jeremeje-
van (s. noin 1879, Šalgovoara) sisar-vainajan nostatusvirressä (KA. 
65/156) löytyy erityisen pitkäksi kehitetty herättämisen pääteema. 
Tämä itku kokonaisuudessaan käsittelee pääosin vain vainajan 
herättämistä, itkussa kuvataan 15 erilaista herättämisyritystä ja 
toimenpidettä, muun muassa ruokia ja juomia, muita sukulaisia 
ja ystävättäriä, jotka odottavat vainajan heräämistä. Lopussa itkijä 
toteaa, että koska on kymmeniä kertoja yrittänyt herättää tulokset-
ta, niin nyt lähetetään sisar tuonpuoleiseen spuassuzien ”alimaail-
man” avuksi, hautausmaan kaunottareksi: 

[...] Vuota kanamarja kandamaženi 
šiuda rubian kallehiš šyndyžis skladimah, 
onnakko allišotka aikamaženi 
armahien spuassuzien alimuallisiksi apuziksi, 
kanamarja kandamaženi 
kallehien spoassuzien kangašmuallizien kaunožiksi. [...] (KA. 
65/156)

[...] Odota kanamarja kantamaiseni
sinua rupean kalliisiin syndyziin laittamaan,
vaikka allisotka aikaansaamaiseni
armaiden spuassuzien alimaailman avuksi,
kanamarja kantamaiseni
kalliiden spuassuzien kangasmaailman kaunoksi. [...] 

Kenelläkään muulla itkijällä ei löytynyt tällaista käsitystä vai-
najasta tuonpuoleisessa. Onko tämä itkijän omakohtainen käsitys 
nuoren, naimattoman sisarensa asemasta tuonpuoleisessa, ehkä 
suora viittaus nuoren sisaren asemaan vanhempien kotona (nuo-
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ri, kaunis, avulias)? Vai onko Pelageja Jeremejeva lainannut tämän 
motiivin itkuvirteen esimerkiksi sadusta, joka kertoo kiltistä ja 
kauniista tytöstä, joka palkitaan alisessa maailmassa avuliaisuu-
destaan (vrt. ATU 480, Uther 2004: 281–28226)?

tulendavirret. Tulendavirži esitettiin hautajaisiin saapuville suku-
laisille, joille kerrottiin tapahtuneesta kuolemasta itkuvirsien avul-
la. Näissä itkuissa ei puhuta kuolemasta eksplisiittisesti vaan impli-
siittisesti, käyttäen hyväksi itkurekisterin mahdollisuuksia kuvata 
tapahtumat ja ilmiöt epäsuorasti. Tulendavirsien pääteemana on 
kuoleman kuvaaminen sekä ympäristössä (talon ulkopuolella ja 
sisällä) että vainajassa tapahtuneiden dramaattisten muutosten 
kautta. Nämä muutokset kuvataan pysyvinä, vaikeasti ylitettävinä 
tai kokonaan ylitsepääsemättöminä esteinä seuraavien pienteemo-
jen avulla:

–  kaikki ympäristössä on muuttunut tunnistamattomaksi
–  suuret kuusimetsät, katajikot ovat kasvaneet pihalle tai kadulle, 

niiden läpi ei pääse
–  lampi tai joki on ilmestynyt pihalle tai kadulle, ei pääse niiden yli. 

Irinja Pahomovan itkuissa (Fon. 2044/X3, 2044/24, 2043/37) ilmes-
tyneen lammen ylittämiseen täytyy rakentaa lautta tai vene

–  katu tai piha on jäässä, huurteessa, sumussa
–  kadulle tai pihalle on ilmestynyt hiekkakasoja
–  talon ovissa istuvia ikäviä (tai ikävän) lintuja
–  talon kynnys on muuttunut korkeaksi ja/ tai tulijan polvet tai jalat 

ovat katkenneet, ei pääse kotiin (vain Pelageja Jeremejevan itkussa 
KA 65/155)27. 

–  kodin sisäpuolella nurkat tai uuni ovat mustuneet
–  vuode on kylmä
–  itkijä ei pysty tunnistamaan vainajaa, koska hän on vaiti, pukeutu-

nut outoihin vaatteisiin, makaa oudossa paikassa.

Kukin itkijä kuvaa kuoleman aiheuttamia tutun maailman radi-
kaaleja muutoksia. Tässä listatut muutoksen kuvaukset olen poi-
minut eri itkijöiden itkuista, ja jokainen itkijä käyttää niitä omien 
valintojensa mukaan. Osa kuvatuista muutoksista esiintyy usealla 
eri itkijällä, osa taas kuuluu vain yhden naisen mielikuvastoon; ne 
vaikuttavat olevan yksilökohtaisia mielikuvia. Riippumatta siitä, 

26  Unelma Konkan (Konkka & Konkka 1980: 146) mukaan ATU 480 oli erit-
täin suosittu Seesjärven alueella.
27  Sama aihe löytyy hääitkuissa, jolla kuvataan antilasta oman tyttövallan 
menettämisen jälkeen, mikä puolestaan on rinnastettavissa sosiaaliseen kuole-
maan (vain Avdotja Mihkalevalla KA 63/72a, ks. s. 117−118).
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ovatko itkuissa esiintyvät kuvaukset yhteisiä tai yksilöllisiä, kaikki 
ne assosioituvat nimenomaan kuolemaan. Itkijästä, hänen maail-
mankuvastaaan ja sisäistetyistä kulttuurisista käsitteistään riip-
puu, mikä assosiaatio pystyy parhaiten kuvaamaan tapahtunutta. 

Itkijöiden kuvaamat ylitsepääsemättömät muutokset viittaavat 
implisiittisesti kuolemaan. Samanlaisia teemoja on myös muissa-
kin itkuperinteissä, esimerkiksi venäläisessä ja liettualaisessa (Ju-
gai 2009: 21; Nevskaja 1993: 16–23; Stepanova E. 2011). Kuusikko 
ja katajikko liittyvät yleisesti kuolemaan ja hautausmaihin, myös 
uhrilehtoihin (esim. karsikko, ks. Konkka A. 2013). Joki tai lampi 
symboloi mahdollisesti tuonpuoleisen vesirajaa, joka vainajan on 
ylitettävä (ks. esim. Tuonelan virrasta tai joesta kalevalamittaisessa 
runoudessa Siikala 1999: 257; 2012), vaikka itse itkuissa ei esiinny 
kuvauksia sen ylittämisestä. Jää tai huurre välittää kylmyyttä ja 
jähmettyneisyyttä, joka liittyy elottomiin objekteihin ja tätä kaut-
ta kuolemaan. Ovissa istuvat ikävät (tai ikävän) linnut symboloi-
vat sielulintuja, sillä itkuissa vainaja ilmestyy tämänpuoleisessa 
maailmassa nimenomaan linnun muodossa (ks. esim. Söderholm 
1980). Mustaksi tai kylmäksi muuttunut koti toimii oppositiolla 
valkoinen/valo – musta/pimeä ja lämmin – kylmä, joissa toinen 
assosioituu sekä tämänpuoleiseen että tuonpuoleiseen elämään 
ja maailmaan, toinen taas kuolemaan. Läheisessä ihmisessä kuo-
leman seurauksena tapahtuneet muutokset kuvataan vainajan 
hiljaisuuden ja puhumattomuuden kautta (vrt. Rahimova 2007). 
Tämä teema on läsnä paitsi kaikissa aineistoni tulendavirsissä, 
myös ylipäätään kuolinitkuissa. Kuolinitkuissa esiintyvien kä-
sitysten mukaan elävät puhuvat, pyytävät, kysyvät, liikkuvat eli 
toimivat. Näiden oppositiona ovat puolestaan vainajat, jotka eivät 
puhu, vastaa kysymyksiin, herää tai nouse. He kuitenkin pystyvät 
kuulemaan eli vastaanottamaan eläviltä tulevan viestin ja viestin 
laadun (kunnioitus, arvostus, sureminen) sekä vastaamaan unien 
kautta. Näin ollen hautajaisrituaalissa itkuvirsien avulla tapahtu-
va kommunikaatio on yhtäältä yksipuolista, koska vainaja ei ole 
siinä tilanteessa aktiivinen toimija elävien rinnalla, mutta toisaalta 
vainaja on koko rituaalin kannalta keskeinen läsnäolija, johon koh-
distuu kaikki huomio ja toiminta. Itkijä puolestaan on ollut vaina-
jan oppaana ja myös sijaisena omalla toiminnallaan, jota kuvataan 
itkuvirsissä verbaalisesti ja nonverbaalisesti.
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arKun ja haudan valmiStelut. Arkun valmistamisen ja vainajan 
arkkuun laittamisen yhteydessä on myös esitetty itkuvirsiä, mutta 
aineistossani on vain neljä tähän hautajaisten vaiheeseen liittyvää 
itkua: Praskovja Saveljevalta (Fon. 2707/8, 1516/2, 2707/10) ja 
Valentina Martynovalta (Fon. 1525/3). Näiden itkujen pääteema-
na ovat itkijän vainajalle osoittamat kysymykset siitä, onko arkku 
tehty oikein. Tämä vastaa vainajan pesemisen ja pukemisen yhtey-
dessä esitettyjen itkujen pääteemaa. Sekä Saveljeva että Martynova 
puhuttelevat itkujensa aloituksessa vainajaa ja kertovat arkun val-
mistamisesta: he joko pelkästään toteavat, että arkku on nyt val-
mis tai kuvaavat yksityiskohtaisemmin, millainen arkku on tehty. 
Tämän jälkeen he kysyvät vainajalta, onko arkku tehty oikein ja 
vainajan mielen mukaan. Molemmat itkijät mainitsevat arkkuun 
laadittavan ikkunan, jonka kautta vainaja pystyy katsomaan tä-
mänpuoleiseen maailmaan − esimerkiksi Martynova kertoo, että 
äiti-vainajalle on tehty arkkuun ikkuna Valja-tyttären katsomista 
varten. Saveljeva taas pahoittelee (Fon. 2707/8) veli-vainajalle, et-
tei arkkuun ole tehty ikkunaa ja pyytää arkunrakentajia sen teke-
mään. Hän myös pohtii, jatkuuko vanha perinne nykypäivänäkin: 
syndyzissä pitää olla ikkuna, jonka vieressä voi istua, vaikka itkijä 
itsekään ei tiedä millainen ”muoti” spuassuzilla nykyään on. Hän 
vain ei halua, että veli lähtisi tuonpuoleiseen ilman ikkunaa eli il-
man yhteyttä tämänpuoleiseen:

Oi kumbane olet miun kallehilla muailmoila piäl’ä,
miun kallehen hyväzen kautti kualaja.
I ka vain siula t’ähä kannotettih igiziksi 
iskolivečnoiksi igäaigaziksi nel’l’äkulmazet uuvet kodizet.
I tuodih i luajittih, luadi siun kallehilla muailmoila piäl’ä,
siun kallehen hyväzen luajittu siemen. 
Niin pobiednoin sizaren puoliloih yhet kohat luajittih siula 
valgeih synd’yzih valehgo vihjoilla,
ei vet siula luajittugo, kumbazie luajittih 
igiaijoilla, igizetti ikkunankorvat.
A ka vain, siula oli kallehen hyväzen kautti kualaja,
kukki l’ubiimoi, odžalannoimbi veikkozeni,
niin vet siulas olovih synd’yzih lähties’s’ä, 
ei luajittu ikkunankorvie.
Moužet on viel’ä igized da vanhat aijat,
polvi polvuoz i on azetettu
ikkunankorvat ihalissa synd’yzis’s’ä istuo.
Ana jo mie, oneh sizar, en tiijä niid’ä,
olovien spuassuzien otanda-aigoi,
en tiijä valgien spuassuzien
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myt’t’yöd ollah heil’ä moudat.
A ku but’t’o kuin olovila muailmoila ollessa
oli meil’ä vet polno-dovol’noit
valgein spuassuzien valozet.
Niin mie en, kyl’mä sizar, žalaiče sid’ä,
što miun valgeilda ilmoilda piäl’d’ä
paras kartinka parahih synd’yzih läht’öy
igiziksi i iskolivečnoiloiksi igäaijoiksi ikkunatta.
Ved jo hänel’l’ä ana on
muurehtunuhuzihgo muldamuahuzih,
ana oliz hoti luajittu hänel’l’ä muldamuahuzih lähties’s’ä,
igizihgo, iskoligovečnoiloizih grobuzih ikkunankorvat,
ana hoti valgeissa synd’yzis’s’ä 
valda spuassuzie niist’ä st’oklistago n’ägis i kaččois.                
[Štoby ikkunat luajittu olis]

Oi sinä, joka olet minun kalliilla maailmoilla 
minun kalliin hyväseni [isäni] kautta tulija [veli].
Katso vain, kun sinulle tänne tuotiin ikuisiksi
iänikuisiksi ikäajoiksi nelikulmaiset uudet kotiset [arkku].
Tuotiin ja laadittiin, teki sinun kalliilla maailmoilla,
sinun kallehen hyväsen laadittu siemen [veli].
Vain poloisen sisaresi mielestä yksi kohta sinulle
valkeisia syndyziä varten tehtiin väärin, 
kun ei tehty sinulle ikuisia ikkunanpieliä, 
jotka aina jo ikiajoista on laadittu.
Katsos, sinulla oli kalliin hyväsen kautta tulija,
armas rakas ja mieluisin veljesi,
niin sinulle suuriin syndyziin lähtiessä
ei laitettu itkkunanpieliä.
Onhan vielä iänikuisista ja vanhoista ajoista, 
polvi polvelta on asetettu
ikkunanpielet ihanissa syndyzissä istua.
Voi olla, että minäkään, onneton sisar, en tiedä 
niitä suurien spuassuzien ottamisaikoja,
enkä tiedä valkeiden spuassuzien,
millaiset nyt heillä on muodit.
Mutta samoinhan on meilläkin 
suurilla maailmoilla ollessa täysin-täydelliset
valkeiden spuassuzien valoset.
Niin minä, kylmä sisar, en tahdo,
että valkeilta ilmoilta minun
paras kuvani [veli] parhaisiin syndyziin lähtee
ikuisiksi ja iänikuisiksi ikäajoiksi ilman ikkunaa.
Olkoon myös hänellä
hauraisiin multamaihin lähtiessä,
olkoon hänelle multamaihin
ikuisiin, iänikuisiin arkkuihin tehty ikkunanpielet,
jotta valkeissa syndyzissä
valta spuassuzia niistä lasista näkisi ja katsoisi.
[Jotta ikkunat olisi tehty]
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Kaksi Saveljevan itkua liittyy vainajan arkkuun laittamiseen. 
Niissä itkijä kuvaa vainajalle koko prosessia ja samalla ohjaa mui-
den läsnäolijoiden toimintaa. Keskustellessaan Aleksandra Stepa-
novan kanssa toisen itkun esittämisen jälkeen Praskovjan tiivisti 
vastaesitetyn itkuvirren keskeissisällön. Tiivistelmässä näkyy 
myös itkun pääteeman upotus puhekieleen itkurekisteriä käyttäen 
(luettelee itkun teemakaavan):  

AS: A kelläbä tämä virzitetäh? 
PS: A t’ämä viržit’ettih, min tuatto kuoli, luadi diäd’ö grobun, toi. 
Mie annoin passibot diäd’öl’l’ä, libo veikko luadi. Tuodih grobun 
perttih: kerrykkiä, rubiemma azettamah, händ’ä nostamah arma-
hih synd’yzih… I rubetah paraz narodakunda kaimuamah kallehih 
synd’yzih… Kučuin veikkoloi, čikkoloi, omie kaikkie: lähennelgiä 
lähemmä, rubiemma n’yt’t’en kallehih synd’yzih kaimuamah. (Fon. 
1516/2)

AS: Kenelle tämä itketään?
PS: Tämä itkettiin, kun jonkun isä kuoli, setä laati arkun, toi. Minä 
sanoin kiitokset sedälle, tai veli laati. Tuotiin arkku pirttiin: keräyty-
kää, rupeamme asettamaan, häntä nostamaan armaisiin syndyziin… 
Ja ruvetkaa paras kansakunta saattamaan kalliisiin syndyziin… Kut-
sun veljiä, sisaria, kaikkia omia, lähestykää lähemmäksi, rupeamme 
nyt kalliisiin syndyziin saattamaan.

Tässä Saveljevan tiivistelmässä näkyvät paitsi itkun pääteema ja 
temaattinen kaava, myös niihin kiteytyneet synonyymiset toimin-
nan pääverbit azettoa – asettaa, nostoa – nostaa, kaimata – saattaa, 
kadottaa, jotka kaikki tarkoittavat vainajan hautaamista.

Hautajaisiin kuuluivat myös itkuvirret haudan kaivajille. Ai-
neistossani on vain kaksi haudan kaivamisen yhteydessä esitet-
tävien itkujen esimerkkiä Valentina Martynovalta (Fon. 1525/4, 
1525/5), tosin ne eivät ole haudan kaivajille kiitokseksi osoitettuja 
itkuja. Molemmat itkut liittyvät itkijän äidin hautajaisiin ja ne on 
osoitettu äiti-vainajalle.

Fon. 1525/4
–  siunauspyyntö äidille
–  haudan kaivaminen (3 kertaa)
–  siunauspyyntö äidille (2 kertaa)
–  haudan kaivaminen ja vainajan asettaminen maahan (2 kertaa)
–  vainajan viimeisten pyyntöjen täyttäminen

Fon. 1525/5
–  kysymykset äidille



140

–  onko hauta hyvin tehty (3 kertaa)
–  äidille esitetty pyyntö jäädä 
 – vaihtoehdot äidin hautamiselle (peränurkka, kellari) 
–  onko hauta hyvin tehty

Nämä Martynovan itkut on esitetty kerääjien pyynnöstä, jolloin 
itkijä palaa mielessään äidin hautajaisiin ja siinä yhteydessä esitet-
tyihin itkuihin. Kuten yllä esitetystä temaattisesta kaavasta näkyy, 
itkut eroavat selvästi toisistaan ja täydentävät toisiaan. Ensim-
mäisessä itkussa Martynova kysyy äiti-vainajalta siunausta hau-
dan kaivamiseen ja samalla todetaan vainajalle, että koko suku on 
hautajaisissa mukana saattamassa häntä tuonpuoleiseen. Toisessa 
itkussa itkijä tiedustelee vainajalta, onko hauta tehty hyvin, mutta 
samalla vie tämän itkun pääteemaa toiseen suuntaan ja ehdottaa 
vaihtoehtoja äidin hautaamiselle: äidin voisi haudata pihalle tai 
kellariin (karsina), jolloin hänen ei tarvitsisi lähteä tuonpuoleiseen. 
Samanlaisen ajatuksen Valentina Martynova ilmaisee toisessa äi-
dilleen osoitetussa kuolinitkussa matkalla hautausmaalle (Fon. 
1525/6). Muilla seesjärveläisillä itkijöillä tämäntyyppistä teemaa 
ei ole havaittu.

jäähyväiSvirret. Vainajan ollessa vielä kotona koko yhteisön jäse-
nillä oli mahdollisuus lähettää vainajan mukana terveisiä tuonil-
maisiin omille vainajilleen samalla tavalla kuin Praskovja Savelje-
va on tehnyt elävissä virsissä. Tämä teema voi esiintyä kokonaisen 
itkuvirren pääteemana, mutta hyvin usein se esiintyy yhtenä tee-
mana muiden joukossa. Yleisemmin vainajaa yritetään puhutella 
sille ennen hautaamista esitetyissä itkuissa. Vainajalle kerrotaan, 
miten hyvää yhteiselämä oli, ja tämän vastakohtana esitetään tule-
vat menetykset ja kielteiset elämänmuutokset. Itkijät myös kiittä-
vät vainajaa ja pyytävät anteeksi, jos tahtomattaan olivat loukan-
neet häntä joskus. Kiittäminen ja anteeksipyynnöt voivat joillakin 
itkijöillä olla kokonaisen itkuvirren pääteemana. Itkijästä riippuu, 
miten hän toteuttaa tämän teeman. 

Oli hyvin tärkeätä esittää anteeksipyyntöitku vainajan puolesta 
hautauspäivänä ennen kuin lähdettiin kotoa hautausmaalle. Fe-
dosja Zinkina (s. 1913, Kumsarvi) pyytää itkussaan anteeksi minä 
-muodossa:

Prostikkua miuda omih spoassuzih lähtiessä,
elgiä viekkahih spoassuzih vihoissa lähetäkkiä,
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elgiä onehen alazen varduozen piälä oserdiekkua. [Engo voi…] 
(Fon. 2053/20)

Antakaa anteeksi minulle spuassuziin lähtiessä,
älkää viisaisiin spuassuziin vihoissa lähettäkö,
älkää onnettoman alaisen vartalon päälle suuttuko. [En voi enää…]

Praskovja Saveljeva puolestaan pyytää veljensä puolesta siskon 
ominaisuudessa:

[...] Oi polvinarodakunda, pien’et i suuret,
občoi omakunda, helie heimakunda,
a prostikkua miun, karjojen vanhinda kartinkua.
Hiän vet läksi polvisynd’yzih ilman prostiematta.
Niin kaikki prostikkua, 
moužed miun kukkahila muailmoila piäl’ä
kuldane veikko, kell’ä moužet
n’äil’ä ihalila ilmoila piäl’ä ollessa,
moužed luadi pahuzie,
libo luadi kell’ä vigazie, viär’yzie.
Kaikin prostikkua, pienetti, suuret, keskikerdahizet,
omatti, rodovoit, rodokunda, 
kai prostikkua händ’ä 
polvisynd’yzih lähtiess’ä, provožaijessa. (Fon. 2707/10)

[...] Oi polvikansakunta, pienet ja suuret,
yhteinen omakunta, heleä heimokunta, 
antakaa anteeksi minun karjojen vanhimmalle kuvalleni [veljelle].
Hän kun läksi polvisyndyziin ilman anteeksipyyntöä.
Niin kaikki antakaa anteeksi,
jos armailla maailmoilla 
minun kultainen veljeni ehkä kenelle
näillä ihanilla ilmoilla ollessaan,
ehkä teki jotain pahuutta,
tai laati kenelle vahinkoa ja vääryyksiä.
Kaikki antakaa anteeksi, pienet ja suuret, keskinkertaiset,
omat sukulaiset, sukukunta,
kaikki antakaa anteeksi hänelle
polvisyndyziin lähtiessä ja saatettaessa.

Vainaja ei pystynyt itse puhumaan tai toimimaan, joten tässä 
hautajaisten vaiheessa itkijä on toiminut vainajan sijaisena käyttä-
mällä itkurekisterin mahdollistamaa sanan voimaa.

Yksi aspekti itkurekisterin sanan voimasta tulee esille niissä it-
kuissa, joilla ”nostetaan kalman kansaa”. Myös tallennetuissa hau-
tajaisrituaalin kuvauksissa (Konkka & Konkka 1980: 71−88) suvun 
vainajien herättäminen mainitaan usein tärkeänä riitin vaiheena. 
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Esimerkiksi Aleksandra Mironova (s. 1907, Selki) Präkkilästä ker-
too:

Unelma Konkka (UK): Kyselläänkö kuin hän sinne mänöy?
Aleksandra Mironova (AM): No. Tullaa ked vaštah da.
UK: Kysellään? Ken tulee vastaan?
AM: Ka kedä ollou jo kuollutta ka se i tulou vaštah, oma, ken ollou 
oma kuollun, erähällä on ukko, erähällä veikko, toatto – ne tullaa 
vaštah. Tuohuksien kera da ovet avataa. (Fon. 1890/7.)

UK: Kyselläänkö miten hän [vainaja] sinne menee?
AM: No. Tulevat jotkut vastaan.
UK: Kyselläänkö? Kuka tulee vastaan?
AM: No ketä on jo kuollutta, niin se tuleekin vastaan, oma, se oma, 
joka on kuollut, eräällä on mies, eräällä veli, isä – ne tulevat vastaan. 
Tuohuksien kanssa ja ovet avataan.

Näihin pääteemaltaan kiteytyneimpiin itkuihin liittyy enem-
män tiettyjä vakiintuneita formulaisia ilmauksia, joita useimmat 
itkijänaiset käyttävät. Näissä itkuissa he ottavat suoraan yhteyttä 
tuonpuoleisessa oleviin vainajiin pyytäen, että uusi tulokas otetaan 
vastaan. Keskeisiä pääteemalle välttämättömiä elementtejä ovat 
sukulaisvainajat ja heille esitetty pyyntö: tulkaa ottamaan omaksi; 
tulkaa tunnistamaan. Suvun vainajien tunnusmerkkinä ovat hei-
dän kantamansa kynttilät, jotka mahdollisesti viittaavat joko tuon-
puoleisen pimeyteen (muuten itkuissa ei suoranaisesti korosteta 
tuonpuoleisen pimeyttä tai kylmyyttä) tai voivat olla kristillisistä 
kirkonmenoista lainattu mielikuva palavista tuohuksista. Suvun 
vainajilta toivottu toiminta on uuden vainajan vastaanotto ja suo-
jelu. Tuonpuoleisen uhkana ovat haukkuvat Tuonen28 koirat, joka 
on tunnettu myyttinen hahmo sekä kreikkalaisessa mytologiassa 
(Kerberos) että kalevalamittaisessa runoudessa (Tuonen koira) ja 
muinaisskandinaavisessa mytologiassa (Garmr) (Siikala 1999: 199). 
Vainajien tapaamis- tai vastaanottopaikkoja ovat Tuonen veräjät, 
vaskiset portaat, joista ei kuitenkaan löydy selkeää tarkennusta. It-
kuissa mainitaan myös kapeat Tuonen tiet, joita pitkin vainajien on 
käveltävä. Praskovja Saveljevan itku veljelleen sisältää kaikki mai-
nitut elementit, ja lopussa itkijä lähettää terveiset tuonpuoleisessa 
vastaantuleville vanhemmilleen:

28  Seesjärven alueen itkuissa käytetään muotoa Tuomen koirat, Tuomen doro-
gat (tiet) (esim. Praskovja Saveljeva, Aleksandra Moškina).
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[...] Oi, kumbazet ollah olovissa synd’yzis’s’ä
omat kaksikerdazet armahat an’gel’skoit armozet,
tulgua miun jo karjojen vanhimmala vastah.
Kačokkua vain, kallehih synd’yzihgo
teijen karjojesta vanhembua kaimuan.
Oi, polvi spuassuzet, pozvolikkua
miun karjojen vanhembua kallehih synd’yzih.
Tulgua, kumbazet oletta 
kaksikerdazed an’gel’skoit armozed,
aigavukkua yksil’l’ä da kaijoilla Tuomen dorogazila,
tulgua valujien i vahahern’ehyzien svečkoin kera vastah,
omat kallehilda muailmoilda piäl’dä karjojen vanhemmazet
kallehih synd’yzih kaimuan.
Niin t’yönd’elen teil’ä omua,
armahan hyväzen kautti kualajua teil’ä kallehih synd’yzih.
Oi kui tuimazet tunnustannetta,
da ni rubettanou tuonilman dago
Tuomen koirazet haukkumah,
niin moužet tuimazet i tunnissatta sid.
Niin t’yönd’elen teil’ä sadakerdazet 
i tuhatluaduzet Tuomen t’ervehyöt. (Fon. 1338/1)

[...] Oi [te], jotka olette suurissa syndyzissä
omat kaksikertaiset armaat enkeli-armoset [vanhemmat],
tulkaa minun karjojen vanhimpaa [veljeä] vastaan ottamaan.
Katsokaas, kalliisiin syndyziin
teidän karjojen vanhempaa saatan.
Oi polvi spuassuzet, sallikaa
minun karjojen vanhempaa kalliisiin syndyziin.
Tulkaa, jotka olette
kaksikertaiset enkeli-armoset,
joutukaa yksille ja samoille kaidoille Tuomen tiehysille,
tulkaa valuvien vahapisaraisten kynttilöiden kera vastaan,
kun omaa karjojen vanhempaa kalliilta maailmoilta
kalliisiin syndyziin kaimaan.
Niinpä saattelen omaa,
armahan hyväseni [isän] kautta tulijaa [veljeä], teille kallehiin syn-
dyziin.
Oi kun, poloiset, tunnistanette,
ja jos rupeavat tuonilmaiset
Tuomen koiraset haukkumaan, 
niin ehkä, tuimaset, silloin tunnistatte.
Ja lähetän teille satakertaiset
ja tuhatlaatuiset Tuomen terveiset.

Kuten Saveljevankin yllä esitetyssä itkussa, myös muilla itki-
jöillä pääteeman ohella itkut voivat sisältää muitakin tilannekon-
tekstista nousevia teemoja. Mahdollisia muita tähän pääteemaan 
liittyviä sisällöllisiä aineksia voivat olla omien surun tunteiden il-



144

maisu, tulevan elämän onnettomuuksien ja vaikeuksien kuvailu, 
kehotukset kertoa tuonpuoleisen vastaanotosta unessa ja niin edel-
leen. Yleisesti naiset selittivät tämän vaiheen itkujen välttämättö-
myyttä sillä, että jos vainajia ei kutsuta itkuvirsillä vastaan, uusi 
tulokas ei pääse turvallisesti tuonpuoleiseen (Konkka & Konkka 
1980: 79). Itkurekisteri oli ehdoton ja oikea keino saada suvun vai-
najat ymmärtämään heille suunnattua sanomaa, ja varmistaa, että 
kahden maailman välinen kommunikaatio toimii. Uudelle vaina-
jalle taas oli annettu mahdollisuus ilmaista omia tuonpuoleisen 
kokemuksiaan ilmestymällä eläville unessa.

hautajaiSten jälKeen. Heti hautajaisten jälkeen kotona oli tapana 
esittää itkuvirttä, jossa itkijä pyrki etsimään vastahaudattua vai-
najaa kaikkialta – pihalta, kotoa, vuoteesta. Sen lopussa hän totesi, 
että vainaja on ikuisiksi ajoiksi viety tuonpuoleiseen. Samanaihei-
nen itkuvirsi itkettiin myös hautajaisia seuraavana päivänä hau-
dalla käydessä: jälleen etsittiin vainajaa ympäristöstä tai kysyttiin 
vainajalta, miten hänet otettiin vastaan tuonpuoleisessa. Paikat, 
joista vainajaa itkuvirressä etsitään, voivat vaihdella, mutta pää-
teema vainajan etsinnöistä pysyy kuitenkin samana. Itku, jonka 
Valentina Martynova esitti kodin pihalla heti hautajaisten jälkeen, 
alkaa muuttuneen talon ympäristön kuvauksella. Se on tuttu tu-
lendavirrestä ja viestittää tapahtuneesta kuolemasta. Tämän jäl-
keen itkijä kertoo lähtevänsä etsimään vainajaa: 

[...] Voata lähen kui kargie rukkaženi
siun kallehih kladbiščamoahuzih katakšendelin,
i pehmeih peskuzeml’azih pereberaičin ni
moožet angeh rukkaistani ni,
edgo lämmin l’ubiimoi mamaženi 
kušta ennen miuda l’öyhähtänyn?
Voata lähen vierona rukkaženi, viežlöväni mamaženi
siun virundapaikkazilda ečin.
Edgo viežlöväni mamaženi niillä sijazila
kui viikkožet aigoja virukšendeliit,
ni lähen inhu rukkaženi
edgo niilä paikkazila hoti viru?
Ni voata vielä lähen kačon lämmin l’ubiimoi mamaženi,
kuin ainoš omaž ažetettuloila 
lämbymilä päčinkorvazila lämmittelietit,
moožet kyvelmö kandaja kui olet kylmännyn,
nii moožet lämbymilä päčinkorvazila lämmittelietemäh mänit?
I kaiken kargie rukkaženi lähen,
kai uglažet kačon, edgo kunne perrettämä rukkažeštani
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pečalnoi mamaženi hoti peit’änyn?
Ni en voi ni kušta uglazišta,
onnoakko kuin udalih syndyzih ažettelin ni,
ihalani mamaženi iskaimattomiksi mäni.
Ynn’äh inhuiksi dostaliloiksi igäaigaziksi
siun sinne izvoduičin.
Ni mistä paikkazin en voi 
lämmin l’ubiimoi mamaženi siuda löydeä. (Fon. 1526/5)

Odota lähden kun suruinen raukkaseni
sinut kalliisiin hautausmaa-maihin peitin
ja pehmeisiin hiekkamaihin laitoin niin
ehkä ankeaa raukkaa niin
oletko lämmin rakas äitiseni
jostakin ennen minua äkkiä ilmestynyt?
Odota lähden kurja raukkaseni, kohteliaan äitiseni
sinun virumispaikoilta etsin.
Etkö kohtelias äitiseni niillä sijoilla
kun pitkään viruksentelit,
niin lähden osaton raukkaseni
etkö niissä paikoissa viru?
Niin odota vielä lähden katson lämmin rakas äitiseni,
kun aina omilla asetetuilla
lämpimillä uunenkorvilla lämmittelit,
niin ehkä lämpimillä uunenkorvilla lämmittelemään menit?
Ja kaiken suruinen raukkaseni lähden,
kaikki nurkat katson, etkö jonnekin kurjasta raukkasestani
suruinen äitiseni vaikka piiloutunut?
Niin en voi mistään nurkista,
kun urheisiin syndyziin asettelin niin
ihana äitiseni löytämättömäksi meni.
Ynnä kurjiksi ikuisiksi ikäaijoiksi
sinun sinne laitoin.
Niin mistään paikoista en voi
lämmin rakas äitiseni sinua löytää.

Mielenkiintoista näissä itkuissa on se, että ne on osoitettu suo-
raan vasta haudatulle vainajalle, vaikka vainaja ei ole enää fyysi-
sesti läsnä tässä maailmassa. Itkuissa kuitenkin välittyy se osittain 
ortodoksisen kristillisyyden vahvistama käsitys, että vainajan 
henki on läsnä elävien maailmassa ja kuulee viestit 40 päivän ajan 
kuolemansa jälkeen. Itkurekisterin sanan voimaa ja performatii-
visuutta korostaa, että itkijän ei tarvinnut varsinaisesti suorittaa 
konkreettisia etsintöjä pihalla, talossa tai hautausmaalla: hän loi 
todellisuutta omilla “sanoillaan” ja kuvauksillaan. Niiden perfor-
matiivinen voima perustuu itkurekisterin yhteisölliseen kaikupoh-
jaan.
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PraSKovja Saveljevan itKut omiin hautajaiSiinSa. Kesällä 2002 Män-
dyselän kylässä pidettiin omilla kotikulmillaan ainoan tunnetun 
itkijän Praskovja Saveljevan hiljaiset hautajaiset, joissa soitettiin 
nauhalta kaksi Praskovjan omaa itkua. Jo pitkään ennen kuole-
maansa Saveljeva ymmärsi, ettei hänen hautajaisissaan kukaan 
pystyisi esittämään itkuvirsiä, eikä hän käsityksensä mukaan siten 
pääsisi tuonpuoleiseen maailmaan syndyziin. Tämä perinne ja sen 
noudattaminen näytti yleensä olevan vanhoille naisille tärkeäm-
pää kuin miehille (ks. esim. Jetsu 2001), ja he yrittivät jo etukäteen 
löytää itkijän omiin hautajaisiinsa (esim. Maria Stafejevan miehen 
sisar Anna, ks. Laaksonen 2002: 226–227). Mändyselässä tai sen lä-
hiympäristössä ei ollut muita itkijöitä saatavilla, minkä takia Sa-
veljeva oli laatinut etukäteen useita itkuvirsiä omia hautajaisiaan 
varten. Praskovjan veljen poika oli nauhoittanut ensimmäiset täl-
laiset itkut jo 1970-luvulla, ja karjalaiset tutkijat nauhoittivat muut 
itkut. Saveljevan omaa kuolemaa käsitteleviä itkuja on tallennettu 
yhteensä seitsemän, ja ne kaikki on osoitettu Saveljevan sisarusten 
lapsille, koska omia lapsia itkijällä ei ollut. Myös muutamassa ke-
rääjille Raija Remšujevalle ja Aleksandra Stepanovalle osoitetussa 
itkussa Saveljeva käsittelee omaa kuolemaansa ja esittää kerääjille 
kutsun omiin hautajaisiinsa (esim. Fon. 3375/21, 3375/22). 

Etukäteen laaditut itkut omiin hautajaisiin ovat erittäin harvi-
naisia. Saveljevan lisäksi on tiedossa vain yksi samanlainen tapaus 
Aunuksen alueelta, jossa tytär oli kirjoittanut käsin oman iäkkään 
äitinsä sanelusta kuolinitkujen sarjan (Stepanova A. 2003: 187). 
Valmistautuminen omaan kuolemaan, esimerkiksi kuolinvaattei-
den ja arkun varustaminen tai tuleviin hautajaisiin tarkoitetun ra-
han säästäminen on ollut ja on edelleen karjalaisten keskuudessa 
kuitenkin tavanomaista. Saveljeva halusi näiden aineellisten val-
misteluiden ohella varmistaa itkuilla omien hautajaistensa rituaa-
lisia menettelytapoja kansanomaisten uskomustensa mukaisesti.

Praskovja Saveljevan varsinaisissa kuolinitkuissa esiintyvät 
kaikki edellä esitetyt pääteemat, jotka ovat samalla universaaleja 
erilaisten kulttuurien kuolinrituaaleissa (ks. esim. Mikitenko 2004: 
261–270). Omiin hautajaisiin esitetyissä itkuissa on kuitenkin mu-
kana vain joitakin ”pakollisia” kuolinitkujen teemoja. Yhdessä it-
kussa on yhdistetty eri riitin vaiheisiin kuuluvat ja itkijän mielestä 
tärkeimmät pääteemat (ks. alla) eikä hän ole laatinut jokaiselle rii-
tin vaiheelle erillistä itkua. Itkuissa omia hautajaisia varten esiinty-
vät seuraavat teemat:



147

–  ilmoittaminen kuolemasta omille sukulaisille ja hautajaisiin kut-
suminen

–  sukulaisten saapuminen hautajaisiin
–  vainajan eli oman itsensä kuvaaminen puhumattomana, puettuna 

erikoisiin vaatteisiin ja ojennettuna lavitsalle
–  vainajan lähdön kuvaus ja muiden suvun vainajien tapaaminen 

tuonpuoleisessa
–  omasta (vainajan) puolesta esitetyt anteeksipyynnöt, jotka itkijä 

osoittaa kaikille tulevien hautajaisten osanottajille sekä ympäris-
tölleen, esim. talolle, ikkunoille, uunille, lattialaudoille

Yhteistä kaikille seitsemälle itkulle on oman kuoleman ja vaina-
jana olemisen teema, mutta itkuissa eivät kuitenkaan toistu samat 
temaattiset kokonaisuudet, vaan niistä voidaan erottaa muutama 
erilainen temaattinen kompositio. Kolmen itkun (Fon. 2709/2, 
3255/33, 3255/34) punaisena lankana on itkijän sukulaisille ja ym-
päristölle esittämät anteeksipyynnöt. Kahdessa erittäin laajassa it-
kussa (Fon. 3255/27, 3255/32) Saveljeva pyytää ensin veljen poikaa 
ilmoittamaan kaikille sukulaisille kuolemastaan sähkeellä. Tätä 
seuraa Praskovjan sisaren saapumisen kuvaus, joka vastaa päätee-
maltaan tulendavirttä. Sisaren eteen ilmestyvät erilaiset kuolemaan 
viittaavat esteet: kuuset kasvoivat tiellä, polku on jäätynyt, joki vir-
taa tiellä; sisar näkee myös ovissa istuvat ikävät linnut, mustuneet 
talon nurkat jne. Näiden kuolemaan viittaavien esteiden ja muu-
tosten kuvauksen jälkeen seuraa itkijä-vainajan kuvaus, jossa hän 
ei pysty ottamaan vieraita vastaan eikä kestittämään heitä, koska 
on lähdössä tuonpuoleiseen maailmaan. Itkut päättyvät Savelje-
valle tavanomaisiin anteeksipyyntöihin vainajan puolesta:

[...] Oi polvinarodakunda, kylmä, kyzyn niistä kohista,
annakkua miula parahih syndyzih nytten lähtiessä
polvipiällizetti, polviproskenjazed miula,
i polvinarodakunda kaikki miuda prostikkua. (Fon. 3406/17)
Oi polvikansakunta, kylmä kysyn niistä kohden,
antakaa minulle parahiin syndyziin lähtiessä 
polvienpäälliset polvianteeksiannot, 
ja kaikki polvikansakunta antakaa minulle anteeksi.

Vuonna 1976 Saveljevan veljen pojan nauhoittamassa itkussa 
itkijä pyytää anteeksi ei vain sukulaisiltaan vaan myös taloltaan, 
ikkunoiltaan:

[...] Niin prostikkua vain, kumbazet on miun
ottamien omenan luajitut i kaamennoit palattizet.
On ved miula, inhulla varduolla,
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seičenkerdazet ikkunankorvat issuttu.
Niin prostikkua miuda, ikkunankorvazet.
[...] niin prostikkua miuda, lämbymät päčinkorvazet,
muatutti, virutut postelizet, i prostikkua.
[...] niin ved’ miula pidäy lähtie parahih syndyzih.
Lähetäh pravoslavnoi narodakunda
miuda viemäh, ni kaimuamah.
[...] Oi miun kallehet, että rubie miuda,
olovilla ilmoilla piälä ollessa ni vous’o nägemäh. (Fon. 3255/33)

[...] Niin antakaa anteeksi, mitkä ovat minun 
ottamien omenani [aviomiehen] laaditut kiviset hovit.
Onhan minulla, kurjalla vartalolla,
seitsenkertaiset ikkunanpielet istuttu,
niin antakaa ikkunanpielet minulle anteeksi.
[...] niin antakaa minulle anteeksi, lämpimät uuninreunukset,
sekä maatut ja nukutut vuoteet, antakaa anteeksi.
[...] niinhän minun pitää lähteä parhaisiin syndyziin.
Lähtee ristitty kansakunta
minua viemään ja saattamaan.
[...] Oi [te], minun kalliit, ette tule minua
suurilla ilmoilla ollessanne lainkaan näkemään.

Anteeksi pyytäminen on hyvin tärkeää kaikissa Saveljevan sekä 
rituaalisissa että ei-rituaalisissa itkuissa, mutta erityisen keskeinen 
asema anteeksipyynnöillä on juuri omiin hautajaisiin esitetyissä it-
kuissa. Niiden on tarkoitus vähentää vainajasta mahdollisesti koi-
tuvia haittoja ja toisaalta turvata vainajan siirtymä tuonpuoleiseen 
(Konkka 1992: 67).

Kaikki Saveljevan itkut omiin hautajaisiin on esitetty nauhalle 
pysäytetyssä nykyhetkessä samanaikaisesti preesensissä – hautajai-
set, ja imperfektissä – oma kuolema, mutta koko tapahtuma kuvaa 
tulevaisuutta. Se, että itkut on esittänyt Praskovja itse, omissa nimis-
sään ja omasta kuolleesta itsestään nykyhetkessä, menneisyydessä ja 
tulevaisuudessa luo epärealistista ja monikerroksellista tunnelmaa, 
jossa tulevaisuuden tapahtuma (kuolema) esitetään menneisyytenä, 
jo tapahtuneena, ja tulevaisuuden tilannetta (hautajaiset) esitetään 
nykyisyytenä. Hämmentävää on myös, että nykyinen itkijän ”minä” 
esiintyy tulevaisuuden vainajan ”minänä” ja itkee äänellä itse itsel-
leen. Kuitenkaan ei ollut aivan tavatonta, että itkuvirsiä esitettiin 
jonkun toisen puolesta, jolloin itkun ”minä” on joku muu kuin itkijä 
itse. Näin tapahtuu usein esimerkiksi hääitkuissa, jolloin itkettäjä-
nainen esittää itkuvirret morsiamen puolesta. Myös kuolinitkuissa 
itkijä saattaa pyytää vainajan puolesta läheisiltä ja sukulaisilta an-
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teeksi. Seuraavassa Saveljevan itkukatkelmassa näkyy ajan ja ”mi-
nän” kietoutunut monikerroksellisuus:

[...] I kačokkua vain, oi občoi omakunda, helie heimakunda,
en ni kel’l’ä voi kiirehist’ä keittiä, ni kip’atkaved’yzie,
en, pall’o vardut, voi teid’ä pagauttua. 
I jo udrua udalih syndyzih
udalat spuassuzet ylen lujah uinotettih.
I kačokkua vain, miulda valgiet spuassuzet
valdazed i miusta valdivoidih.
En, pal’l’o, t’eid’ä voi ni ked’ä pagauttua.
A kačokkua vain, mie l’ähen 
sugeilda muailmoilda piäl’d’ä
armahihgo synd’yzih, kaidoih da tuomen dorogoih. [...] (Fon. 
2709/2)

[...] Ja katsokaas, oi yhteinen omakunta, heleä heimokunta,
kenellekään en voi kiireisesti keittää edes kiehuvia vetysiä [teetä].
Enkä, onneton vartalo, voi teitä puhutella.
Ja jo poloista urheisiin syndyziin
urheat spuassuzet ylen sikeästi uinottivat.
Ja katsokaas vain, minulta valkeat spuassuzet
minun valtaseni ovat vallanneet.
En voi onneton ketään teistä puhutella.
Ja katsokaas, minä lähden
lämpimiltä maailmoilta päältä
armahiin syndyziin, kaidoille tuomen teille. [...]

Saveljeva rakentaa itkussaan ja itkullaan sellaista ideaalitapah-
tumaa ja -paikkaa, jossa vainajalle järjestetään kunnolliset hauta-
jaiset, vainajaa itketään äänellä, kunnioitetaan, hänelle annetaan 
anteeksi, paikalle saapuvat kaikki vainajan sukulaiset ja läheiset. 
Näiden itkujen avulla luodaan myös ideaalia tulosta – vainaja pää-
see turvallisesti tuonpuoleiseen ja liittyy omien sukuvainajiensa 
perheeseen. Saveljeva rakentaa tällä tavoin omien kulttuuristen 
käsitystensä mukaista toivottavaa tulevaisuutta, paikkaa ja yhtei-
söä. Hänen itkuissaan rakennettu tulevaisuus ei ole abstrakti tai 
epätodellinen positiivinen illuusio, vaan se perustuu perinteisiin, 
konkreettisiin todellisuuskäsityksiin, jotka Praskovja on sisäistä-
nyt. Ideaalin, toivotun tulevaisuuden luominen osoittaa jälleen it-
kurekisterin rituaalista performatiivisuutta, sanan voimaa.

muiSteluitKujen teemat. Hautajaisrituaalin kokonaisuuteen kuulu-
vat muisteluitkut esitettiin yleensä vainajan muistelupäivinä hau-
dalla, esimerkiksi kolmantena ja yhdeksäntenä päivänä, kuuden 
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viikon kuluttua kuolemasta ja kuoleman vuosipäivinä. Muutenkin 
hautausmaalla käytiin kirkollisina juhlapäivinä muistelemassa su-
vun vainajia. Sen lisäksi oli neljä erityistä suvun vainajien muisto-
päivää – laskiainen, pääsiäisen jälkeen Tuomaan tiistai eli ruadenča 
(jota kutsutaan myös vainajien pääsiäiseksi), helluntain eli troičan 
suovatta ja vielä muuan muistinsuovatta, muistolauantai keväällä 
ja syksyllä. Karjalaisten kansanuskon mukaan vainajan sielu voi 
oleskella elinpaikoissaan kuuden viikon ajan kuoleman jälkeen. 
Tästä syystä vainajaa palvottiin ja kunnioitettiin, kutsuttiin pöy-
tään, jätettiin ruokaa ja öisin valoja, jotta vainaja saisi turvallisen 
ja rauhallisen tuonpuoleisen ”elämän”, ja vastaavasti myös kaik-
ki elävät saisivat sen myötä rauhallisen tämänpuoleisen elämän. 
Kuuden viikon kuluttua kuolemasta pidettiin muistojuhlat ja käy-
tiin haudalla, minkä jälkeen vainaja asettui lopullisesti tuonpuo-
leiseen. Muisteluseremonioissa, niin kuin hautajaisrituaalissakin, 
vanhat kansanomaiset käytännöt ja riitit saivat vaikutteita naapu-
rikansoilta ja kristinuskosta. (Honko 1963: 107–112; Konkka 1992: 
93–119; Stepanova A. 2003: 36–49.)

Muisteluitkut sisältävät Konkan (1992: 96) mukaan vähemmän 
pakollisia motiiveja. Koska ne eivät kuulu varsinaiseen rituaaliin 
kuten hautajaisitkut, niissä vallitsevat elegiset motiivit, suru ja va-
litukset vaikeasta elämästä läheisen ihmisen menetyksen jälkeen. 
Yksi pysyvä teema on kuitenkin esillä: itkijä herättää vainajaa ja 
kutsuu häntä keskustelemaan kanssaan tai kuuntelemaan itseään. 
Aineistossani muisteluitkuja on kaikista kuolinitkuista kolmannes 
(54), useat niistä on nauhoitettu hautausmailla eikä pelkästään 
kerääjien pyynnöstä. Tullessaan haudalle itkijä asettui haudan 
oikealle puolelle kasvot vainajan kasvoja päin (selin ristiin), juu-
ri siihen kohtaan, jossa vainaja voi nähdä hänet tuonpuoleisesta 
arkkuun rakennetusta ikkunasta. Esittäessään muisteluitkua itkijä 
saattoi istahtaa haudan reunalle, kyykistyä haudan vierelle tai jopa 
mennä puolimakuulle haudan oikealle puolelle (ks. kuvat Neno-
la 1989; kirjoittajan omat havainnot Saveljevasta). Koko kehon-
asennollaan itkijä pyrkii läheisyyteen vainajan kanssa ja samalla 
olemaan mahdollisimman matalalla, haudan tasolla, mikä viestii 
myös kunnioitusta vainajaa kohtaan – itkijä ei halunnut olla kor-
kealla, dominoivassa asemassa ja puhua vainajalle ylhäältä alas. 

Pääteemana muisteluitkuissa on vainajan herättäminen, nos-
taminen tuonpuoleisesta, minkä jälkeen itkijä voi suhteellisen va-
paasti viedä itkuansa eteenpäin. Muisteluitkuissa vainajan herät-
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täminen vastaa pääteemoiltaan läheisiä hautajaisriitin yhteydessä 
esitettyjä nostatusvirsiä vainajan ollessa kotona. Tässäkin itkijällä 
on kuitenkin sisältöä toteuttaessaan vapaus kehittää pääteemaa 
parhaaksi näkemällään tavalla. Esimerkiksi Praskovja Savelje-
van muisteluitkujen alussa esitetty ”herättämisen” pääteema voi 
esiintyä pelkkänä toteamuksena: tulin sinua nostattamaan, herät-
tämään. Se voi myös olla hyvin kehittynyt: yritän nostattaa sinua, 
avautukaa Pietari Suuren aikaiset maat kahdelle puolelle, avautu-
kaa ikiajoiksi asetetut arkunkannet, nouskaa naulatut kuusituu-
maiset rautaiset naulat, nouse oi miun kalliz naine kandajazeni kalle-
hista synd’yzistä miula kaččuo (TKU 255/14). Praskovjan viimeinen 
tallennettu muisteluitku äidin haudalla (V. 26/55) on erittäin pitkä 
ja päättyy osittain itkukieliseen ja osittain puhekieliseen saneluun. 
Siinä itkijä toteaa, ettei kukaan nouse vaikka hän kuinka yrittää 
herättää, eikä kukaan puhu hänen kanssaan:

Ei noussun. Eigo nouze. Ammuin on suojattu sugeih synd’yzih. Ar-
mahih synd’yzih ammuin on azetettu. Valgiet spuassuzet vallat on 
heild’ä otettu. Ei pal’l’on kera paissa voi. Hos kuin kuottele kuon-
nuttua i kuverdua, ni ei kuondun. Niin lähen. Ozuttuate mageissai, 
manasterskoiloih magavosijoih vieren, ni hoti unissa ozuttuguaze 
miula, kaksikerdazet an’gel’skoit armozet. Mid’ä mie rubien n’äl’l’ä 
valgeilla ilmoilla piäl’l’ä el’ämäh? Kuin azeuvun viihyt’t’ämäzeni 
viluloi talviloi vasse? En tiijä. Auta miula, kallis kandajazeni. Auta 
hod mil’l’ä. Kyzykkiä polvi Spuassuzilda pozvolenjat. Annakkua 
heil’ä polvienpiällizet polvipoklonazet, eigo miula tiäl’ä pozvolittua 
parembua elosta. Molikkua da.

Ei noussut. Eikä nouse. Kauan sitten on suojattu kauniisiin syndy-
ziin. Armaisiin syndyziin kauan sitten on asetettu. Valkeat spuassuzet 
heidän valtansa ovat ottaneet. Ei kovaosaisen [minun] kanssa voi 
puhua. Vaikka kuinka yrittäisi herättää ja vaikeroida, niin ei herän-
nyt. Niin lähdenkin. Näyttäydy kun makeille luostarimakuusijoille 
vierin, niin vaikkapa unissa minulle näyttäytykää, kaksikertaiset en-
kelien armoseni [vanhemmat]. Miten minä rupeankin näillä valkeil-
la ilmoilla päällä elämään? Kuinka selviän viihdyttämäiseni [minä, 
lapsi] kylmien talvien läpi? En tiedä. Auta minua, kallis kantajaiseni. 
Auta vaikka millä. Pyytäkää polvi spuassuzilta lupaa. Antakaa heille 
polvienpäälliset polvikumarrukset, eivätkö he antaisi minulle täällä 
parempaa elämää. Rukoilkaa.

Praskovjan äiti kuoli vuonna 1938, ja tytär on käynyt äitinsä 
haudalla itkemässä yli 50 vuoden ajan. Tämä viimeinen vuonna 
2001 tallennettu itku on täynnä epätoivoa: se on yksinäisen vä-
syneen vanhuksen monotonisella äänellä esittämä yksinpuhelu. 
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Praskovja kertoo edelleen äiti-vainajalle murheistaan ja vaikeuk-
sistaan, pyytää kuolleilta vanhemmiltaan apua ja rukouksia. Sa-
malla hän kysyy itselleen kuolemaa, jonka jälkeen hän olisi taas 
oman perheensä keskellä eikä yksin.

Vainajan herättämisen teeman jälkeen muisteluitkuissa esiintyy 
hyvin usein kertomuksia oman ja perheen elämän kulusta sekä va-
lituksia vaikeasta elämästä, eli omaelämäkerrallisille itkuille omi-
naisia teemoja (esim. Fedosja Slepokurova Fon. 2057/1, Tatjana Ja-
kovleva Fon. 2038/21). Maria Stafejeva on kertonut aviomiehensä 
haudalla käydessään heidän nuorimman poikansa elämästä (Fon. 
1724/4). Tässä katkelmassa itkijä käyttää hyvin paljon ”uusia” 
sanoja, jotka liittyvät nykyaikaan, esimerkiksi opiskeluun. Itkijä 
kuitenkin sovittelee kaikki uudet vierasperäiset, venäjästä lainatut 
sanat itkurekisterin sääntöjen mukaisiksi:

[...] Oi karjojen nuorin kažl’aženi, kačo,
Leningruadazissa assuksendelou.
Vet on näilä aigazin vojennoiloissa učiliššoissa uččietou.
Ni mänizit jo häneld’ä hyvie, kačo, mielialazie andamah,
učiliššazissa ana händä hyväzesti uvažaidais.
Kuin on hän vet’ ynn’äh miula učittu
jo kymmenih klassazih suah, 
jo vett oliz dostalit vuoduot hänellä jo učiliššazissa olla,
niin ei annettu vezivaldazie
hänen tehnikkumazie jo končiksennella.
Niin moužet, kuin jo vuožii rubei proidimah,
ni loppou, kačo, ku armiežet ne končiksendelou.
Niin jo, kačo, angehutta mamaista ni 
kaz’onnoiloista, kačo, kodiloista auttelou. (Fon. 1724/4)

[...] Oi karjojen nuorin kaislani [poika], katsos,
Leningradissa asustelee.
Hänhän on näinä aikoina sotakoulussa opetettavana.
Niin menisit jo hänelle hyviä, katsos, mielialoja antamaan,
jotta sotakoulussa hänet hyvin arvostaisivat.
Kun onhan hän hyvin minulla oppinut,
kymmenenteen luokkaan asti,
johan olisi viimeiset vuodet hänellä sotakoulussa olla,
niin ei annettu lupaa
hänen ammattikoulusta valmistautua.
Niin ehkä kun jo vuosia rupeaa vierimään,
niin loppuu, katsos, kun armeijat ne loppuvat.
Niin sitten, katsos, ankeaa äitiä niin
virallisista, katsos, kodeista [armeijasta] auttaa.
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Itkijät saattavat pyytää suoraan tuonpuoleisessa olevaa vaina-
jaa kysymään spuassuzilta apua tai parempaa onnea elossa oleville 
perheenjäsenille (esim. Maria Stafejeva KOTUS 10150_1az, Jevdo-
kija Travkina Fon. 1877/1). Klavdija Turujeva (s. 1906, Selki) pyy-
tää itkussaan vainajaa auttamaan tiettyjä perheenjäseniä:

[...] Auttele armahissa spoaššuzissa,
kuin oli yksi da ainova kazl’ane, kalliz kazl’ane ni. [...]
A vielä, kudamane on karjojen nuorembi alline,
viluloila i vierahilla rannoilla aigazista aijoista ni suaten,
ei voi ni kuih loaduzih kogonikkazien 
pozakonnoiloilla päivill’ä ni podoidietie,
kuin on moninkymmenkerdazijen ožattomuzien kandelija alline ni.
Oi armaha- armahilla moailmoilla peälä oznuaččija,
olova Sašazeni, ažettele hot udalilla ugodnikkazilla,
ediziss’ä puoluzissa umoliete,
eigo hod mimmozija ožazija
olovat spoaššuzet odblahoslovittua 
siun kaikkien nuorimmalla kana-allizella ni.
Pokoriete kaikkih loaduzih
polvi spoaššuzilla edizissä puoluzissa,
eigo polvi spoaššuzet hot’ hänen varduzija pomogaidua.
Eigo hyvijä umazija, ustoavaizija
udalua moakundoa myö astuossa hänell’ä [annettua].
Oi armaz l’ubiimoi rodiitel’a,
auttele kaikkija omillaz, moli,
omija allizija auttele armahissa spoaššuzissa 
kuin aigazista aijoista ni suah azettuatit ni. 
Hod jo ed voi omilla kädyzillä,
ni suusoviettazilla ni mid’ä autella ni,
hod armahilda špoaššuzilda, olovilda špoaššuzilda
kyzy hyvijä ožazija.
Eigo olovat špoaššuzet hod ožazija hyvijä
olovoa moailmoa myö astuošša anettuo. (Fon. 1928/1)

[...] Auttele armaissa spuassuzissa,
kun oli yksi ja ainut kaisla, kallis kaisla [poika] niin. [...]
Ja vielä kun karjojen nuorempi alli [tytär],
viluilla ja vierailla rannoilla nuorista ajoista asti,
ei pysty millään lailla kokonaisten
laillisilla päivillä [muistelupäivä] tulla,
kun on monien kymmenien onnettomuuksien kantaja alli.
Oi armaille maailmoille tuoja [isä],
suuri Sašazeni, asettaudu vaikka urheiden pyhien
edessä rukoilemaan,
eivätköhän vaikka jonkinlaista osaa
suuret spuassuzet siunaisivat
sinun nuorimmalle kana-allille niin.
Polvistu kaikin tavoin
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polvispuassuzein edessä,
eivätkö polvispuassuzet hänen vartaloitaan auttaisi.
Eikö hyvää älyä, tapoja
urheaa maakuntaa pitkin astuessa hänelle [anneta].
Oi armas, rakas vanhempi,
auta kaikkia omia, rukoile,
omia alleja auta armaissa spuassuzissa
kun aikaisista ajoista asti asetuit [tuonpuoleiseen].
Vaikka et pysty omilla käsillä
etkä suullisilla neuvoilla meitä auttamaan,
niin vaikka armailta spuassuzilta, suurilta spuassuzilta
kysy hyviä osia.

Joidenkin itkijöiden muisteluitkuissa esitetään vainajille pyyntö 
rukoilla tuonpuoleisilta voimilta heille kuolemaa vedoten vanhuu-
teen, sairauksiin, yksinäisyyteen tai elämän vaikeuksiin. Esimer-
kiksi Praskovja Saveljevan (Fon. 3378/4), Maria Stafejevan (Fon. 
1898/5) ja Maria Prohorovan (Fon. 2061/1) itkuissa esitetään sel-
laisia pyyntöjä. Alla on katkelma Prohorovan itkusta:

[...] Aivin inhulla gor’arukkazella pidäy
izmennoit igäaigazet it’kien matata.
Eigo roinnun surennolla sulattomalla aigoma-rukkazella,
suvendamien sulattomassa paikassa
ni sulembie sanazie roinun.
Oi kukki mamarukkazeni, kuottele
udalilla spoassuzilla umoliekseh,
eigo udalat spoassuzet
udalih syndyziih ter’ämbi uberittais.
Oi näilä ilmoila loadija kandajazeni,
kuottele pobiednoida gor’arukkua
polvi spoassuzilla pokoriekseh,
eigo polvi syndyzih t’eriämbi otettais.
En ved’ kiero da kirottu gor’arukka voi
kiirehijä muailmazija myö n’ämbi mid’ä kiirähtiä. [...]

[...] Aivan kurjan onnettoman raukan [minun] pitää
petolliset ikäaikaset itkien matkata.
Eikä tullut surevalle sulattomalle aikaansaamalle raukkaselle [mi-
nulle]
lämmittämien [aviomiehen] sulattomassa paikassa
ei sulavampia sanoja tullut.
Oi kultainen äiti-raukka yritä
urheilta spuassuzilta rukoilla,
eikö urheat spuassuzet
urheisiin syndyziin nopeammin ottaisi.
Oi näille ilmoille laatija kantajaiseni [äiti]
yritä kurjan onnettoman raukan [minun puolesta]
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polvispuassuzille kumartua,
eikö polvisyndyziin nopeammin otettaisi.
Enhän kurja ja kirottu onneton raukka [minä] pysty
kiireisiä maailmoja pitkin enempää kiirehtiä. [...]

Aineistoni muisteluitkujen päätarkoituksena ja pääteemana on 
yleisesti ottaen vainajan herättäminen ja hänen kanssaan puhumi-
nen. Puhumisella tarkoitetaan kertomista, sanomista, valittamista, 
pyytämistä eli itkijän tarvetta kommunikoida vainajan kanssa, vä-
littää tuonpuoleiseen itkijälle tärkeitä asioita. Kaikki nämä kom-
munikaation aspektit toteutuivat ja mahdollistuivat juuri itkure-
kisterin puitteissa.

Rekryytti-itkujen teemat
Rekryytti-itkuja esitettiin miespuolisten sukulaisten lähtiessä so-
taan tai armeijan palvelukseen niin Karjalassa kuin Inkerissä ja 
Pohjois-Venäjälläkin (Čistov 1988; Stepanova A. 2003; Nenola 2002). 
Aineistossani on 21 tallennettua rekryytti-itkua 14 itkijältä. Niistä 
vanhin on Arvid Genetzin vuonna 1871 tallentama itku. Seesjärve-
läisten rekryytti-itkujen aloitus on poikkeuksetta pojalle tai mie-
helle osoitettu puhuttelu, jota seuraa yksi näiden itkujen pysyvim-
mistä ja yleisimmistä pääteemoista – miehen, veljen, pojan lähtö 
vieraille maille. Lähettäminen, saattaminen, varustaminen yleensä 
ilmenee itkijän toimintana ja viittaa tulevaan: rupean lähettämään, 
saattamaan; tai itkun kohteelle esitettynä kysymyksenä: mihin 
varustaudut? mihin sinua lähetän? Tämä on kuitenkin vain 
pääteema, joka voi eri itkijöillä kehittyä eri tavalla. Yksi itkijä ker-
too kasvattaneensa poikansa yksin, ja että nyt hänet täytyy lähettää 
armeijaan (Fedosja Fedotova Fon. 2397/25), kun taas toinen itkijä 
toistaa veljelleen esitetyn kysymyksen ”Mihin puet ja varustelet? 
En osaa arvata” kuuteen kertaan (Avdotja Mihkaleva KA. 63/3). 

Seuraavana teemana itkuissa esiintyvät armeijan palvelusta tai 
sotaa symbolisesti edustavat aseet, joita rekryytti tulee kantamaan 
tai joita hänelle annetaan kannettaviksi. Tämäkin voi olla pelkkä it-
kijän toteamus toistoineen tai laajasti kehitetty aseista johdettu ko-
konaisuus. Esimerkiksi Irinja Pahomova (Fon. 2044/23) varoittaa 
poikaansa: vieraissa paikoissa annetaan sarkatakki, nahkavyöt ja 
aseet; älä kadota niitä, jotteivät vieraat syytä sinua. Tämä teema ei 
välttämättä ole esillä kaikissa rekryytti-itkuissa, mutta useimmiten 
niissä itkuissa, joissa on puhe sodasta. 
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Viimeisenä hyvin monissa itkuissa esiintyvänä teemana on it-
kijän imperatiivimuotoinen pyyntö kirjeen lähettämisestä tai kir-
joittamisesta, jotta itkijä tietää sotilaan olevan elossa ja muistavan 
hänet edelleen. Pahomova on selittänyt pyyntönsä pojalleen sillä, 
ettei hän pystyisi muuten pojan lähdöstä aiheutuvia mielipahoja 
kestämään:

[...] Millä mie rubien, vaivane kandaja,
vaivazien keskizie siämezie vagauttelomah [itkee]
näid’ä kogonazie, kogonikkazie kaksie vuožiloi mänettiä?
Työndele jo, kumbazet ollah pošta poštazih posylaidavat
počotnoit, hienotti, herbovoit lista-bumuagazet.
Kirjuttele hotti kierolla kandajalla,
hozi en mie malgivo kandaja malta,
hod moužet viekkahat narodakunda luvetah.
Butt’o miula vaivazet keskizet siämyöt vagauvutah.
Butt’o kuin siun kurjista keskizistä siämyzistä
kukittu kukko kuvuamazeni,
siun keralla i pagajan. [itkee] [...] (Fon. 2044/23)

[...] Millä minä rupean, vaivainen kantaja [minä-äiti],
vaivojen keskisiä sisuksia [sydäntä] vakauttamaan
näitä kokonaisia, kokonaisia kaksia vuosia viettämään?
Lähetä jo ne, jotka ovat posti postitse lähetettävät
kunnialliset, hienot, vaakunaiset liuskapaperit [kirjeet].
Kirjoittele kurjalle kantajalle,
vaikka en minä poloinen kantaja ymmärrä,
ehkä älykkäät kansakunnat [lukutaitoiset ihmiset] lukevat.
Ikään kuin minun vaivaiset keskiset sisukset vakautuvat.
Ikään kuin sinun, kurjista keskisistä sisuksista
muovattu kukko kuvaamaiseni [poika],
sinun kanssa puhun. [...]

Kaikissa rekryytti-itkuissa esiintyy äidin tai vaimon huoli omas-
ta selviytymisestä, murheesta ja ikävästä – tämä on kaikille itkuille 
ominainen teema, joka kulkee punaisena lankana itkuvirsiperin-
teessä. Monet äidit ilmaisevat itkuissaan huolensa siitä, että he eh-
tisivät kuolla pojan ollessa armeijan palveluksessa. M. Mihkaleva 
(s. noin 1885, Poatene) itkee: 

Ažnoba ottamat onehen iččeni otluasani ottamaženi, 
ottamat omihizie orjazii otettih, 
onehella mamalla šuuret ošibkat, 
otluasani ottamaženi, roittih sidi ottozišta. 
Ken kargijan maman kallehilla ilmoilla kallehii syndyzii kattau, 
vieronan maman vieronan iččeni viivyttämäzeni? (KA. 62/22)
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Mokomat ottamat [vieraat ihmiset] onnettoman itseni [minun] silk-
kisen ottamaiseni [poikani], 
ottamat omiksi orjiksi ottivat, 
onnettomalle äidille suuret vääryydet, 
silkkinen ottamaiseni, tulivat näistä otoista. 
Kuka suruisen äidin kalliilta ilmoilta kalliisiin syndyziin kattaa [hau-
taa],
masentuneen äidin, masentuneen itseni viihdyttämäiseni [minun 
poikani]? [...]

Sama itkijä ilmaisee erittäin vahvasti oman murheensa pojan ar-
meijaan lähdöstä: jos hän olisi tiennyt, että poika otetaan häneltä 
pois, hän olisi pyrkinyt lapsestaan eroon pienenä, esimerkiksi heit-
tänyt navetan nurkkaan. Itkijä-äiti ehdottaa pojalleen kuolemaa 
armeijaan lähdön vaihtoehtona:

[...] Läkkä kargijan maman kaunehišta kanaver’yzistä kataidu kan-
damazeni,
läkkä kargien maman omistani kädyzistä
kaunehilda ilmazilda peäldä
kannettomilla kohtazilla kandoziksi kažvatan,
läkkä, kiero mama kivettömällä kohtažella kivyziksi kirbotan [...]

Tule suruisen äidin kauniista kanaveristä muovattu kantamaiseni 
[poika],
tule suruisen äidin omista kätösistä
kauniilta ilmoilta päältä
kannottomilla kohdilla kannoiksi kasvatan,
tule, kurja äiti kivettömälle kohdalle kiviksi heitän. [...]

Samantapainen kuoleman toivomus esiintyy ensinnäkin hääit-
kuissa, jolloin äiti voi ehdottaa tyttärelleen kuolemaa tai itse mor-
sian voi pyytää, että hänet murhataan naimisiin menon sijasta. 
Toiseksi, samanlainen teema esiintyy naisten omaelämäkerrallisis-
sa itkuissa silloin kun itkijät käsittelevät omaa ”osattomuuttaan”, 
esimerkiksi Praskovja Saveljeva seuraavassa itkukatkelmassa:

[...] Oi kiero kandajazeni, hoss olizid miun
kivittömihgo paikkoih kivyziksi kirvottan.
Oi miun viekas kandajazeni,
viel’ä sen puolih hos olizid miungo
vezattomih paikkoih vezaziksi.
Oi liäni kandajazeni, hoss et oliz miuda 
lämbymien muailmoila piäl’ä luadinut.
Hos olizid miun, oi liäni kandajazeni,
liävän čuppuh miun läpehyt’t’än.
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Oi valgie kandajazeni, hos olizid miun 
vaskiziengo vajojen kannoin alla miun vaskahuttan.
Kuin et’t’ä ole olovien muailmoila piäl’ä
olovien Spuassuzien edizis’s’ä puoliloin 
umoliennuze miun kohasta.
Mint’än olen yn’n’äh maijen ilmoi myö matkuan ozatoin. [...] (Fon. 
1519/4)

[...] Oi kurja kantajaiseni, olisit vaikkapa minut
kivettömille paikoille kiviksi pudottanut.
Oi minun viisas kantajaiseni,
vielä olisitpa minut vaikkapa 
vesattomille paikoille vesasiksi [laittanut].
Oi suruinen kantajaiseni, jospa et olisikaan minua
lämpimille maailmoille laatinut.
Vaikkapa olisit minut, oi suruinen kantajaiseni,
läävän nurkkaan minut tukehduttanut.
Oi valkea kantajaiseni, olisit vaikkapa minut
vaskisten portaiden perustojen alle minut viskannut.
Kun ette ole suurilla maailmoilla päällä
suurten spuassuzien edessä ollenkaan rukoilleet puolestani.
Miksi yhä maita-ilmoja pitkin kuljen osattomana. [...]

Aineistoni vanhimmassa itkussa vuodelta 1871 ovat esillä kaik-
ki edellä käsitellyt teemat. Itkussa sotaan lähtevälle miehelle vai-
mo kysyy, mihin mies varustautuu, kertoo, että miehelle annetaan 
aseet, pyytää kirjoittamaan kirjeitä, ilmaisee huolensa siitä, miten 
hän tulee pärjäämään lasten kanssa ja pyytää spuassuzilta surmaa:

Ukko kuin lähtöy (otetah) šaldatakši 
It’et’äh
Kunne šuoriatet suvendamien (viivyt’t’äjäzen’i) sulgava sokola? 
Mihi varoin valmištelietet voalimien valgia sokola? Kunne olguot 
omattomilla rannoilla? En voi, vaivažen-alane varduoni, arvata: 
gosudarskoillago tsoarilla l’ähet igiziksi ottamattomiksi orjiksi. I tu-
retskoilla turkilla vastah. Vet ottamien kuldane omena, vet anetah 
oigeissa ollissa akkiloidavat i olga-oružja-rauat, kaioissa kainaloissa 
kanneldavat karummat kainalo-rauat. Kuundele, kuomien kuldane 
kukko kurjan itččeni (kuverrat) kuverrukšuot (ku moliatet), kun mä-
net tuuittamien luohizih turkan maihe. Posluušai pobiednoin itččeni 
slovetkazet hot kuihe loaduloih edgo voi suurella pravoslavnoilla 
narodazella pokornoida sloovia andoa. Edgo voi otkuppia tsiistoi-
da puhtahia herbo’ovoida bumaaga-lehtilistazia; edgo voi omillas 
siiloilla bogaterskoilla otkuppia läbikiviziä kirjan’ikkoja. Anna kol-
met slovetska sanazet kirjuttau buitto kuin mielen parannuksiksi. 
Mieli-kirjavan rukkaženi mielet hot i paratah buitto kuin; b.k. sihi 
mielilöi parandelen parmoma-rukkaženi, parmomien luohizišta 
ilmoista päi. Angehen-alan’e varduoni, igävembien ožien alane, 
inhu gor’arukka idvomazieni kera suurissa igävissä silma vuotan 
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i kodvitan, idavoi idvomien luohizista ilmoista ottamien luohizista 
otččinoista i viernoida viestiä vuotan. Kui rubien aigoja mänettämäh 
kirehillä roadaloil läht’ehyä. Siun ažetetuilla kebeilä kezä-kirveš 
aloila mändyä. Kusta rubien mie silma vuottamah, kuin rubien kii-
rehiä roadoloja kireht’ämäh siun l’ähtehyä. Rubien udrarukkazeni 
sugeilda spoosuzilda surmia kyzymäh; eigo tuldais sugiat sp.-zet 
suurien surma-pilojen kera surmitččemah. En voi angehpeähyöni 
aigoja mänet’t’eä suuren art’t’elin aigomazieni kera. Kuhe luaduloih 
a. varduoni aig-ni kera armahi * ei hän lopu igänäh tämä virži. (SKS 
KRA. Genetz, Arvid 23348 360. 1871.)

Mies kun lähtee (otetaan) sotilaaksi
Itketään
Mihin valmistaudut lämmittämien (viihdyttäjäseni) sulkava haukka 
[aviomies]? Mitä varten valmistaudut vaalimien haukka? Mihin läh-
det omattomille rannoille? En voi vaivojen alainen vartaloni [minä] 
arvata: valtiovallanko tsaarille lähdet ikuisiksi ottamattomiksi orjik-
si. Ja turkkilaisia turkkia vastaan. Johan ottamien kultainen omena 
[aviomies], johan annetaan oikeissa ollissa kannettavat ja olka-ase-
raudat, kaidoissa kainaloissa kanneltavat karummat kainaloraudat 
[aseet]. Kuuntele, kuvaamien kultainen kukko [aviomies] kurjan 
itseni [minun] (innokkaat) pyynnöt (kun rukoilet), kun menet tuu-
dittamien [vieraiden ihmisten] luona oleviin turkin maihin. Kuun-
tele onnettoman itseni [minun] sanaset, vaikka millä tavalla etkö 
voi suurelle kristitylle kansalle nöyriä sanoja antaa. Etkö voi ostaa 
puhtaita puhtaita vaakunallisia paperilehtiliuskoja; etkö voi omillasi 
voimilla urhoollisilla ostaa läpikivisiä kirjureita. Anna kolmet sana-
set (ven.) sanaset kirjoittaa ikään kuin mieleni parannukseksi. Mie-
likirjavan raukkaseni [minun] mielet ikään kuin paranevat; ikään 
kuin näillä [kirjeillä] mieliä parantelen imettämä-raukkaseni [minä], 
imettämien luona olevista ilmoista päin [vieraista paikoista]. Anke-
an alainen vartalo, ikävämpien osien alainen, kurja onneton raukka 
[minä] idättämäisteni [lasten] kanssa suurissa ikävissä sinua odotan 
ja odotan, idättämien luona olevista ilmoista ottamien luona olevis-
ta paikoista [vieraista maista] uskollisia viestejä odotan. Kuinka ru-
pean aikoja viettämään kiireisiin töihin lähdettyä. Sinun asetetuille 
kevyille kesä-kirves-aloille mentyä. Mistä rupean minä sinua odot-
tamaan, kuinka rupean kiireisiä töitä kiirehtimään sinun lähdettyä. 
Rupean poloinen raukkanen [minä] kauniilta spuassuzilta surmia 
kysymään; eivätkö tulisi kauniit spuassuzet suurien surmasahojen 
kanssa surmaamaan. En voi ankeapää aikoja viettää suuren joukon 
aikaansaamaisteni [lasten] kanssa. Mihin laatuun ankea vartaloni ai-
kaansaamaisteni kanssa armaisiin * eihän lopu koskaan tämä virsi.

Sadan vuoden aikana rekryytti-itkuissa ei ole juurikaan tapah-
tunut muutoksia sen enempää sanastossa kuin teemoissakaan. Ai-
noastaan jotkin konkreettiset yksityiskohdat ovat muuttuneet, ku-
ten armeijan palveluksen kesto, jos ja kun se mainitaan, tai kuten 
yllä esitetyssä itkussa ”Turkin tsaaria” vastaan käyty sota.
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Poatenelaisilla 1880-luvulla syntyneillä itkijöillä, Avdotja Mih-
kalevalla, M. Mihkalevalla ja F. Vanjuškinalla rekryytti-itkuissa 
esiintyvät hääitkuista tutut ilmaukset ja teemat. Avdotja Mihkaleva 
rinnastaa rekryytiksi lähdön hääaikaan: se on lintu-tuhansien lii-
kunta-aika, orava-tuhansien nylkemisaika eli riistalintujen ja ora-
vanahkojen myyntiajat (KA. 63/3). Kaikki kolme itkijää kehottavat 
rekryyttiä likaamaan kasvonsa ja laittamaan huonompia vaatteita, 
jotta hän näyttäisi karulta, jolloin hänet ehkä lähetettäisiin takaisin. 
Sama motiivi kasvojen likaamisesta esiintyy Hourenja Fedotovalla 
(s. 1883 tai 1894, Selki), joka hääitkussaan kehottaa tytär-morsianta 
likaamaan kasvot morsiussaunassa ennen kun sulhasen perhe nii-
tä likaa (SKS KRA. Kaukonen, Väinö 1884. 1943.) Muiden alueiden 
karjalaisissa itkuissa tämäntapaisia motiiveja ei löydy. Hää- ja rek-
ryytti-itkujen intertekstuaaliset suhteet ja viittaukset yllä esitetyis-
sä tapauksissa johtuvat siitä, että vanhimmilla itkijöillä nuoren po-
jan lähtö armeijaan, vieraaseen maailmaan, ja nuoren morsiamen 
lähtö naimisiin, vieraaseen perheeseen, assosioituivat vahvemmin 
toisiinsa kuin esimerkiksi kuolinitkuihin. Vanhimmilla itkijöillä 
hääitkuperinne oli ilmeisesti vielä vahvasti käytössä ja intertekstu-
aalisten suhteiden muodostaminen hää- ja rekryytti-itkujen välille 
oli oletettavasti helppoa. Nuorempien, 1910-luvun jälkeen synty-
neiden itkijöiden rekryytti-itkuissa ei löydy näin selkeitä viittauk-
sia hääitkuihin.

Temaattisesti mielenkiintoisia ja jokseenkin poikkeavia ovat 
Praskovja Saveljevan esittämät kuusi rekryytti-itkua, joista puo-
let on nauhoitettu 1970- ja 1980-luvulla Mändyselässä kylän kol-
melle eri pojalle järjestetyissä läksiäisissä. Kaikissa Saveljevan 
itkuissa esiintyvät rekryytin lähtö, aseet sekä kirjeen kirjoittami-
nen, mutta esille tulevat myös toisentyyppiset aiheet. Saveljevan 
vahvuutena oli kuolinmenoihin liittyvä itkuvirsiperinne. Hänen 
rekryytti-itkunsa viittaavatkin intertekstuaalisesti kuolinitkuihin, 
sillä itkijän kompetenssin painopisteet vaikuttavat siihen, mitkä 
intertekstuaaliset suhteet aktualisoituvat performanssissa. Savel-
jevan itkuissa rekryytin lähtö rinnastui konkreettiseen kuolemaan 
– hän esimerkiksi kuvaa eri itkuissa eri tavoin, miten nuori poika 
voi menehtyä aseisiin (Fon. 257/2, 1338/2). Aineistoni kaikista 21 
rekryytti-itkusta vain Saveljevalla esiintyy pääteemana rekryytin 
herättäminen (Fon. 3377/5), joka on yleisin teema sekä Saveljevan 
että muiden seesjärveläisten kuolin- ja muisteluitkuissa. Toinen 
kuolinitkuista tunnettu yleinen teema anteeksipyytämisestä ja kiit-
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tämisestä on myöskin vahvasti esillä Saveljevan rekryytti-itkuissa 
(Fon. 1338/2, 2709/1). Itkijä kehottaa sekä rekryyttiä että hänen 
äitiään pyytämään toisiltaan anteeksi siltä varalta etteivät he enää 
näkisi toisiaan. 

Hääitkuissa morsiamen lähtö toiseen sukuun rinnastuu myös 
sosiaaliseen kuolemaan (Honko 1963: 122−123; Nenola-Kallio 
1982: 180−181; Konkka 1992: 252), ja tämä olisi voinut osittain 
vaikuttaa edellä esitettyihin hää- ja rekryytti-itkujen teemojen ja 
ilmausten lainautumiseen. Saveljevan itkujen kohdalla näkyy kui-
tenkin selkeä yhteys nimenomaan kuolinitkuihin. Hän myös ra-
kentaa rekryytti-itkuillaan rekryytin tai hänen äitinsä negatiivista, 
ei-toivottua tulevaisuutta (vrt. ideaalinen, toivottu kuva Savelje-
van omista hautajaisista). Miksi tulevaisuus esitetään rekryytti-
itkuissa ei-toivotun kaltaisena? Onko taustalla kansanuskomus, 
jonka mukaan ei-toivotun tuloksen esittäminen sanallisesti etukä-
teen varmistaa, ettei se toteudu todellisuudessa, kun se kerran oli 
jo performatiivisesti toteutettu sanavoimalla? Itkuissa esiintyvää 
synkkää tulevaisuutta ei kuitenkaan voi selittää vain edellä esite-
tyllä tavalla. Käytännössä asepalvelukseen tai sotaan rekrytoidun 
oli aivan mahdollista kuolla palvelusaikanaan, ja itkijä saattoi itkeä 
rekryyttiä jo etukäteen sen varalta, että hän ei palaa takaisin. 

Toisena Saveljevan itkukompetenssin vahvuutena ovat omaelä-
mäkerralliset itkuvirret, ja niiden teemat, eli omat murheet näky-
vät selkeästi hänen rekryytti-itkuissaan. Saveljevalla itsellään ei 
ollut lapsia, ja hän pohtii yhdessä itkussa, pystyykö hän, lapseton 
nainen, ymmärtämään äidin, synnyttäneen naisen, tuskia ja mur-
heita kun oma poika lähtee kotoa:

[...] Oi kalliz Glašarukka, vet siun kandamazeni 
omista keskisiämyzist’ä on siula vualittu.
En angeh, arvua niid’ä abeida,
kuin mie niid’ä, udra, en ole ruadan,
moužet en voi arvata?
A suvendama vardut, kai, angeh, arvuan, kaikki abiezet.
Olen, kyl’mä, monien, kyl’män’yt vardut, kyl’mätti, vilut n’ägen.
Olen viihyt’t’ämägo vardut, kai vierahat rannat vierryn [...] (Fon. 
2708/17)

[...] Oi kallis Glaša-raukka, sinun kantamaisesihan
omista keskisisuksistasi on vaalittu.
En ankea [minä] arvaa niitä mielipahoja,
kun minä osaton en ole niitä (lapsia) tehnyt,
kenties en osaakaan arvata?
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Mutta lämmittämä vartalo [minä], ankea ymmärrän kaikki mielipa-
hat.
Olenhan, kylmä, paleltunut vartalo [minä], monet kylmät ja vilut 
kokenut.
Olen viihdyttämä vartalo [minä], kaikki vieraat rannat vaeltanut [...]

Praskovjan omaelämäkerrallisten itkujen teemat – oma van-
huus, yksinäisyys, lapsettomuus, elämän vaikeudet – ovat vahvas-
ti esillä hänen rekryytti-itkuissaan (ks. tark. Stepanova E. 2004).

Saveljevan rekryytti-itkuista löytyy silti yhteys myös hääitkui-
hin. Itkussaan (Fon. 2708/17) hän kehottaa rekryyttiä ottamaan ko-
toa mukaan kohteliaampia sanoja puhutellakseen komentajia, jotta 
rekryyttiä ehkä kohdeltaisiin paremmin. Sama kehotus osoitetaan 
hääitkuissa morsiamelle, kun tämä on lähdössä aviomiehensä per-
heeseen (esim. Martynova Fon. 1531/11, Stafejeva Fon. 1722/1). 
Tässä viittauksellisesti armeija ja aviomiehen suku rinnastuvat vie-
raaksi perheeksi, jonka jäseneksi nuori mies tai tyttö lähtee ja jossa 
tällä ei ole omaa valtaa. Toinen vihjeenomainen intertekstuaalinen 
viittaus sekä hää- että kuolinitkuihin ilmenee Saveljevan itkussa 
(Fon. 2708/18b) rekryytin isä-vainajan siunauspyyntöjen yhtey-
dessä. Itkijä ikään kuin kutsuu itkullaan pojan isää tuonpuoleises-
ta siunaamaan poikaansa ja olettaa, että poika on vainajan avulla 
paremmin varustettu lähtemään vieraille rannoille.

Saveljevalta tallennettu laaja, monipuolinen aineisto pitkältä 
aikaväliltä on tarjonnut mahdollisuuden tarkastella erityyppisten 
itkuvirsien intertekstuaalisia suhteita. Tarkastelussa ilmeni, että 
erityisesti rekryytti-itkut sisältävät viittauksia kaikkiin Saveljevan 
osaamiin itkutyyppeihin. Hänen kokonaisvaltaisesti sisäistetyn 
itkuperinteensä kautta välittyvät sekä itkijän vahva kompetenssi 
että koko itkuperinteen olemus: itkurekisterin ja itkuperinteen te-
maattiset sisällöt suvereenisti hallitseva itkijä pystyy sääntöjen ja 
sisältöjen sisällä ilmaisemaan henkilökohtaisia ja perinteisiä mer-
kityksiä vapaasti ja luovasti.

Itkujen yleiset teemat: Punaisena lankana itkijän murheet
Itkuvirsien näkyvimpänä pääteemana eli koko itkukorpuksen 
keskeisenä ulottuvuutena on tunteiden kommunikaatio (ks. myös 
Nenola-Kallio 1982: 16−17, 232; Konkka 1992: 5; Honko 1963; Wilce 
2009a: 43−56; 2009b; Tolbert 1990). Omia tai läheisten ihmisten su-
ruja ilmaistaan sekä kuolin- että rekryytti- ja hääitkuissa. Rituaalin 



163

ulkopuolella esitetyissä itkuissa valitukset vaikeasta elämästä ovat 
keskeisenä aiheena. Aineistossani on yhteensä 85 omaelämäker-
rallista itkua 27 seesjärveläiseltä itkijältä. Kuten aiemmin totesin 
(ks. s. 90−100), itkurekisterin avulla ei ilmaista tunteita pelkästään 
sanoilla, surut tehdään kuulluksi myös äänen käytöllä ja melodi-
alla, murheet näytetään koko olemuksella. Itkurekisteri on surujen 
kieli (vrt. Timonen 2004: 309–). Senni Timonen (2004: 309) tarttuu 
tutkimuksessaan lyyrisen kalevalamittaisen runouden ”tunteen 
kollektiivisiin olomuotoihin, tunnekieleen tai -puheeseen (emotion 
language, emotion discourse)”, joissa ”tunnekieli viittaa tunteiden ta-
poihin elää kielessä”. Tunnekielessä ja -puheessa voi erottaa kaksi 
aspektia: puheet tunteesta ovat kulttuureille ominaisia käsityksiä 
tunteista, ja tunteelliset kielet keskittyvät affektiiviseen sisältöön, 
voimaan ja vaikutukseen. Timonen (2004: 310) kirjoittaa: ”Huo-
lirunot ovat siinäkin mielessä tiheää tunnekieltä, että niissä tun-
teellinen puhe (surullisen affektin ilmaisu, läsnäolo ja vaikutus) ja 
puhe tunteesta (surun ominaisuuksien ja kokemuksen kuvaukset) 
toimivat korostuneen yhteenkietoutuneina.” Sama koskee myös 
itkuvirsiä. Tässä osiossa pyrin antamaan yleiskuvan kaikissa Sees-
järven itkuissa ilmenevästä murheiden pääteemasta eli siitä, miten 
surut kuvataan ja miten ikävistä ja murheista puhutaan. 

Itkuissa kuuluvat pääasiassa iäkkäiden, elämän vaikeuksia 
kokeneiden naisten äänet. Kuten lyyrisissä kalevalamittaisissa 
runoissakin (ks. Timonen 2004: 307–), itkuissa hahmottuvat tyy-
pilliset elinympäristöt ja elämänkulut: perhe ja perheenjäsenten 
keskinäiset suhteet, läheiset ja vieraat ihmiset, turvattomuuden 
ja menetyksen tunteet, onnen puute ja syyt siihen. Murheiden tai 
epäonnisen elämän syyt ovat läheisten ihmisten pois lähteminen 
– mukaan lukien kuolema ja sen seuraukset –, itkijän yksinäisyys 
ja osattomuus (onnen puute) sekä huolet lapsista tai lasten takia 
(Nenola-Kallio 1982: 209−212). Kaikki itkut sisältävät henkilökoh-
taisia yksityiskohtia itkijän omasta elämästä tai itkun kohteesta. 
Syyt murheisiin ovat hyvin yksilöllisiä, mutta ikävistä ja murheista 
kertoessaan itkijät käyttävät silti perinteisiä, yleisesti jaettuja mal-
leja, jotka ilmenevät sekä rekisterin että tematiikan tasolla (kieliku-
via, mielikuvia ja teemoja). Itkuvirsissä ilmaistaan lajille ominaisia 
käsityksiä siitä, mikä tekee naisten elämästä murheellisen.

Yleisemmin murheiden nimet itkuissa ovat igävät – ikävät, obii-
dat – surut, mielipahat, kirjaimellisesti loukkaukset (ven. обида), 
kručinat – murheet (ven. кручина), osuadat – ikävät (ven. досада), 
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opualat – surut, kirjaimellisesti epäsuosiot (ven. опала), izmenäzet 
– puutteet, kirjaimellisesti petokset (ven. измена), atkalat – tuka-
lat, surut, vahingot, abiet – surut, mielipahat, kirjaimellisesti louk-
kaukset (ven. обида), iz’juanazet – puutteet (ven. изъян). Näitä 
kaikkia käytetään synonyymisesti. Itkurekisterille ominaiseen 
tapaan on olemassa erilaisia idiolektisia variaatioita. Esimerkiksi 
Anna Zaharovan itkuista löytyy yhdyssanoja, joita muodostetaan 
yllämainituista murheiden nimistä ja sanasta raiššat – raiskat; Ma-
ria Stafejeva käyttää näiden lisäksi pereživanjazet – huolet (ven. 
переживание), tuskat, pahat mielyöt, Saveljevalla myös gor’at – on-
nettomuudet (ven. горе) ja vaivat esiintyvät ikävien synonyymeinä. 
Murheiden nimitykset esiintyvät aina monikossa ja useimmissa 
tapauksissa myös deminutiivimuodossa. Elämänmurheet ja ikävät 
kuvataan liioitellun suuriksi, valtaviksi. Usein itkijä toteaa, että 
hän on ”suurissa ikävissä” tai hänen on kerrottava ”monikertai-
sista murheista ja loukkauksista”. Anna Zaharovan elämän ikävät 
ollah ilmojen i maijen suurehuot igäväraiššat – ovat ilmojen ja maiden 
suuruiset ikäväraiskat, tai monikerdazet izmennoit istujat igäväraiššat 
– monikertaiset petolliset istuvat [pysyvät] ikäväraiskat. Anna Lu-
kina on itkussaan suurissa igävissä, ylen suurih ilmoijen suurehuzih 
igävih jäin – suurissa ikävissä, hyvin suuriin ilmojen suuruisiin ikä-
viin jäin (Fon. 67/70).

Minä-nimitysten perusteella itkijät ovat ikävien kantajia – nimi-
tykset välittävät jo itsessään naisten surullisen olemuksen. Mur-
heiden nimistä johdetut substantiivit ja adjektiivit toimivat usein 
minä-nimityksinä (ks. Stepanova A. 2012: 55−59). Muita murheen 
tunteisiin viittaavia minä-nimityksiä ovat muurehtunut (ks. Timo-
nen 2004: 315), apeutunut, suruinen, kurja ja niin edelleen. Myös 
monisanaiset minä-nimitykset keskittyvät useimmiten murhei-
den välittämiseen: mielinkirjavan mielyzien muurehtunun gor’akulu 
– mielikirjavan mielien suruinen onneton raukka, igävistä luajit-
tu varrud – ikävistä laadittu vartalo (Zaharova); kyynälistä kyhät-
ty varrud – kyynelistä kyhätty vartalo (Saveljeva). Nimitysten ja 
kielikuvien perusteella itkijät ovat ikävissä, he istuvat tai astuvat 
ikävissä, he ovat murheiden alaisina tai alla, tai ovat murheiden 
kantajia: on moninkymmenkerdazijen ožattomuzien kandelija (Turuje-
va, Fon. 1928/1) tai kurja kuuzientoista kymmenien kručinaraiškojen 
kualaja akkaraiška – kurja kuusientoista kymmenien ikäväraukkojen 
kävelijä akkaraukka (Zaharova). Murheita ja ikäviä voi nimittää 
(igävie imenuimah), ajatella (pahoi mielyzie panettelomah) ja ilmoitella 
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(obiidazet objuavie) istuen yksin kotona (Prohorova, Fon. 2061/5). 
Ikävien kantajan jalat, sydän tai vartalo voivat katketa, jos murheet 
rupeavat painamaan liikaa (esimerkiksi Fon. 2053/30).

Itkijöiden murheet sijaitsevat seämyzissä – sisuksissa eli vartalon 
sisällä. Anna Zaharovan sydän on vaivojen keskizet siämyzet – vai-
vojen keskeiset sisukset; omih inhuloijen igävien siämyzih kaikenmoi-
zet igävät issuttelen – omiin kurjien ikävien sisuksiin kaikenlaiset 
ikävät istuttelen; onehen keskizih siämedraiškoih kaikenmoizet ossuada-
zet azettelen – onnettoman keskeisiin sisusraukkoihin kaikenlaiset 
ikävät asettelen (Fon. 2057/5). Irinja Pahomovalla inhut keskizet 
siämyöt it’kietäh, što on meilä maijen ni ilmoijen suurevuot igäväzet – 
kurjat keskiset sisukset itkevät, että on meillä maiden ja ilmojen 
suuruiset ikävät (Fon. 2044/14) tai onehissa da keskizissä siämyzis-
sä obiidazet vet’ on – onnettomissa ja keskisissä sisuksissahan surut 
ovat (Fon. 2044/11). Pahomovan sydän kiehuu suruista: keskizet 
siämyöt, kumbazet ollah ičen vaččazissa kiehujat kip’atkavedyöt, niijen 
kip’atkavedyzien luaduh kiehun – keskiset sisukset, jotka ovat itsen si-
sällä kiehuvat kuumat vedet, niiden kuumien vesien tavalla kiehun 
(Fon. 2044/11). Fedosja Zinkinalla, kahden pojan äidillä kai jo keski-
mäzet siämyöt kanavarbahih [loaduh] katkieldiheze teid’ä kazvattuassa – 
kaikki jo keskimmäiset sisukset kanavarpaiden tavoin katkeilevat 
teitä (lapsia) kasvattaessa (Fon. 2053/30). Surujen seurauksena sy-
dän voi mustua, kuten esimerkiski Praskovja Saveljevalla ja Maria 
Je. Levkojevalla valgiet siämyzet kai päčinoččazie mussemmiksi mus-
settu – valkeat sisukset kaikki uuninotsia mustemmiksi mustuneet 
(Fon. 2038/17).

Surut tuottavat kyyneleitä, esimerkiksi Aksinja Popova omilani 
kylmilä kymmenkerdazila kyynälvedyzilä kyllässyksendelen – omillani 
kylmillä kymmenkertaisilla kyynelvetysillä tulen kylläiseksi (Fon. 
999/7) tai Maria Kokareva kävelen suurien kyynelien kera – kävelen 
suurten kyynelten kanssa (KA. 67/51). Itkijän sydän tai hän itse, 
hänen vartalonsa, voivat kuihtua ikävistä: Maria Kokarevan sugiet 
serččazet kai suolaragehien luaduh sulettih – kauniit sydämet kaikki 
suolarakeiden tavoin sulivat (KA. 67/51), myös Saveljeva kuvaa 
itkussaan äidin haudalla ikävien vaikutusta häneen:

[...] Niin vet onnakko rubien pal’l’o vardut 
parahilla da muailmoila piäl’ä
sugeilla ilmoilla piäl’ä suolaragehuzien sijačči sulamah. 
I angeh, kargie vardut, rubien, 
kagrajyväzien luaduh naverno kaidenen. [itkee] [...] (Fon. 3408/1)
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[...] Niinhän rupean kovaosainen vartalo [minä],
parhailla maailmoilla päällä,
kauniilla ilmoilla päällä suolarakeiden tavoin sulamaan.
Ja ankea, suruinen vartalo [minä] rupean
kaurajyväsien tavoin ehkä kapenemaan. [...]

Murheinen itkijä kokee kylmyyttä, vilua, viimaa: ylen šuurila 
viluloila [...] viimazilla ni rubeau viimoksendelemaa – hyvin suurilla 
viluilla [...] viimoilla rupeaa viimoilemaan (Vasiljeva, Fon. 2363/9). 
Useissa itkuissa sureva tai onneton ihminen, mukaan lukien leski 
tai orpo, kuvataan vierivänä kivenä: Ni ved vierona varduženi vieri-
löijen kivilöijen sijoičči viluo da vierasta randuo vieriin – Niinhän ma-
sentunut vartaloni [minä] vierivien kivien tavoin vilua ja vierasta 
rantaa (pitkin) vierin (Rigačnaja, Fon. 1521/14), myös Prohorovalla 
samanlainen mielikuva orpojen elämästä (Fon. 1524/2).

Useimmat itkijät kuten Maria Je. Levkojeva, Praskovja Savel-
jeva kertovat ikävästä elämästään vertailemalla elämää matkaan, 
matkaamiseen tai kävelyyn. Maria Prohorova  itkee: Aivin inhul-
la gor’arukkazella pidäy izmennoit igäaigazet it’kien matata – aivan 
onnettoman raukan täytyy petolliset [onnettomat] elinajat itkien 
matkata (Fon. 2061/1). Anastasija Rigačnaja kuvaa tyttöyttä vas-
takohtana tulevalle onnettomalle avioelämälle Olizin omila vol’a 
vol’noiloilla vol’a valdazila maida ilmoi myö matannun da pajattanun – 
Olisin omilla vapaa-vapailla vapaa-vapauksilla maita ilmoja myö-
ten matkannut ja laulanut (Fon. 997/3). Irinja Pahomova kääntyy 
kuolleen äitinsä puoleen kertoessaan ikävästä elämästään:

[...] oliz miun udala kandajane hot näihe,
ei oliz laskenun maida ni ilmoi myö matkuamah,
oliz udalien spoassuzien blahoslovittuloiksi umbilambuziksi lau-
huttanun.  
[...] Miun on olova kandajane
onehista keskizistä siämyzistä obiidazista obdielainnun
olovie ilmoi myö matkuamah. (Fon. 2043/36)

[...] olisi minun viisas kantajani [äiti] vaikka näihin,
ei olisi päästänyt minut maita ja ilmoja myöten matkaamaan,
olisi viisaiden spuassuzien siunaamiksi umpilammiksi sulattanut.
[...] Minut on suuri kantajani
onnettomista keskisistä sisuksista ikävistä laatinut
suuria ilmoja myöten matkaamaan.

Vain harvoilla naisilla esiintyy itkuissa varsinaisesti sanat ”elä-
mä” tai ”elää”. Esimerkiksi Praskovja Saveljevalla sekä vuonna 
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1945 Eini Granin tallentamissa uusissa itkuissa esiintyy puhe-
kieliset elos, eliä sanat. Saveljevan tapauksessa näiden sanojen 
käyttöä voi pitää idiolektisina, kun taas uudet itkut ovat käy-
tetyltä rekisteriltään hyvin poikkeavia (ks. s. 177−186). Näin 
ollen yleisenä itkurekisterin käytäntönä on välttää nimeämästä 
suoraan, ei pelkästään nomineja, vaan myös verbejä, jotka liittyvät 
ihmiselämän keskeisiin vaiheisiin – syntymään, elämiseen ja 
kuolemaan sekä naimisiin ja rekryytiksi menoon. Ensimmäinen eli 
syntyminen29 pois lukien, muut vaiheet ilmaistaan itkuissa mat-
kaamisen tai pois lähtemisen kautta, joihin liittyy tiiviisti ikävän 
ja murheen sekä tulevaisuudessa koittavien puutteiden ja varatto-
muuden kuvailu.

Itkijät pohtivat omien surujensa ja onnettoman elämänsä syitä. 
Motiivi ”Parempi olla syntymättä” on suosittu Seesjärven alueen 
itkuissa (ks. esimerkit s. 232−233), Inkerin itkuissa (Nenola-Kallio 
1982: 91–95) kuten myös kalevalamittaisissa valituslauluissa (Timo-
nen 2004: 332–336). Timosen mukaan (2004: 332–333) nämä runot: 

[...] eivät vielä keskity huolten alkuun, vaan kohdistavat huomion 
aikaan ennen huolia. Jos en olisi lainkaan syntynyt tai jos äiti olisi 
minut heti synnytettyään tappanut tai jos olisin sylilapsena kuollut, 
tätä tuskaa ei olisi tarvinnut kestää. Perusongelma on olemassaolo.
 
Itkuissa tämä motiivi keskittyy ensiksi syytöksiin äitiä kohtaan, 

joka synnytti itkijän onnettomaksi, ja toiseksi toivottuun lapsen-
murhaan. Prohorova itkee muisteluitkussaan omalle äidilleen: ylen 
opal’noiloihe aigaziih obdielaičit, monikymmenkerdazih vahingokorvazih 
azetit – aivan onnettomiin aikoihin laadit, monikymmenkertaisiin 
vahinkojen partaille asetit (Fon. 2061/1). Itkijät30 ehdottavat omil-
le äideilleen erilaisia tapoja päästä vastasyntyneestä eroon: lapsi 
pitää heittää vaskisen kannon alle, sulattaa lammeksi, upottaa 
lampeen, heittää navetan nurkkaan, asettaa risuksi aitaan, kiveksi 
kivettömään paikkaan tai vesaksi vesattomaan paikkaan. 

Suurimmassa osassa elämän murheista kertovissa itkuissa it-
kijät kertovat osan eli onnen puuttumisesta. Tämä tulee ilmi en-
sinnäkin minä-nimityksissä ozatoin varrud – osaton vartalo, oneh 
akkaraiška – onneton akkaraukka tai kargien da karuloin ozazien kan-

29  Syntymä ja synnyttäminen ilmaistaan tekemisen verbien kautta – laatia, 
asettaa, kuvata, muovata, kyhätä (ks. Stepanova A. 2012).
30  Saveljeva (Fon. 2247/17, 1519/4), Pahomova (Fon. 2043/36), Fomina Ma-
rina (KOTUS 10116_1a).
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delija gor’arukkazeni – suruisten ja karujen osien kantaja onneton 
raukkaseni. Osattomuuden syitä selitetään eri tavalla. Yksi vaih-
toehto on, että spuassuzet eivät antaneet tai jakaneet onnea itkijälle. 
Toisen selityksen mukaan itkijän äiti on jollain tavalla vaikuttanut 
lapsensa onnen puuttumiseen, esimerkiksi ei rukoillut riittävästi 
kirkoissa, ei pyytänyt riittävän hartaasti onnea spuassuzilta, tai on 
luonut lapsensa kyynelistä ja murheista. (Vrt. Timonen 2004: 338–
342.) Usein tämän jatkona esiintyy äidille osoitettu ”Parempi olla 
syntymättä”-jakso. Irinja Pahomova kommentoi omasta elämäs-
tään kertovan itkun keskellä, ettei hänen kaunis ulko-muotonsa 
taannut onnea: 

Semmoista mie igiä elin. Oli miula vartta dai kai, kaunuo, a ozua 
ei miula olova kandajane andan ni mimmoista olovie ilmoi myö 
oboidie. Vot… (Fon. 2043/36)

Sellaista minä elämää elin. Oli minulla vartaloa ja kaikkea, kauneut-
ta, mutta osaa ei minulle suuri kantajani antanut minkäänlaista suu-
ria ilmoja myöten kulkea. Niin…” 

Anna Zaharova pohtii itkussaan, että hän itse huono-osaisena 
äitinä synnytti omat lapsensa onnettomiksi: omila ozattomila oka-
jannoiloila ozaraiššoillani olovila muailmazila piälä obdielaičin – omil-
la osattomilla kirotuilla osaraukoillani suurille maailmoille päälle 
loin (Fon. 1032/6). Seuraavassa Praskovja Saveljevan itkun kat-
kelmassa kietoutuvat monet ylläesitetyt teemat ja mielikuvat: pa-
rempi olla syntymättä -motiivi, oman osattomuuden pohtiminen 
ja äiti- ja myös isä-vainajan syyttäminen, omien ikävien ja tuskien 
kuvaaminen. Mielenkiintoisena kohtana lopussa ovat Saveljevan 
äiti-vainajalle esitetyt anteeksipyynnöt siitä, että hän itkussaan 
moitti äitiään:

Miksi oled miun, hoi kargie kandajazeni, 
kallehila muailmoila piäl’ä kannottan? 
Oi udra kandajazeni, hoss olizid miun 
umbilambuzih upottan. 
Ei ole olovila muailmoila piäl’ä onehela varduola
olovat spuassuzet myt’t’yn’äzie ozazie annettu. 
Oletta onnakko miun, oi kargienalazen varduon, 
kaksigokerdazed da an’gel’skoit armozet 
kuin rubeitta armahila muailmoila piäl’ä miuda azettelemah, 
et’t’ä ole olovila spuassuzila 
edizis’s’ä puoliloin vous’o umolien. 
Hot’ oliz moužed miula olovat spuassuzet 
olovien da muailmoila piäl’ä ollessa 
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ozazed miun kohtah otvedittu. 
Oi kyl’l’ä kandajazeni, t’yö oletta kävel’l’yn 
kolmillakymmenil’l’ä kolmilla soboroilla edizih puoliloih, 
naverno, miun, onehen varduon, ozie proklinaimah? 
Elä, pal’l’o kandajazeni, vous’o pane pahaksi,
 hoz mie, udra, siula ukoroičen. 
Vet vaivazen da vaiveudunuon varduon 
ei omat, kerit’t’ämäzen keskigosiämyöt
omie sirom’atnoiloi remenizie vous’o kesset’t’iä. 
Andele, oi miun kargienalazen varduon kallis kandajazeni, 
kallehih ku syndyzih sie läksit, oi polvikandajazeni, 
ana miula polvipiälized i polviproškenjat. (Fon. 1337/12)

Miksi olet minut, oi suruinen kantajaiseni,  
kalliille maailmoille kantanut?
Oi, poloinen kantajaiseni, vaikkapa olisit minut 
umpilampiin upottanut. 
Eivät ole suurilla maailmoilla onnettomalle vartalolle 
suuret spuassuzet minkäänlaisia osasia antaneet. 
Olette kaiketi minun, oi surujenalaisen vartalon
kaksikertaiset enkeliarmoset, 
kun rupesitte armaille maailmoille minua asettamaan, 
ette ole suurien spuassuzien 
edessä lainkaan rukoilleet. 
Ehkä olisivat suuret spuassuzet minun 
suurilla maailmoilla ollessani 
osaset minulle suoneet. 
Oi, aulis kantajaiseni, te varmaan olette käyneet 
kolmienkymmenien kolmien kirkkojen edessä
varmaan minun, onnettoman vartalon, osia kiroamassa? 
Älä, onneton kantajaiseni, ollenkaan pahastu, 
vaikka minä, poloinen, sinua moitin. 
Eiväthän vaivaisen ja vaivatun vartalon 
päästämäisesi, omia keskisisuksiani parkitut remmivyötkään kestä. 
Anna, oi minun surujenalaisen vartalon kallis kantajaiseni, 
kallehiin kun syntysiin sinä lähdit, oi polvikantajaiseni, 
anna minulle polvienpäälliset polvi-anteeksiannot.

Yhtenä syynä itkijän vaikeaan ja murheelliseen elämään on 
läheisten ihmisten poislähtö: lasten muutto pois kotoa tai lähio-
maisten kuolema (esim. Markova Fon. 2391/24). Tässä yhteydessä 
esiintyy usein huoli omasta yksinäisyydestä ja turvattomuudesta, 
jolloin itkijät pohtivat, miten he tulevat selviämään ilman tukea. 
Näihin liittyvät tiiviisti aiheet itkijöiden vanhuudesta ja huonosta 
terveydestä. Turvattomuus tarkoittaa itkijöille sitä, ettei tulevai-
suudessa tule olemaan leivän tai veden antajaa eikä vaatteiden 
hankkijaa, harvemmin mainitaan, ettei tule olemaan koti- tai pel-
totöiden suorittajaa. Itkijät ovat huolissaan myös siitä, ettei heitä 
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ole kukaan hautaamassa, viemässä tuonpuoleiseen. Käytännön 
huolten lisäksi itkijät mainitsevat hyvin usein ja eri yhteyksissä 
myös läheisten hellyyden – sulazien ja armozien – puutteen (esim. 
Zaharova 1523/4, Prohorova Fon. 1524/2).

Menneen elämän vaikeat olosuhteet, aikainen leskeys ja lasten 
kasvattaminen yksinhuoltajana sekä orvoksi lapsena jääminen 
ovat hyvin yleisiä itkujen sisältöjä. Tässä temaattisessa kokonai-
suudessa itku voi päättyä itkijän kertomukseen nykytilanteestaan 
tai sen pohtimiseen, miten hän on kestänyt nämä vastoinkäymi-
set. Esimerkiksi Praskovja Saveljevan mukaan hänen seppä-isänsä 
on laittanut hänen sydämensä ympärille rautaiset vanteet nahka-
vöiden sijasta, minkä ansiosta hän on kestänyt elämän vaikeudet 
(Fon. 3255/29b). 

Itkuissa ei kuvata, miten omia murheita ja ikäviä voisi helpot-
taa (vrt. kalevalamittainen lyriikka Timonen 2004: 343–348). Ikä-
vät kerrotaan, sanotaan ääneen ja ilmoitetaan (Nesterova, Fon. 
2020/18). Omia suruja ja murheita voi kertoa jollekin, esimerkiksi 
sukulaisvainajalle haudalla, useimmiten omalle äidille – tämä on 
yksi muisteluitkujen tärkeimmistä tehtävistä. Fedosja Fedotova 
toistaa tämän ajatuksen omassa kommenttissaan kolmeen kertaan, 
hän sanoo: ni kui siid’ä kui viržität, ni kui pagižet rovno, da kai na duše 
lienöy ku legče rovnoš – niin kun sitten kun itket äänellä, niin kuin 
puhuisit, ja sydämellähän lienee kevyempi olo (Fon. 2397/6). Hän 
jatkaa kertomalla oman aviomiehensä kuolemasta ja päättää kerto-
muksensa: Hot kebiämbi, hot mi kai, mie ku vroode ku pagizen rovnoš 
ku sii viržitän, kun vroode ku pagizen rovnoš – Vaikka kevyempi olo, 
tai miten vaan, minä ikään kuin puhun kun siinä itken äänellä, ai-
van kun puhun (Fon. 2397/8). Hyvin usein itkijät valittavat, ettei 
heillä ole ketään, kenelle voisi omat vaivat ja murheet kertoa (esim. 
Saveljeva Fon. 2247/17; Prohorova Fon. 2061/5), joten voi päätellä 
että surujen ja ikävien helpottamiseksi niitä täytyy kertoa itkussa. 
Itse äänellä itkeminen voi helpottaa naisen oloa, mutta Valentina 
Martynovan kohdalla laulaminen auttoi pysymään terveenä:

[...] Ni kuin inhu rukkaženi idvomien omenan ažetettuloih ikkuna
korvazih istuotennih,
vain nyt inhu Valja-rukka niid’ä igäväizie vie stuaviksendelen.
Ni kuin en oliz niidä Kajoanin jarmankoista tuoduloija Kajoanin stii-
huzija kajahutellun,
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nii moužet jo olizin udra rukkazeni vähäzeldi niin kuin umazilda 
uidin. [...] (Fon. 1531/7)

[...] Niin kuin kurja raukkanen idättämien omenan [aviomiehen] 
asetettuihin ikkunapieliin istahdan,
vain nyt kurja Valja-raukka niitä ikäviä vielä laittelen.
Niin kuin en olisi niitä Kajaanin markkinoilta tuotuja Kajaanin ru-
noja kajauttanut,
niin ehkä jo olisin poloinen raukkanen vähäsen niin kuin pois järjil-
täni. [...]

 
Joillekin itkijöille kuolema voi esiintyä ainoana vaihtoehtona 

murheista pois pääsemiseen. Esimerkiksi Saveljeva (Fon. 3408/1), 
Stafejeva (Fon. 1898/5), Prohorova (Fon. 2061/1) pyytävät omia 
sukulaisvainajiaan valmistamaan heille paikan tuonpuoleisessa tai 
lähettämään heille surman.

[...] olen  mailla  da  ilmoilla  piäl’ä gorissa da vaivoissa. 
Niin  ku ollou  siun, valgie  kandaja, 
valgeissa  synd’yzis’s’ä  siun vallat,  
niin ota onehta miuda varrutta 
iččes kera olovih synd’yzih… [itkee] [...]
Niin  moužed  miula  olovat spuassuzet siel’ä annetah 
pal’l’o varduolla, paremmat eloksuot, 
muurehtunuollago varduol(a) kai miulda igävät i murehet 
l’ähet’äh. (Saveljeva, Fon. 3408/1). 

[...] olen mailla-ilmoilla suruissa ja vaivoissa.
Niin jos taitanee olla sinulla, valkea kantajani,
valkeissa syntyzissä oma valtasi,
niin ota minua, heikkoa vartaloa,
itsesi luoksi suuriin syntysiin... [itkee]. [...]
Niin jospa minulle suuret spuassuzet antavat siellä, 
kovaosaiselle vartalolle paremmat elokset, 
murehtivalta vartalolta kaikki minulta ikävät ja murheet lähtevät.

Perhekeskeisyys ja erityisesti äidin ja lapsen suhteen keskeisyys 
ovat hyvin vahvoja kaikissa omaan elämään liittyvissä itkutee-
moissa (vrt. Nenola-Kallio 1982). Itkijät eivät esitä huoliaan materi-
asta tai rahasta ja niiden puutteesta, he eivät kadehdi naapureiden 
parempaa elämää vertailemalla sitä omaan huonoon tilanteeseen, 
he eivät murehdi suuren maailman tapahtumia paitsi jos ne kos-
kevat suoraan omaa perhettä, kuten sodat. Äidit ovat tässä kes-
keisessä asemassa joko itkun minänä eli äitinä, joka on huolissaan, 
tai itkijän äitinä, joka on ollut vastuussa lapsen onnesta tai osatto-
muudesta. 
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Kiitositkut
Itkuissa esitetään kiitoksia eri tilanteissa, rituaalitilanteissa useim-
miten hääitkuissa. Morsian esimerkiksi kiittää ystävättäriään 
morsiussaunan lämmittämisestä, äitiään saunatarvikkeiden va-
rustamisesta tai vanhempiaan myötäjäisten antamisesta. Kiitokset 
voivat olla kokonaisen itkun teemana tai ne voivat olla osa koko-
naisuutta, jolloin ne esitetään useimmiten itkun lopussa. Kiitoksia 
tarkoittavia formulaisia ilmauksia on muutamia ja ne ovat kautta 
alueen hyvin pysyviä: passibo da passibo – kiitos ja kiitos, moniker-
dazet passibozet – monikertaiset kiitokset, tuhatkymmenkerdazet pas-
sibozet – tuhatkymmenkertaiset kiitokset, sadakerdazet da tuhatlu-
aduzet passibozet – satakertaiset ja tuhatlaatuiset kiitokset. Itkuissa 
tarkennetaan aina, mistä kiitetään: 

Passibo da passibo, pol’ubiimoiloila aijoila ponaslitut
pol’ubiimoimmat podruškazet,
lämbiemättömällä lindurukalla lämmittijä
jälgimäzet lämbimät löylykylyzet jälgimäzet.
[Vet’ tytöt kun lämmitettih, ei akat. Dai tytöt siel’ä ohran’aijah kylyö, 
štoby ni ken ei mänis. Voijah mid’änih luadie.] (Fon. 2059/74, Ana-
stasija Rigačnaja.)

Kiitos ja kiitos, rakkailla ajoilla perityt
rakkaat ystävättäret,
lämpiämättömälle linturaukalle [minulle-morsiamelle] lämmititte
jälkimmäiset lämpimät löylykylyt jälkimmäiset.
[Tytöthän kun lämmittivät, ei akat. Ja tytöthän siellä vartioivat sau-
naa, jotta kukaan ei menisi. Voidaan jotain (pahaa) tehdä.]

Itkuvirsiä koskevassa tutkimuskirjallisuudessa termillä palkitse-
misitkut tarkoitetaan tilapääitkujen alalajia eli kerääjille omistettuja 
itkuja (ks. esim. Pentikäinen 1971; Nenola-Kallio 1982). Mielestäni 
kiitositku-käsite sopisi tällaisiin itkuihin paremmin, koska niissä etu-
päässä kiitetään kuulijaa tai kerääjää huomaavaisuudesta ja hyvästä 
suhteesta. Aineistossani on yhdeksän31 kiitositkua, joista kahdeksan 
– Praskovja Saveljevan, Anna Tološinovan ja Maria Stafejevan – it-
kua on esitetty kerääjille ja yksi Klavdija Turujevan itku on omistettu 
kokonaan sukulaisille hautajaisten järjestämisestä. Osa kiitositkuista 
kerääjille on esitetty itse kerääjien pyynnöstä, esimerkiksi Maria Sta-
fejeva (MS) vastasi Unelma Konkan (UK) pyyntöön näin:

31  Tološinova Fon. 1729/2, Stafejeva Fon. 1724/3, Mironova Fon. 1890/22, 
Saveljeva Fon. 3375/20, 21, 22, Fon. 2706/22a, b, Turujeva Fon. 1938/3.
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MS: No mie kun siun tiedäzin, kuin elät, mis elät, libo kedä on siula, 
ka mie tiedäzin, midä pidäy siula itkie. No, a kui en tiijä niid’ä, ka 
niin vähän tiijät sanuo. Ka siidä siula sanon, što sie tulit, da mejät 
vesselytit, da passibot ando, da muuda ni midä. 
UK: Sen voit itkie? Itke jos voit. 
MS: Nygöi? 
UK: A pid’äy go ob’azatelno sinne rinnalla istuo kelle sie itket?
MS: Ka ei jo pie. (Fon. 1724/3)

MS: No, minä jos tietäisin kuinka elät, missä elät tai ketä on sinulla, 
niin tietäisin, mitä pitää sinulle itkeä. No, mutta kun en tiedä näitä, 
niin vähän tiedät mitä sanoa. No siitä sinulle sanon, että sinä tulit ja 
meitä ilostutit ja kiitokset annan ja ei mitään muuta.
UK: Sen voit itkeä? Itke jos voit.
MS: Nytkö?
UK: Pitääkö välttämättä sinne rinnalle istua kenelle sinä itket?
MS: Ei tarvitse.

Stafejevan, Tološinovan ja Mironovan kiitositkuissa kerääjiä 
kiitetään siitä, että nämä käyvät tiedustelemassa vanhoja nai-
sia, ja että käyvät toistamiseen monta vuotta. Esimerkiksi Anna 
Tološinova aloittaa itkunsa näin:

Voata jo rubielen, angeh da aivin ožatoin gor’akulu,
andelen teil’ä tuhatkymmenkerdažet passibožet,
kuin miun palehtunutta varruttani 
aino omaš patefoonazien kera kävelettä
miuda angehen alaista varruttani kuundelemah vett’e.
Oneh varduvuoni, en ni kussa opastumah kävellyn ved’,
omani odduumazista rubezin, 
ku olin monien kymmenien kerdazien 
igävien alassa loaduvuni astumassa ni,
inhut igäaigazet aino, inhu varduvuoni,
itkien mänetin.
Andelen teil’ä sadakymmenkerdazet passibozet,
kuin palehtunuon varduvuon luo issutta da [...] (Fon. 1729/2)

Odota jo rupean, ankea ja aivan osaton onneton raukka [minä],
annan teille tuhatkymmenkertaiset kiitokset,
kun minun apeutunutta vartaloani [minua]
aina omienne patefoonien [nauhureiden] kanssa kävelette
minua ankean alaista vartaloani [minua] kuuntelemassa.
Onneton vartaloni [minä] enhän ole missään opiskelemassa käynyt,
omista ajatuksistani rupesin,
kun olin monien kymmenien kertaisten
ikävien alla astumassa niin,
kurjat ikäaikaset aina, kurja vartaloni [minä],
itkien menetin.
Annan teille satakymmenkertaiset kiitokset
kun apeutuneen vartalon [minun] luona istutte ja [...]
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Kerääjille esitetyissä kiitositkuissa kiitoksia seuraavat valitukset 
omasta elämästä, monista murheista ja ikävistä. Itkijät ikään kuin 
korostavat, että kerääjien vierailut ja nauhoitussessiot helpottavat, 
lieventävät ikävää elämää. Tološinova iloitsee, että vieraille voi 
kertoa murheitaan: Hodi olovalla moakundažella objavija omani onehen 
keskizist’ä siämyzist’ä igäväzie [...] – vaikka suurelle maakuntaselle 
[vieraille; virallisille tahoille] ilmoittelen omiani onnettomista kes-
kisistä sisuksista ikäviä (Fon. 1729/2).

Saveljeva esitti oma-aloitteisesti yhteensä viisi kiitositkua kerää-
jille. Vuonna 1982 kahdesta peräkkäin esitetystä itkusta ensimmäi-
sessä hän kiittää tutkija Raija Remšujevaa ja Aleksandra Stepano-
vaa:

A vuotakkua vain, andelen mie t’eil’ä,
Aleksandra da Stepanovna,
i andelen viel’ä, Raisa da Petrovna…
I kuottelen n’äist’ä…
kogonazet, kogo vet roitah ku kahet suutkat. 
Igoi arvualetta, kuin on inhulla akalla
hyvä mieli, kuin t’yö pal’l’o varrutta
kogonazet, kogo kahet suutkat viihyt’t’ämiä vesselittijä.
Niin andelen sen kohista t’eil’ä
sadakerdazetti, tuhatluaduzet passibot.
I viel’ä annan niist’ä kohin, kuin miun(e) vet, 
onehen varduon, kai itut kniigoih panit.
En vet, mielikirjava akka,
hyviä miel’d’ä vet it’ken i opastun.
A opassuin vet, oneh, omie da abeida it’kemäh. [...] (Fon. 2706/22a)

Ja odottakaa vain, annan minä teille,
Aleksandra ja Stepanovna,
ja annan vielä, Raisa ja Petrovna…
Ja yritän näistä…
kokonaiset, koko tulevathan jo kahdet vuorokaudet.
Ja arvaatte, kun on kurjalla akalla
hyvä mieli, kun te onnetonta vartaloa [minua]
kokonaiset, koko kahdet vuorokaudet viihdyttämät [kerääjät, vie-
raat] ilostutitte.
Niin annan sen takia teille
satakertaiset ja tuhatlaatuiset kiitokset.
Ja vielä annan sen takia, kun minunhan
onnettoman vartalon [minun] kaikki itkut kirjoihin panitte.
Enhän mielikirjava akka
hyvästä mielestä itkemään oppinut.
Opinhan, onneton, omia ja suruja itkemään. [...]
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Yksinäinen itkijä kiittää siitä, että kerääjien kanssa oli kahden 
päivän ajan hauskaa ja siitä, että hänen itkujaan julkaistiin kir-
joissa. Hän jatkaa kertomalla, miten on oppinut itkemään ääneen, 
jota seuraa teema omista murheista ja ikävästä elämästä. Toises-
sa vuoden 1982 itkussa hän onnittelee Stepanovaa ja Remšujevaa 
etukäteen itkusanoin kansainvälisen naistenpäivän johdosta, sillä 
hän on kirjatoin eli kirjoitustaidoton eikä pysty kirjoittamaan pos-
tikorttia:

A kuulgua vain, vet tullah n’ytten,
kumbazet on luajittu ihalilla da muailmoila piäl’ä,
kukkahila muailmoila piäl’ä kuulujat,
kukkahila muailmoila piäl’ä kuulujat, vos’moi martat.
Niin el’giä inhusta vuotakkua,
kuin olen, kiero vardut, kirjatoin,
niin sanon t’eil’ä, andelen sen kohista n’ytten
sadakerdazet, tuhatluaduzet passibot.
El’giä vieronasta miusta vuotakkua t’eijen pozdravlenieloi.
El’giä udrasta unohakkua, 
vet olen, kiero akka, kirjatoin. (Fon. 2706/22b)

Kuulkaahan vain, kohtahan tulevat ne,
jotka on laadittu ihanilla ja maailmoilla päällä,
ihanilla maailmoilla päällä kuuluisat,
ihanilla maailmoilla päällä kuuluisat kahdeksannet maaliskuut.
Niin älkää kurjalta [minulta] odottako,
kun olen kiero vartalo [minä] kirjoitustaidoton,
niin sanon teille, annan näiden takia nyt
satakertaiset, tuhatlaatuiset kiitokset.
Älkää masentuneelta minulta odottako teille onnitteluja.
Älkää kurjaa [minua] unohtako,
olenhan kiero akka [minä] kirjoitustaidoton.

Seuraavan kolmen kiitositkusikermän Saveljeva esitti samoille 
tutkijoille vuonna 1998, näistä ensimmäinen on saneltu ja muut 
äänellä itketty. Haastattelutilanne oli vaikea, sillä parin päivän ku-
luttua Praskovja Saveljevan oli lähdettävä pois kotoaan vieraalle 
maalle, Keski-Venäjän Smolenskin alueelle, asumaan talveksi sis-
konsa tyttärien luo. Hän ei toivonutkaan palaavansa takaisin ja oli 
varma, että kuolee siellä kaukana kotoa. Näistä syistä sinä päivänä 
esitetyissä itkuissa tulee vahvasti esille oman kuoleman teema, ja 
kiitositkut olivat samalla kutsu hänen hautajaisiinsa.

Ensimmäinen, saneltu kiitositku32:

32  Fon. 3375/20.
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–  ympäristössä tapahtuneet muutokset kuoleman takia (10 kertaa)
–  itkijä-vainaja on poissa
–  pirtti on muuttunut 
–  itkijä-vainaja on valmisteltu lähtöön (4 kertaa)
–  itkijä-vainaja ei voi ottaa vastaan
–  itkijä-vainajan pyyntö haudata (2 kertaa)
–  anteeksipyyntö (2 kertaa)
–  kiittäminen

Toinen, heti perään äänellä itketty kiitositku33:

–  aloitusformula ”sanon teille”
–  itkijän kuoleman esittäminen (2 kertaa)
–  vieraiden tulomatkan kuvaus (3 kertaa)
–  ympäristössä tapahtuneet muutokset kuoleman takia (9 kertaa)
–  itkijä-vainaja on poissa
–  itkijän oman kuoleman esittäminen (3 kertaa)
–  itkijä-vainaja ei voi ottaa vastaan (7 kertaa)
–  kiittäminen

Kolmas, äänellä itketty kiitositku34 on lisäys edelliseen. Pras-
kovjan mukaan toisesta itkusta unohtui tärkeä osa, ja hän esitti sen 
heti toisen itkun päätyttyä.

–  aloitusformula ”sanon teille”
–  itkijän oman huonon terveyden ja mahdollisen kuoleman esittä-

minen (3 kertaa)
–  pyyntö kerääjille tulla hautamaan (4 kertaa).

Aineistoni kerääjille esitetyt kiitositkut käsittelevät suurimmak-
si osaksi itkijöiden omaa elämää. Joillekin, etenkin yksinäisille it-
kijöille, oli tärkeää, että vieraat ihmiset käyvät haastattelemassa ja 
kuuntelevat kiinnostuneina kertomuksia hänen elämästään ja huo-
listaan ja valituksia ikävistään, mikä helpotti naisten oloa. Savelje-
valle hänen oman kuolemansa teema oli päällimmäisenä kolmessa 
itkussa vuodelta 1998. Kaikissa viidessä itkussa hän esitti kiitokset 
kerääjille sekä toivomuksen, etteivät kerääjät unohda häntä ja käy-
vät toistekin tiedustelemassa riippumatta siitä, onko itkijä elossa 
vai kuollut – tämän takia hän käsittelee kolmessa itkussa omaa 
kuolemaansa ja tulevia hautajaisiaan.

33  Fon. 3375/21.
34  Fon. 3375/22.
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Praskovja Saveljevan itkut V. Leninistä ja sota-aiheiset 
itkuvirret vuodelta 1945
1970–1990-luvulla Praskovja Saveljeva esitti oma-aloitteisesti nel-
jä V. I. Leninille omistettua itkua, niistä kaksi kokonaista itkua ja 
kaksi itkukatkelmaa35. Esittäessään näitä itkuja Praskovja sanoi 
kunnioittavansa Leniniä ihmisenä ja johtajana sekä hänen tekojaan 
koko kansakunnan hyväksi. Praskovjan tieto Leninin elämästä ja 
työstä perustuu suureksi osaksi neuvostoaikoina yleisesti toteutet-
tuun viralliseen ideologiaan ja sen puitteissa luotuun Leninin kult-
tiin ja myyttiin (Tumarkin 1987; 1997; Barner-Barry & Hody 1994: 
609–613). Myyttinen Lenin oli rakas opettaja, kansastaan huolehti-
va ja ystävällinen johtaja (Tumarkin 1997: 228), joka on ikuistettu 
kirjoihin, elokuviin, radio-ohjelmiin, patsaisiin ja muotokuviin. 
Virallinen Leninin elämäntarina myyttisenä kertomuksena esittää 
hänet monia vaikeuksia voittaneena koko Venäjän kansan vapah-
tajana, joka kuoli ennenaikaisesti salamurhan uhrina (Barner-Bar-
ry & Hody 1994: 611). Luku- ja kirjoitustaidottomana Saveljeva ei 
pystynyt lukemaan Leninistä kirjoitettuja kirjoja eikä 1990-luvulta 
lähtien ilmestyneitä neuvostojärjestelmää ja sen johtajia kritisoivia 
kirjoituksia. Hänen käsityksensä vallankumouksen johtajasta pe-
rustui suulliseen neuvostopropagandaan ja muun muassa Leninin 
elämästä kertoviin elokuviin.

Saveljeva selitti veljensä pojalle, miksi hän haluaa esittää Leni-
nistä kertovan itkun. Itkijä painotti, että Lenin loi kaikille hyvän 
valtiojärjestelmän, mutta että hänen elämässään oli paljon vaike-
uksia ja murheita, joista Praskovja haluaa kertoa itkussa:

Kuule, mid’ä, plemännikkä, siula sanon. Sanon niin, meil’ä kuulote-
tah Leninua aino. Hiän meil’ä hyvin oli, hyvän vluastin luadi. [...] no 
ni myö malttazima hodi el’iä da n’ägie, sto zist’ oli meil’ä hyvä. Nu 
a tol’ko sie et suanu sovsem n’ägemäh, a mie olin viel’ä pieni, tožo 
en n’ägen Leninua da ni ollun. En tiijä, myt’yz on n’ytten, konešno, 
siel’ä stolalla on, prestolalla. No tol’ko mie sanon, mi ozutetah hot’ 
kinoloissa, hän’en zist’ da hän’en stradanija. No mie panettelen iče, 
hot’ olen vanha akka, no vs’orovno mie panettelen, što hän’el’l’ä oli 
meil’ä vluastie luadie yl’en jygie da abie, ni mie sanon vähäzen hä-
nen eloksesta. Hod n’ytten i pangah n’ämä miusta virreksi, hos skas-
kaksi, hoz miksi, a mie sanon niin. Vuota siula sanon, a sie duumaiče 
omua piälakkua myö, mid’ä hän eli. (Fon. 3689/1.)

Kuule mitä, veljenpoika, sinulle sanon. Sanon niin, meille aina kuu-
lutetaan Leniniä. Hän meille hyvä oli, hyvän valtiovallan laati. [...] 

35  Fon. 3681/9, 1515/10, 3591/6, 3591/7.



178

no niin me ymmärsimme miten elää ja nähdä, että elämä meillä oli 
hyvä. Mutta sinä et saanut yhtään nähdä [Leniniä] ja minä olin vielä 
pieni, myöskään en nähnyt Leniniä. En tiedä, millaista on nyt siellä 
valtaistuimella. Mutta minä sanon, mitä näytetään vaikka elokuvis-
sa, hänen elämäänsä ja hänen kärsimyksiään. Mutta minä ajattelen 
itse, vaikka olen vanha akka, kuitenkin minä ajattelen, että hänel-
lä oli erittäin vaikeaa ja murheellista valtiovaltaa meille laatia, niin 
minä sanon vähän hänen elämästään. Vaikka nyt pankoon nämä 
minulta virsiksi tai taruiksi, vaikka miksi, mutta minä sanon niin. 
Odota, sinulle sanon, ja sinä ajattele omassa päässä, miten hän eli.

Saveljevan kommentissa on tiivistetty hänen sisäistämänsä 
neuvostopropagandan, Leninin kultin ja myytin ydinkertomus, ja 
kaikki Praskovjan itkut noudattavat sitä. Hänen itkuissaan näky-
vät vahvat tunteet ovat kuitenkin itkijän henkilökohtainen panos.

Ensimmäisessä itkussaan Leninille vuodelta 1971 (Fon. 1515/10) 
Praskovja keskittyy Leniniin hyvänä ihmisenä ja johtajana. Hän 
toivoo, että jos hänellä olisi siivet, hän pääsisi satojen, tuhansien 
kilometrien takaa katsomaan Leniniä, joka on kuldazih kodiloih pan-
du. Lenin on paras johtajista, vanhin, hänen ansiostaan kansa elää 
paremmin kuin ennen. Itkijä toivoo, jospa spuassuzet olisivat an-
taneet tällaisen ihmisen elää ikuisesti. Saveljeva pahoittelee, ettei 
koskaan nähnyt Leniniä elävänä vaan vain muotokuvissa. Tästä 
kaikesta Saveljeva haluaisi kiittää Leniniä sekä kumartua hänen 
edessään. Näin ollen itku on ylistävä kiitositku. Se myös eroaa 
muista Saveljevan kiitositkuista siten, että on puhtaasti kiitokseksi 
itketty; muissa kiitositkuissa on mukana itkijän valitukset omasta 
elämästään ja mahdollisesta kuolemasta.

Toisessa itkussa 1980-luvulta36 Praskovja kuvailee Leninin kär-
simyksiä karkotuksen aikana Siperiassa Šušenskojen kylässä, jossa 
Leninillä oli huonot elinolosuhteet. Itkijä aloittaa kertomalla, että 
hänellä itsellään on ollut elämässä paljon suruja, eikä terveyskään 
ole enää kunnossa. Tämän takia hän ymmärtää Lenininkin kärsi-
myksiä, joita näytetään televisiossa:

[...] ku olen mie vanhannud da vaibun akka,
pahoin da jygein ruadoloin ruadanut.
I ei ole ved miula n’äil’ä olovila ilmoila piäl’ä
ni myt’t’yn’äzie zdorovostie.
Ei ole miula n’ytten ni myt’t’yn’äzie mieliruadostizie.

36  Tarkempaa tallennusaikaa ei ole tiedossa, koska muutaman Saveljevan it-
kun on 1980-luvulla nauhoittanut ja myöhemmin IJaLI:n arkistoon luovuttanut 
hänen sukulaisensa.
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Niin angeh, arvuan, kuin oli meil’ä niil’ä aijoil, hos niän händ’äh, 
kuin ozutetah mieroloi da mualoi myö televizoroissa Leninua.
Niin arvualen mie, angeh, n’e aziet niist’ä kohtie, 
myt’t’yöt oldih hänel’ä igäväzet.
Meil’ä luadi kui yn’n’äh maila-ilmoila piäl’ä pienil’l’ä da suurilla,
parahilla ilmoila piäl’ä parahat eloksuot. 
[...] i meil’ä vluastizie luadiessa vet, Il’jič da Lenin,
hiän vet priimi monet i pahuotti, dosuadat i meist’ä kohin.
Enžimbäzet oldih hänel’ä Siberien dago viluloila rannoila vieren’n’ät.
I hän n’ägi vet i vilut i kyl’mät Siberin rannoil. [...]

[...] kun olen minä vanhentunut ja väsynyt akka,
pahoja ja vaikeita töitä tehnyt.
Eikä ole minulla näillä suurilla ilmoilla päällä
minkäänlaista terveyttä.
Ei ole minulla nyt minkäänlaisia mieleniloja.
Niin ankea, arvaan, kun oli meillä niinä aikoina, kun näen häntä,
kun näytetään maailmojen ja maiden myöten televisioissa Leniniä.
Niin arvaan minä, ankea, ne asiat siitä,
minkälaiset olivat hänellä ikävät.
Meille kun laati kaikille mailla-ilmoilla päällä pienille ja suurille,
parhailla ilmoilla päällä parhaat elot.
[...] ja meille valtiovallan laatiessa Iljič ja Lenin,
hänhän koki monet pahuudet ja murheet meidän takia.
Ensimmäiseksi oli hänellä Siperian viluilla rannoilla ajanvietot.
Ja hänhän näki vilut ja kylmät Siperian rannoilla. [...]

Tämän itkun toisena kantavana teemana ovat Leninin äidin su-
rut ja huolet pojastaan sekä muista lapsistaan. Saveljeva korostaa, 
että kaikki äidit haluavat ja yrittävät pitää huolta omista lapsis-
taan, mutta Leninin äiti ei pystynyt huolehtimaan pojastaan, joka 
oli nukkunut kaukana kylmässä ”kuusenhavut patjana, suosam-
maleista tyynyt ja kuloheinistä peitteet”. Teema äidin murheista 
kertautuu itkussa kuuteen kertaan, seuraavassa on teeman alku-
säkeet:

[...] Niin oldihgo hänen kandajazella
omasta otrokoista idvo kandajazella izvodazet 
keskisiämyzis’s’ä oldih iznesit’t’ävät.
Moužet hänen valgie kandaja tože ei vet muannun
omien kandamazien kautti, 
monikerdazien kanazien da kukkozien kuvamazien kautti
kai pečal’noi kandajazen hänen kohista pečualizet priimi.
Hos kyl’l’ä kandaja hänen
kyl’l’ä narodakunnalla kyyn’elie ei ozuttan,
a moužet pimein’ä i t’omnoiloina yöaijoilla hänen kandajazella,
viekkahalla kandajazella verikyyn’el’yöt vierdih
omie kukkozie da kuvuamazie duumaijessa. [...]
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Niin oli hänen [Leninin] kantajaisella [äidillä]
omista lapsista surullisella kantajaisella surut
keskisisuksissa [sydämessä] oli kestettävät.
Ehkä hänen valkea kantaja myöskään ei nukkunut
omien kantamaisten [lastensa] takia,
monikertaisten kanasten [tytärten] ja kukkojen [poikien] kuvaamais-
ten [lasten] takia,
jo surullinen kantajainen hänen takia surut koki.
Vaikka aulis kantaja hänen
auliille kansakunnalle kyyneleitään ei näyttänyt,
mutta ehkä pimeinä ja pimeinä yöajoilla hänen kantajaisella,
viisaalla kantajaisella verikyynelet vierivät
omia kukkoja ja kuvaamaisia ajatellessa.

Sama aihe äidin murheista esiintyy myös Saveljevan Leninistä 
kertovassa itkukatkelmassa (Fon. 3591/6). Teema äidin huolista ja 
suruista on karjalaisessa itkurunoudessa hyvin yleinen, ja Savelje-
va eläytyi Leninin viralliseen elämäntarinaan karjalaisille naisille 
tavanomaisen itkuteeman kautta – pohtimalla itkunsa kohteiden 
kärsimyksiä ja murheita. Itkuissaan hän ei pelkästään ylistänyt 
vallankumouksen johtajaa, vaan yritti myös nähdä tämän ihmise-
nä (eikä pelkästään kultti- ja myyttihahmona) perinteisen äiti-lapsi 
-suhteen kautta (vrt. Timonen 2004 Maria ja Jeesus). Saveljevan 
itkujen sisältöön ja mielikuviin ovat mahdollisesti vaikuttaneet 
myös elokuvat Äidin sydän (Сердце матери, 1965), joka perustuu 
Zoja Voskresenskajan samannimiseen novelliin ja kertoo Leninin 
perheestä ja tämän äidistä Maria Uljanovasta, sekä Vuosisadan 
alussa (В начале века, 1961), joka kertoo nuoren Leninin elämästä, 
muun muassa karkotuksesta Siperiaan.

Leninin dramaattinen elämäntarina jatkuu edelleen kärsimyk-
sillä, joita hän joutui kokemaan koko kansakunnan hyväksi sekä 
lyhyellä toteamuksella Leninin murhasta ”joutui ottamaan pahat 
ja myrkylliset luodit”. Lopussa Praskovja pohtii Leninin kuoleman 
seurauksia maailmalla:

[...] Olizgo, inhu, sil’l’ä aijoin…
ne aijad hiän meil’ä rukovodin,
niin moužed viel’ä ei meil’ä oliz n’äid’ä
da aatomnoiloi gor’aačoiloi ognie ei ozutettais. [...]

[...] Olisi, kurja [hän], sillä aikaa…
ne ajat hän meillä johtaisi,
niin ehkä vielä ei meillä olisi näitä
ydin-kuumia-tulia [ydinaseita] ei olisi. [...]
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Praskovjan esittämässä kertomuksessa Leninin kärsimyksistä 
ja toistuvassa ajatuksessa siitä, että hän joutui kokemaan ja kes-
tämään monet murheet kansansa puolesta, on nähtävissä yhteys 
Kristuksen kärsimystarinaan. Viimeisessä Leninistä kertovassa 
itkukatkelmassa (Fon. 3591/7) Leninin yhteys yliluonnolisiin voi-
miin ja Kristukseen (Spuassu) on läpinäkyvämpää. Koko itkukat-
kelma vuodelta 1999 kuvailee nostalgisesti Leninin luomaa, mut-
ta nykyaikoina kadonnutta hyvää valtiovaltaa, jota itkijä haluaa 
muistella kylän naisten kanssa ja josta haluaa kiittää Leniniä. Hän 
jatkaa spuassuzille osoitetuilla pyynnöillä taata ihmisille parempi 
elämä ja lopussa kiittää vielä kerran Leniniä ja spuassuzia hyvästä 
menneestä elämästä:

[...] Niin davaite anamma Leninalla sen kohista
sadakerdazet, tuhatluaduzet passibot.
Ved hiän meil’ä luadi sen kohista
olovilla ilmoilla piäl’ä ollessa hyvän.
Niin umolietemma olovilla spuassuzilla edizis’s’ägo puoliloin,
eigo spuassuzet meil’ä pozvolittua
parembua elosta, hyvyt’t’ä.
I voimma sanuo, ana meil’ä olovat spuassuzet
piäličči meist’ä pa-, pravoslavnoin Spuassun 
taivahassa päiväzet piäličči meist’ä paissetah.
Ana ei meijen mailla-ilmoilla piäl’ä
meijen jalloin alla mua ei liiku, ni ševeliet’e.
Kumbazett on kukkahien spuassuzien luajitud
vessel’ätti vezi-vedyöt, ana ei n’e šorohnittais.
Ana meil’ä andau olovat spuassuzet sen kohista,
olovat spuassuzet hyvyöt,
eigo meid’ä sen puoličči hyvit’ettiä.
I nukkua anamma Leninalla i olovilla spuassuzilla,
što meil’ä rodii sihi aigua yl’en hyvä eliä.

[...] Niin antakaamme Leninille siitä
satakertaiset ja tuhatlaatuiset kiitokset.
Hänhän meille laati siitä
suurilla ilmoilla päällä ollessa hyvää.
Niin rukoilkaamme suurten spuassuzien edessä,
eivätkö spuassuzet meille soisi
parempaa elämää, hyvyyttä.
Ja voimme sanoa, antakaa/suokaa meille suuret spuassuzet
meidän päällämme taivaassa ortodoksi Spuassun
auringot päällämme paistavat.
Ettei meidän mailla-ilmoilla päällä
meidän jalkojemme alla maa ei liiku eikä liikahtele.
Ne jotka ovat ihanien spuassuzien luodut
iloiset vesi-vedet eivät liikkuisi.
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Antakoon meille suuret spuassuzet sen takia,
suuret spuassuzet hyvyyttä,
eikö meitä näillä palkita.
Ja antakaamme [kiitokset] Leninille ja suurille spuassuzille,
että meillä oli siihen aikaan erittäin hyvää elää.

Praskovja Saveljevan Leninille omistetut itkuvirret paljastavat 
itkijän asenteen: Lenin on myytillistetty ihminen, jonka elämän 
kärsimystarina on herättänyt itkijässä vastakaikua. Saveljevan 
suhtautuminen Leniniin vastaa neuvostopropagandan luomaa 
myyttiä ja kulttia – itkuista löytyy ylistystä ja kiittämistä. Toisaalta 
itkijä pyrkii näkemään ja eläytymään sekä Leninin kärsimyksiin ja 
suruihin että Leninin äidin murheellisiin tunteisiin. Tällainen itku-
kohteen tunteisiin pureutuminen on tyypillistä itkuvirsirunoudel-
le, ja se tarjosi Praskovjalle perinteisen väylän nähdä Lenin myytil-
listetyn hahmon lisäksi myös surullisen äidin lapsena. 

Saveljevan itkut Leninille ovat niiden näkökulman ja äiti-lapsi 
-tematiikan sekä tunteiden esille tuomisen kannalta poikkeuksel-
lisia verrattuna esimerkiksi 1930-luvulla tallennettuihin, Leniniä 
ylistäviin uusiin itkuvirsiin (Itku-virret Leninah näh 1939). Kar-
jalankielisessä, Leninille omistettujen itkujen kokoelmassa on jul-
kaistu venäjänkielisten itkujen karjalannoksia sekä kolme karjalan-
kielistä itkua ja yksi karjalankielinen seesjärveläisen naislaulajan 
bylina. Näistä karjalankielisistä itkuista yhdessäkään ei ole käytetty 
itkurekisteriä, hyvin harvoissa esiintyy perinteistä itkujen tema-
tiikkaa ja motiiveja, kerronta etenee me-muodossa. Nämä uudet 
itkut muistuttavat rytmiikaltaan, tyyliltään ja kertomatavaltaan 
eniten pohjoisvenäläistä bylina- ja itkurunoutta, jotka ilmeisesti 
olivat toimineet karjalankielisten uusien itkujen esikuvina. Sekä 
Saveljevan itkuissa että 1930-luvun uusissa itkuissa toistuvat sa-
mat Leninin elämäntarinan elementit, mutta niistä kertominen ja 
niiden käsittely kuitenkin eroavat.

Neuvostoaiheinen ”uusi” folklore, muun muassa bylinat ja itku-
virret eli novinat neuvostosankareista ja -johtajista, ja tämän uuden 
folkloren kerääminen olivat suosittuja 1930-luvulta alkaen Stalinin 
kuolemaan asti. Uuden folkloren tematiikassa yksi suosituimmis-
ta aiheista oli vanhan tsaarinaikaisen ja uuden neuvostoaikaisen 
elämän kontrasti. Varsinkin 1930-luvulla kirjailijat ja folkloristit oli 
usein pantu avustamaan laulajia ja itkijöitä muun muassa histori-
allisten yksityiskohtien ja ideologian kanssa. (Oinas 1973: 45–58.) 
Neuvostoaiheisen folkloren keruu jatkui myös toisen maailman-
sodan (suuren isänmaallisen sodan) jälkeen, jolloin aiheina olivat 
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sotakokemukset sekä Stalinin ja neuvostoarmeijan suuret saavu-
tukset ja sodan voittaminen (Miller 1990, itkuista erit. s. 66–74). 
Pohjoisvenäläistä uutta folklorea kerättiin eniten juuri Karjalan 
alueella (ks. esim. Miller 1990; myös Karjalan venäläiset itkuvirret 
1940). 1950-luvulla Stalinin kultin virallisesti loputtua loppui myös 
”valtiontilaus” neuvostofolklorelle, vaikka jotkut itkijöistä (kuten 
Saveljeva) esittivät neuvostoaiheisia itkuja oma-alotteisestikin.

Vuonna 1945 tutkija Eini Gran tallensi Seesjärven alueella muu-
taman neuvostoaiheisen itkuvirren, jotka poikkeavat hänen muista 
alueelta tallentamistaan itkuista. Kuten jo aiemmin mainitsin, Eini 
Gran koki keruumatkallaan vaikeuksia itkuvirsien  tallentamises-
sa pelon ilmapiirin vuoksi (ks. s. 17−18). Oletan, että kerääjä oli 
tarjonnut joillekin haastateltavilleen poliittisesti ja ideologisesti 
”turvallisen” itkuaiheen – sota- ja evakkokokemuksista kertomis-
ta sekä Stalinin ja Puna-armeijan kiittämistä. Oletukseni perustuu 
jyrkkään eroon Granin keräämien perinteisaiheisten ja joidenkin 
neuvostoaiheisten itkujen välillä sekä eri naisten esittämien itku-
jen yhtäläisyyksiin. Esimerkiksi Anna Jakovlevalta (syntymävuosi 
tuntematon, Poatene) Gran kirjoitti ylös 13 hääitkua ja kaksi saman-
aiheista, itkijän evakkomatkasta kertovaa itkua. Jakovlevan hääit-
kut on esitetty tavanomaisella itkurekisterillä käyttäen hääitkuille 
perinteistä tematiikkaa, kun taas viimeksi mainituissa itkuissa ei 
käytetä kovin paljon metaforia, osa itkusanoista ei noudata piiloni-
mitysperiaatetta, itkut ovat kertovampia, mikä on tavanomaisem-
paa pohjoisvenäläiselle itkurunoudelle ja harvinaisempaa karjalai-
sissa itkuissa. Poikkeuksellista on myös se, että itkut ovat melkein 
sanasta sanaan samanlaiset, vain loput (alla) eroavat jonkin verran 
verbaalisella tasolla:

KA 66/23 
[...] Spassibo meijän hyvällä tuatolla Stalinalla,
što vallattih meilä omat assuntasijazet.
Monikerdazet passiboizet meijän hyvällä tuatolla Stalinalla tästä hy-
västä.

[...] Kiitos meidän hyvälle isälle Stalinille,
että vallattiin meille omat asuinsijat.
Monikertaiset kiitokset meidän hyvälle isälle Stalinille tästä hyvästä.

KA 66/28
[...] Spasibo meijen hyvällä tuatolla Stalinalla, 
anto suomelaizilla semmoizet savuiset,
što vallattih meil omat rannat da omat koit.



184

Tuli meillä nyt hyvä elämä.
Piäzimmä omih kodiloih elämäh.
Vielä annamma sinulla hyvällä tuatolla Stalinalla tästä hyvästä [pas-
sibot].

[...] Kiitos meidän hyvälle isälle Stalinille,
antoi suomalaisille sellaiset savut,
että vallattiin meille omat rannat ja omat kodit.
Tuli meillä nyt hyvä elämä.
Pääsimme omiin koteihin elämään.
Vielä annamme sinulle hyvälle isälle Stalinille tästä hyvästä [kiitokset].

Myös Irina Vakulkinan (syntymävuosi tuntematon, Poatene) 
itku on kertova ja Stalinia kiittävä, mutta kuten Jakovlevankin it-
kussa, siitä löytyvät muutamat itkurekisterille ja -tematiikalle ta-
vanomaiset ainekset, muun muassa ihmisten ”suurista ikävistä”:

Suurien igäväzien kera jätimmä omat koit da
omat rannat, kai omat časnoit elokset.
Duumaičimma, što emmä enämbi niä 
omie randoiloi da omua rodnoida kolhoozua.
Emmä myö niin lujaksi pannun, 
kun lähtie pidi da jätteä kai oma elos.
Emmä tahton jiähä vragan vlastin ual.
Sovetskoiloida vlastia poslušali
da hiän prikaazua kuundelimma.
Siberissä elimmä ylen suurissa igävissä,
vuotimma što vielä päivä valgenou
da tuuvah miät omalla mualla.
Sovetskoi vlasti azetti meijät järilläh omila rannoila.
Siidä annamma parahat passibot
rodnoilla Stalinalla da Krasnoin armeijan boitsoiloila
da meijän omila bojevoila partizaanoilla.
Da millä voizimma heidä paremmin auttua,
štoby terävämbäh loppuis voina. (KA 66/26)

Suurten ikävien kanssa jätimme omat kodit ja
omat rannat, kaikki omat yksityiset elämät.
Ajattelimme että emme koskaan enää näe
omia rantoja ja omaa kotikolhoosia.
Emme niin paljon vastustaneet,
kun piti lähteä ja jättää kaikki oma elämä.
Emme tahtoneet jäädä vihollisen vallan alle.
Neuvostolaista valtaa tottelimme
ja heidän käskyään kuuntelimme.
Siperiassa elimme suurissa ikävissä,
odotimme että vielä aurinko valkenee
ja tuodaan meidät omalle maalle.
Neuvostolainen valta asetti meidät takaisin omille rannoille.
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Siitä annamme parhaat kiitokset
isälliselle37 Stalinille ja Puna-armeijan taistelijoille
ja meidän omille taisteleville partisaaneille.
Ja millä voisimme heitä paremmin auttaa,
jotta nopeammin loppuisi sota.

Irina Vakulkinan itkuvirressä on hyvin paljon yhteisiä sisäl-
löllisiä ja verbaalisia aineksia Aleksandra Iljinan (syntymävuosi 
tuntematon, Muaselgä) itkun kanssa (KA 66/22). Iljina käsittelee 
evakosta kertovassa itkussaan samoja aiheita kuin Vakulkinakin, 
mutta jokseenkin yksityiskohtaisemmin. Molempien itkijöiden 
itkuissa on samoja sisällöllisiä avainelementtejä samassa järjes-
tyksessä: lähtö ”suurissa ikävissä” omilta rannoilta; pelko, ettei 
koskaan onnistu palaamaan takaisin; vaikea evakkomatka ja olo-
suhteet evakossa; odotukset kotiinpaluusta; kotiinpaluu; kiitokset 
Stalinille ja Puna-armeijan taistelijoille; paremman tulevan elämän 
odotukset. Myös verbaalisella tasolla kahdesta itkusta löytyy sa-
mankaltaisuuksia: Aleksandra Iljinalla [...] läksimmä suurissa igävis-
sä. Duumaičimma, što emmö enämbi sua omie randoja nägemäh. Jiätim-
mä kaiken hyvän eloksen – lähdimme suurissa ikävissä. Ajattelimme 
että emme enää pääse omia rantoja näkemään (vrt. Vakulkinan 
ensimmäiset 4 säettä); [...] da meidä tuodii omilla paikoilla järilleh . 
Niist’ä hyväzistä annamma parahat passibot boitsoiloilla krasnoarmeit-
soilla da omalla rodnoila rukovodiitjalla Stalinalla – ja meitä tuotiin 
omille paikoille takaisin. Tästä hyvästä annamme parhaat kiitokset 
taistelijoille puna-armeijaisille ja omalle, omalle johtajalle Stalinille 
(vrt. Vakulkinan itkun loppu). Nämä samankaltaisuudet tukevat 
oletusta siitä, että Eini Gran olisi tarjonnut itkijöille tätä turvallista 
aihetta ja antanut jonkinlaista osviittaa, mitä itkussa voisi käsitellä.

Jakovlevan, Iljinan ja Vakulkinan itkut muistuttavat omalta ker-
tovalta tyyliltään hyvin paljon 1930-luvulla tallennettuja Leninil-
le omistettuja itkuja (Itku-virret Leninah näh 1939). Jotkut näistä 
itkuista, esimerkiksi tunnetun pohjoisvenäläisen laulajan Marfa 
Krjukovan itku (mts. 56), on aikoinaan myös julkaistu Pravda-leh-
dessä. Vienanmeren alueelta kotoisin oleva Krjukova (1876–1954) 
oli hyvin tunnettu sekä perinteisten että neuvostoaiheisten itkujen, 
satujen ja bylinojen esittäjä omalla alueellaan ja myöhemmin laa-
jemmin koko Neuvostoliitossa (Miller 1990: 25–). Osa Leninistä ja 

37  Venäjänkielinen sana ’rodnoi’ (родной) voi tarkoittaa kontekstista riip-
puen omaa, kotoisaa, suvunomaista, lähiomaista, isällistä. Kyseessä olevan 
ajan propagandassa ilmaus ”isällinen Stalin” oli hyvin suosittu ja kiteytynyt.
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Stalinista kertovista ylistysitkuista on käännetty venäjästä karjalan 
kielelle (Itku-virret Leninah näh 1939: 7). Niitä on mitä ilmeisim-
min käytetty poliittisessa propagandassa, ja sitä kautta ne ovat 
tulleet tunnetuiksi suuremman yleisön keskuudessa omanlaise-
naan neuvostoitkujen mallina. On mahdollista, että seesjärveläiset 
itkijät tunsivat tällaisen itkumallin ja mukauttivat omat itkunsa 
samantyyppisiksi. Toisaalta Eini Gran sen ajan folkloristina oli 
ehdottomasti perehtynyt kerättyyn neuvostofolkloreen ja sen tal-
lentamisperiaatteisiin, joten hänkin olisi voinut toimia itkijöiden 
opastajana.

Gran on tallentanut muitakin evakosta ja sodasta kertovia itkuja 
Marfa Mekkelevalta, Jevdokija Mihkalevalta Poatenelta ja Maria 
Stappojevalta Jouhivoarasta. Nämä itkut on esitetty perinteisellä 
itkurekisterillä, ne eivät ole bylina-tyylisiä eivätkä ylistä tai kiitä 
Stalinia. Itkijät kertoivat omista sotakokemuksistaan eri näkökul-
mista – Maria Stappojeva kertoo neljässä itkussaan (KA 66/29, 30, 
31, 32), miten hän äitinä on huolissaan ja ikävöi omia poikiaan, 
joista hän ei ole kuullut mitään kolmeen sotavuoteen. Jevdokija 
Mihkaleva esitti silloin vuonna 1945 samanaiheisen itkun kuin 
vuonna 1944, jolloin paikallisen puoluekomitean työntekijä kuoli 
miinaan ja hänet tuotiin veneellä Poatenelle, silloin Mihkaleva otti 
vainajan vastaan itkuvirrellä (KA 66/20, KP № 125); Marfa Mekke-
leva puolestaan itki oman perheensä evakkomatkan kärsimyksistä 
ja lapsistaan kokemista huolista ja lopussa ilmaisi ilonsa siitä, että 
vihollinen on ikiajoiksi voitettu (KA 66/36). Nämä itkut ovat siis 
omaelämäkerrallisia, ja kertovat itkijän omista huolista ja suruista.

Itkijöiden sisällölliset ratkaisut
Itämerensuomalaisia itkuvirsiä koskevassa tutkimuskirjallisuu-
dessa on määritelty itkuvirsiperinteen sisällä ilmeneviä lajity-
pologioita ja eroteltu itkuvirret alatyyppeihin niiden rituaalisen 
esityskontekstin mukaan kuolinitkuihin (muisteluitkut on useim-
miten luettu kuolinitkuihin kuuluviksi), hääitkuihin ja rekryytti-
itkuihin (ks. esim. Honko 1963; Nenola-Kallio 1982; Stepanova 
A. 1985). Riittikontekstin ulkopuolella esitetyt, itkijän omia tun-
teita ja elämää käsittelevät itkuvirret on nimetty suomalaisessa 
tutkimuskirjallisuudessa ”tilapääitkuiksi”, venäläisessä ”arkielä-
mänitkuiksi” (бытовые плачи) ja englanninkielisessä kirjallisuu-
dessa termillä ”occasional laments” (ks. Honko 1963; Nenola-Kal-
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lio 1978; 1982; Konkka 1985; Stepanova 1985). Nämä viimemainitut 
termit viittaavat riitin ulkopuolella esitettyihin itkuihin ikään kuin 
ne olisivat koko genren tai perinteen kannalta ulkopuolisia, satun-
naisia tai toissijaisia. Seesjärven itkuvirsien temaattinen analyysi 
kuitenkin osoittaa, että nimenomaan naisten murheiden ja tun-
teiden ilmaiseminen kulkee punaisena lankana kaikissa itkuissa. 
Jokaisessa itkussa käsitellään joko itkijän, itkun kohteen tai laajem-
min koko yhteisön suruja ja ikäviä. Tämä yleinen itkujen teema 
on erittäin tiiviissä suhteessa erilaisiin rituaalisiin ja ei-rituaalisiin 
itkuteemoihin.

Itkujen pää- ja pienteemat eivät ole ehdottomia, vaan esitys-
areenasta riippuen ne ovat useimmiten vaihtokelpoisia. Tämä 
takoittaa, että sama teema (esimerkiksi anteeksipyyntö) voi itki-
jästä, itkukohteesta ja esitysareenasta riippuen olla sekä pää- että 
pienteemana. Kaikki teemat ovat kietoutuneet kiinteästi etenkin 
kontekstiriippuvaiseen itkurekisterisanastoon ja sen formulaisiin 
sekvensseihin. Hyvänä esimerkkinä tästä ovat jo 1920-luvulla väis-
tyneeseen häärituaaliin kuuluvat itkuvirret, kuten morsiamen sau-
navirret: niissä käytetty sanasto liittyy ainoastaan hääitkuihin, eikä 
sitä käytetä muissa itkuissa. Pääteemaan assosioituvat pienteemat 
ketjuuntuvat kussakin esityksessä esitystilanteen, -paikan ja pai-
kalla olevan yleisön mukaan. Vaikka nämä itkuvirret ovatkin si-
sällöltään kiteytyneitä, niissä käsitellyt asiat ja yksityiskohdat ovat 
jokaisessa erillisessä tapauksessa erilaisia. 

Pääteemaan ja pienteemoihin assosioituu yleensä jokin tietty 
verbi ja sen synonyymit, joihin kiteytyy teeman koko keskeissi-
sältö. Pääteemana on siten yleensä jokin pian tapahtuva toiminta 
(ottaa, viedä, asettaa, lähteä, lähettää, lämmittää, nostaa, herättää 
jne.). Jonkin asian pyytäminen tai kysyminen (eksplisiittisesti tai 
implisiittisesti ilmaistuna) on myös yleistä: kysyä, pyytää, tai olla-
verbi kysymysmuodossa onko, oletko, ollaanko ja niin edelleen. 
Näissä tapauksissa itkujen temaattiseen sisältöön sidotut verbit 
kuvaavat dynaamisia tilanteita, joihin sisältyy muutosta. Kuvaa-
miensa tilanteiden perusteella itkujen tematiikan keskeiset verbit 
ovat konkreettisia, eli ne ”ilmaisevat havaittavia tiloja, toimintoja 
ja tekoja”. Myös kuvattujen tilanteiden osallistujat ovat konkreetti-
sia olioita, elollisia tai elottomia (VISK § 445).

Jotkut rituaaleihin liittyvistä itkuista ovat temaattiselta ra-
kenteeltaan erittäin kiteytyneitä, ja niissä teemat ryhmittyvät te-
maattisiksi kaavoiksi, etenkin hääriittiin kuuluneiden itkuvirsien 
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kohdalla. Kuolinitkujen tematiikassa kiteytyneen sisällön eli ker-
rontakaavan ohella esiintyy enemmän itkijän henkilökohtaisis-
ta valinnoista riippuvaa variaatiota. Minkä tahansa itkuvirren 
temaattinen ratkaisu riippuu aina itkijästä, itkun kohteesta ja ti-
lanteesta. Itkijöiden käytössä on laaja itkusanasto ja -käsitteistö. 
Esimerkiksi kuolema-aiheissa riippuu itkijästä, hänen maailman-
kuvastaan ja sisäistämistään kulttuurisista käsitteistä, mikä mie-
likuva pystyy hänen mielestään parhaiten kuvaamaan tapahtu-
nutta kuolemaa. Kaikki yllämainitut erilaisuudet – sekä itkun 
temaattinen kehittäminen että sanastotasolla ilmenevä variaatio 
– ovat enemmän normeja kuin poikkeuksia. Itkijöiden käyttämät 
pienteemat ja itkurekisteri ovat yleisesti käytettyjä ja hyväksyttyjä. 
Itkijällä on itkurekisterin puitteissa moninaisia keinoja ja mahdol-
lisuuksia ilmaista itseään yksilöllisesti ja välittää samalla yhteisiä 
ja perinteisiä merkityksiä kaikille ymmärrettävällä ja tilanteeseen 
sopivalla tavalla.

Itkujen performatiivisuus eli sanan voima on vahvasti läsnä 
koko itkustossa ja erityisesti kuolinitkuissa: itkurekisteri ja itkuissa 
käytetyt sisällöt ovat yhdessä ehdoton ja oikea keino saada suvun 
vainajat ymmärtämään heille suunnattua sanomaa sekä varmistaa, 
että kahden maailman välinen kommunikaatio toimii. Vainajalle 
puolestaan on annettu mahdollisuus ilmaista omia tuonpuoleisen 
kokemuksiaan ilmestymällä eläville unessa. Rituaalista perfor-
matiivisuutta korostaa, että tietty toiminta tapahtuu pelkästään 
sanoilla, siten, että itkijä kuvaa toimintaa itkurekisterissä. Itkijällä 
ei ollut tarvetta tehdä konkreettisia toimia (esimerkiksi etsiä vas-
tahaudattua vainajaa pihalla, talossa tai hautausmaalla), vaan hän 
teki sen omilla ”sanoillaan”. 

Tematiikaltaan uudentyyppisiä itkuja luotiin käyttämällä van-
hoja malleja ja perinteistä itkukieltä. Yhtenä hyvänä esimerkkinä 
voidaan pitää rekryytti-itkuja, joista löytyy eniten intetekstuaali-
sia viittauksia muihin itkutyyppeihin. Neuvostoaiheisissa itkuissa 
vuodelta 1945 vieraan ja virallisen propagandan edustajat ovat tar-
jonneet mallia perinteen ulkopuolelta, ja siksi nämä itkut poikkea-
vat suuresti perinteisistä. Poikkeuksena ovat Praskovja Saveljevan 
oma-aloitteisesti esittämät V. I. Leninistä kertovat itkuvirret, joissa 
itkijä lähestyy myytillistettyä neuvostojohtajaa itkuvirsille tyypil-
listen teemojen kautta (äiti-lapsi-suhteet, äidin huolet, elämän vai-
keudet ja ikävän tunteet) käyttäen myös perinteistä itkurekisteriä.
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Yleisemmällä tasolla kaikki itkuvirret käsittelevät lopullista 
lähtöä, poismuuttoa eli eroa ja elämänmuutoksia, sekä samalla 
ylipäätään elämää, jota kuvataan matkaamisena, matkan tekona. 
Lähtöön ja poismuuttoon liittyvät ainoastaan surun, murheen ja 
ikävän tunteet, joiden ilmaiseminen on yksi koko itkurunouden 
keskeisimmistä teemoista. Kaikissa itkuissa käydään läpi kulttuu-
risesti hyväksyttyä suruprosessia sekä yksilön että koko yhteisön 
tasolla, kun aiheena on vainajan sureminen, morsiamen tai rekryy-
tin poislähtö, oman elämän murheiden ja surujen ääneen kertomi-
nen tai yksinäisyyden ja vanhuuden tuomien muutosten pohtimi-
nen. Itkujen rekisteri ja tematiikka ovat juuri suremiseen ja ikävän 
tunteiden läpikäymiseen tarkoitettuja välineitä. Samalla itkuista 
välittyy erityisesti naisten näkökulma maailmaan: mitkä ovat nais-
ten elämän tärkeimmät ihmissuhteet, joista pidetään huolta tai jot-
ka eniten huolestuttavat, mitkä ovat yleisimmät syyt naisten surui-
hin ja huoliin sekä miten nämä surut ja huolet hoidetaan.

Itkuvirret ovat aina kiinni paitsi myyttisessä tuonpuoleisessa 
myös historiallisessa nykyhetkessä, jota ne kuvastavat sekä itku-
sanaston että sisällön kautta. Jokainen itkijä tuo itkuihinsa ja vä-
littää itkujensa kautta sekä omat, henkilökohtaiset realiteettinsa 
että aikalaisyhteisön tapahtumia. Ajankohtaiset yksityiskohdat ja 
tapahtumat (kuten A. Genetzin tallentamassa rekryytti-itkussa) 
sekä ajankohtaiset vaikutteet (kuten kristinuskon tai neuvostoide-
ologian tuomat käsitteet) heijastuivat ajan myötä itkujen kieleen ja 
sisältöön. Itkut on kuitenkin sidottu yhtä aikaa vähintään kahteen 
kolmesta aikatasosta: nykyisyyteen, menneisyyteen tai tulevaisuu-
teen. Jokainen itkijä rakentaa itkuissaan oppositioasetelman (vrt. 
Caraveli-Chaves 1980: 140–142), jossa mukana on ainakin kaksi 
vastakkain asetettua aikatasoa: toinen positiivinen ja toinen ne-
gatiivinen. Hääitkuissa morsiamen menneisyys esiintyy positii-
visena elämänä vanhempiensa kotona, sen negatiivisena vertailu-
vastakohtana on tuleva elämä aviomiehen perheessä. Hääitkuissa 
(myös inkeriläisessä runoudessa, ks. Nenola-Kallio 1982: 99–102) 
morsiamen äiti tai morsian itse usein toivoo kuolemaa negatiivisen 
tulevaisuuden positiivisena vaihtoehtona. Sama asetelma löytyy 
rekryytti-itkuissa, joissa se toimii niin rekryytin kuin kotiin jäävän 
naisen (vaimon, äidin) kannalta. Kuolinitkuissa eloon jääneiden 
läheisten elämä on tulevaisuudessa usein täynnä vaikeuksia, kun 
taas vainajan tuleva asuinsija tuonpuoleisessa rakentuu positiivis-
ten mielikuvien varaan. 
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Praskovja Saveljevan itkuissa omiin hautajaisiinsa ajalliset bi-
näärioppositiot ovat paljon monimutkaisempia, sillä niissä on 
useita aikatasoja yhtä aikaa: itkuissa nykyisyys on sekä itkijän 
vaikea elämäntilanne että hänen jo (ennakoitu) tapahtunut kuole-
mansa; tulevaisuus taas on sekä edessä olevat hautajaiset että lähtö 
tuonpuoleiseen; itkuissa esiintyvä menneisyyden aikataso käsitte-
lee vain itkijän vaikeaa elämää. Näiden kietoutuneiden aikatasojen 
polaarisuus vaihtelee kussakin tilanteessa, kuitenkin niin, että vas-
takkainasettelun periaate säilyy. Omaelämäkerrallisissa itkuissa 
itkijän tai itkukohteen nykyinen elämäntilanne on usein surkea, ja 
sen vastakohtana voi esiintyä joko valoisa menneisyys tai toivottu 
siirtymä positiiviseen tuonpuoleiseen eli kuolema. Ideaalin, toivo-
tun tulevaisuuden luominen osoittaa jälleen itkurekisterin perfor-
matiivisuutta, sanan voimaa.
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6. Itkujen myyttiset käsitteet38

Yksi itkuvirsien ja etenkin kuolinitkujen keskeisimmistä tavoitteis-
ta on oikeanlainen kommunikaatio tuonpuoleisen kanssa. Tämä 
kommunikaatio on luonteeltaan lempeää ja kunnioittavaa tuon-
puoleisen toimijoita kohtaan, ja naiset ovat hoitaneet tämän vuoro-
vaikutuksen perinteistä itkurekisteriä ja perinteisiä teemoja käyt-
täen. Itkuvirsien ja itkijöiden kyky luoda yhteys tuonpuoleiseen 
on osa myyttistä ajattelua, jolla hahmotetaan ”aistein havaitsema-
tonta, ajan ja paikan tuolla puolen olevaa” (Siikala 2012: 53). Itse 
itkuvirret eivät ole sinänsä myyttejä sanan yleisemmässä mielessä 
(Siikala 2012: 51–53), mutta ne ovat kuitenkin tärkeä osa yhteisön 
mytologiaa ja myyttistä ajattelua. 

Tässä luvussa käsittelen myyttisten mielikuvien, itkuteemo-
jen ja itkurekisterin keskinäistä vuorovaikutusta itkuissa yleisesti 
esiintyvien myyttisten käsitteiden syndyzet ja spuassuzet kautta. 
Tarkastelen muun muassa kyseisten käsitteiden merkityskenttiä 
sekä niiden alueellisia ja yksilökohtaista variaatiota ja käyttöä. 
Käsite syndyzet on itkurekisterin sääntöjen mukaisesti assimiloitu 
deminutiivi- ja monikkomuotoon sanasta syndy (ks. KKS *synty: 
synty, alkuperä, alku; myös myyttinen olento). Se liittyy yliluon-
nollisiin voimiin ja ilmentää itkuissa käsityksiä tuonpuoleisesta ja 
siellä olijoista. Käsite spuassuzet on samoin itkurekisterisääntöjen 
mukainen deminutiivi- ja monikkomuoto sanasta spuassu (ks. KKS 
*spoassa: Vapahtaja, Kristus; myös ilmojen ja luonnonvoimien hal-
litsija; ven. Спас, Спаситель), ja sitä on seesjärveläisissä itkuissa 
käytetty osittain syndyzet -käsitteen synonyyminä. 

Molempia käsitteitä käytetään yleisesti kaikilla karjalaisilla it-
kuperinnealueilla, ja ne kuuluvat itkurekisterin yleiseen sanastoon 
eli voivat esiintyä sekä rituaalisissa että riitin ulkopuolella esite-
tyissä itkuissa. Näiden käsitteiden yleisyys on johtanut siihen, 
että monet tutkijat ovat maininneet niistä omissa tutkimuksissaan 
(Haavio 1967; Mansikka 1924; Kalima 1928; Konkka 1985; 1992). 
Tutkijat ovat kuitenkin vain harvoin keskittyneet pohtimaan 

38  Englanninkielisessä artikkelissani olen tarkastellut laajemmin käsitteiden 
syndyzet ja spuassuzet käyttöä ja merkityksiä karjalaisissa itkuvirsissä, vienalai-
sissa joiuissa, kalevalamittaisessa runoudessa ja kalendaariperinteessä (Stepa-
nova E. 2012: 257–287). Tässä luvussa keskityn käsittelemään näiden käsittei-
den ilmenemistä vain seesjärveläisessä itkurunoudessa.
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käsitteiden monimerkityksisyyttä, ja näihin pohdintoihin on 
usein vaikuttanut rajallinen itkuvirsiaineisto, liian yleistävä 
lähestymistapa, itkusanaston vaikeaselkoisuus sekä aiheen 
tarkastelu ilman muiden perinnelajien tai etnografisen aineiston 
huomioonottamista. Kuten osoitan tässä tutkimuksessa, käsittei-
den merkitys ei kuitenkaan ole yksiselitteinen. Niillä on useita 
limittyviä merkityskenttiä, joiden vuorovaikutussuhteet ovat kiin-
nostavia myyttistä tuonpuoleista ja sen toimijoita koskevien käsi-
tysten kannalta.

Itkujen myyttinen tieto ja mielikuvat
Itkuvirsien juuret ovat peräisin vainajakultista, ja itkuvirsiä pide-
täänkin yhtenä universaaleimmista esihistoriallisista runouden 
genreistä (Honko 1974a: 9 viitteineen; Tolstoi 1958: 25). Aili Nenola 
kirjoittaa:

Perinteenlajina itkuvirret ovat osa yhteisöjen lauluperinnettä, jossa 
se usein edustaa arkaaista kerrostumaa sekä musiikin että runouden 
osalta. Erityisesti kuolinitkut ovat myös uskonnollista perinnettä, 
jossa kuvastuvat yhteisön käsitykset kuolemasta ja vainajien kohta-
losta sekä elävien ja kuolleiden suhteista. (Nenola 2002: 28.)

Vertailevasta näkökulmasta katsottuna erityisesti mytologiaan 
ja rituaaliin liittyvä suullinen runous ei yleensä koe kovin nopeita 
muutoksia (Siikala 2012: 67–68). Tämäntyyppisen suullisen runou-
den sosiaalisena funktiona on sekä elävien että kuolleiden maail-
maa koskevan tiedon säilyttäminen, välittäminen ja järjestäminen 
(vrt. Siikala 2002: 39). Niinpä myyttisen tiedon jälkiä on mahdol-
lista tutkia myöhemmin kerätyn aineiston pohjalta (Siikala 2002), 
kuten seesjärveläisten itkujen kohdalla, joita on tallennettu pääasi-
assa 1900-luvulla. Täytyy myös ottaa huomioon, että kristinuskolla 
ja erityisesti ortodoksisuudella on ollut vahva ja paikoin keskeinen 
asema karjalaisten keskuudessa, ja se on ehdottomasti vaikuttanut 
itkuvirsirunouteen. Tämä näkyy selvästi käsitteen spuassuzet koh-
dalla. (Nenola 2002: 22; Konkka 1992: 36; Haavio 1967: 285.) Kristil-
liset käsitteet eivät kuitenkaan ole muuttuneet dominoiviksi, vaan 
niitä on mukautettu ja hyväksytty kansanuskon järjestelmään ja 
rituaaleihin sekä poeettiseen rekisteriin.   

Itkijänaisten hallitsema myyttinen tieto tuonpuoleisesta ja sen 
toimijoista jäsentää näkyvää ja näkymätöntä maailmaa. Itkujen vä-
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littämän myyttisen tiedon – perityn, sisäistetyn ja perinteissä väli-
tetyn tiedon – mukaan tämänpuoleinen ja tuonpuoleinen eivät ole 
toisistaan erillisiä maailmoja vaan läheisiä ja limittyviä sekä avoin-
na molemminpuolisiin kontakteihin (Limerov 1998: 3–4; Siikala 
2002; Stark 2002; Tarkka 1990). Erorituaaleissa ja elämän vaikeissa 
tilanteissa itkuvirret ovat varmistaneet, että kontaktit maailmojen 
välillä toimivat. Itkijänaisten käsitysten mukaan tuonpuoleisen 
toimijat, mukaan lukien omat suvun vainajat eivät ymmärrä pu-
hekieltä vaan ainoastaan itkukieltä, ja tämän takia itkujen esittä-
minen on ainut tapa kommunikoida tuonpuoleisen kanssa (Ste-
panova A. 2003: 186). Itkujen tuonpuoleinen käsittää paitsi suvun 
vainajat myös tuonpuoleisen paikkana ja yliluonnolliset voimat. 
Myyttiset mielikuvat saavat Anna-Leena Siikalan (2002: 49) mu-
kaan merkityksiä viitatessaan myyttiseen maailmaan, joten käsit-
teet syndyzet ja spuassuzet edustavat itkuvirsirunouden myyttistä 
mielikuvastoa. 

Jokainen suullisen runouden genre kantaa sisällään omia myyt-
tisen ajattelun muodostumiseen ja mielikuvien esiintymiseen liit-
tyviä sääntöjään, prioriteettejaan. Samat tai läheiset myyttiset mie-
likuvat, teemat ja käsitteet ilmenevät usein kautta linjan folkloren 
eri genreissä, mutta ne voivat myös varioida genrekohtaisesti sekä 
paikallisesti että yksilöllisesti. Itkuvirsien välittämät tuonpuolei-
sen myyttiset mielikuvat sekä eroavat muista folkloren genreistä 
että yhtenevät muussa folkloressa esiintyviin tuonpuoleisen käsi-
tyksiin. Tuonpuoleiseen liittyvät mielikuvat ja käsitteet ovat ker-
rostuneita ja joskus sisäisesti ristiriitaisia jopa yhden genren sisällä 
(Tarkka 2005: 308), mikä voidaan nähdä syndyzien ja spuassuzien 
rinnakkaiskäytössä itkuissa.

Karjalaisten naisten uskomusperinteeseen kuului samanaikai-
sesti hyvin erilaisia elementtejä, jotka olivat myyttisiä, kansanus-
koon liittyviä ja kristillisiä. Naiset uskoivat kristilliseen Jumalaan 
ja pyhimyksiin, rukoilivat ikonien edessä, viettivät kristillisiä 
pyhäpäiviä, mutta rinnalla eli usko haltijoihin, vainajiin, ylipää-
tään yliluonnolliseen voimaan kuten esimerkiksi pahaаn silmään. 
Kaikki nämä elementit kietoutuivat yhteen, jolloin esimerkiksi 
kristilliset pyhät ja oman suvun vainajat tulivat yhtäpitäviksi auk-
toriteeteiksi (Järvinen 2004: 223). Itkujen välittämä itkijänaisten 
uskomusperinteen kenttä ei ole poikkeuksellinen tässä suhteessa 
– itkussa elävät rinnakkain esikristilliset ja kristillisen vaikutuksen 
myötä tulleet elementit muodostaen eri itkuvirsiperinnealueilla 
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erilaisia kombinaatioita. Stig Söderholm huomauttaa artikkelis-
saan Sielulintumotiivit karjalaisissa kuolinitkuissa: ”Koska itkuvirret 
ovat uskonnollista rituaalirunoutta, niin itkuvirsien tekstit toimi-
vat kansanuskonnon elävinä dokumentteina” (1980: 144)39. Kaikki 
uskomisen tai kansanuskon kenttään kuuluvat elementit ovat osa 
ihmisten myyttistä ajattelua, jossa esimerkiksi itkijä operoi myytti-
sillä mielikuvilla (vrt. Siikala 1999).

Käsitteet syndyzet ja spuassuzet kuuluvat itkurekisterin yleiseen 
sanastoon (ks. s. 86−90), eli ne voivat esiintyä eri itkuissa esityskon-
tekstista riippumatta. Rekisterin normien mukaisesti molemmat 
käsitteet ovat deminutiivi- ja monikkomuotoisia, mikä kuvastaa 
äärimmäistä hellyyttä ja kunnioitusta tuonpuoleista ja siellä olijoi-
ta kohtaan. Samoista syistä käsitteet esiintyvät itkuissa poikkeuk-
setta positiivisilla adjektiiviattribuuteilla varustettuina: esimer-
kiksi kallehet syndyzet, olovat spoassazet. Tuonpuoleisen positiiviset 
epiteetit korostavat entisestään itkijän osoittamaa kunnioitusta 
tuonpuoleista maailmaa ja siellä olijoita kohtaan, ja kontrastoitu-
vat itkijän käyttämien sävyltään negatiivisten minä-nimitysten 
kanssa (kurja, kylmä, onneton jne.).

Karjalaisissa itkuissa käsitteen syndyzet on yleisesti otaksuttu 
tarkoittavan suvun vainajia, eikä kantasanan synty deminutiivi- 
ja monikkomuotoista käsitettä ole tutkimuksissa avattu riittäväs-
ti. Martti Haavio sanoo teoksessaan Suomalainen mytologia (1967: 
284–286), että syndyzet ovat yleisesti itkuissa kuolleiden suku-
laisten eufemismi. Samalla hän kuitenkin huomauttaa, että käsit-
teen merkityksissä on olemassa myös paikallisia eroja. Haavion 
mukaan syndyzet tarkoittavat Raja-Karjalan hääitkuissa ”lähinnä 
pyhimyksiä eli ’jumalia’, siis supranormaaleja olentoja”, kun taas 
kuolinitkuissa – ”yksiselitteisesti vainajia, vainajalan asukkaita”; 
”Tverin Karjalassa syndyzet tunnetaan vain suvun vainajien mer-
kityksessä”, ja Vienassa termi tarkoittaa ”säännöllisesti Tuonelaa, 
siis paikkaa, ei persoonallisia olentoja, suvun vainajia tai pyhimyk-
siä” (Haavio 1967: 284–286). Haavion huomautus syndyzien moni-
merkityksellisyydestä on tärkeä, vaikkakin se perustuu enemmän 
intuitioon kuin laajaan aineistoon perustuvaan analyysiin. 

Haavion syndyziä koskevissa päätelmissä ongelmana on pyrki-
mys yleistämiseen ja yksiselitteisyyteen, kuten koko hänen Suo-
malainen mytologia -teoksessaan (ks. Siikala 2012). Unelma Konkan 

39  Šamaanien symbolisen maailmankuvan ilmentämisestä tarkemmin Sii-
kala 1999: 39.
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(1985: 37–40) mukaan syndyzet sekä syndyzien kanssa identtiset 
spuassuzet tarkoittavat itkujen kontekstissa kuolleita esivanhempia 
tai myös laajemmin koko suvun edesmenneitä jäseniä, manalan 
asukkaita. Konkka jatkaa, että hääitkuissa syndyzet usein tarkoitta-
vat ikoneja, mikä on sekundaari, kristinuskon vaikutuksen myötä 
tullut merkitys (mts.). V. J. Mansikan (1924) mukaan syntyset oli-
si käännöslaina venäjästä, koska venäjän kielessä sanat rod (род, 
suku) ja roditeli (родители, vanhemmat sanasta rodit’ – synnyttää) 
tarkoittavat myös kuolleita esi-isiä. Haavion (mts.) mielestä ”yhtä 
hyvin voidaan puhua täysin omaperäisestä, muinaissuomalaises-
ta perinteestä”. Aineiston tarkempi analyysi ja vertailu laajemmin 
suulliseen runouteen ja etnografiseen materiaaliin osoittaa, että ai-
empien tutkimusten päätelmät syndyzien ja spuassuzien merkityk-
sestä ovat liian yksiselitteisiä (ks. Stepanova E. 2012).

Tuonpuoleinen ja sen toimijat
Karjalaiset itkuvirret eivät yleensä tarjoa selkeää, konkreettista tai 
yksityiskohtaista kuvaa vainajien maailmasta (Konkka 1985: 62; 
vrt. Mansikka 1924). Tuonpuoleiseen paikkana viitataan sekä syn-
dyzinä että spuassuzina, näissäkin esiintyy kuitenkin yksilökohtais-
ta variaatiota: toiset itkijät käyttävät molempia käsitteitä synonyy-
meinä, kun taas toisilla syndyzet on tuonpuoleinen ja sen toimijat ja 
spuassuzet  yliluonnolliset voimat, suvun vainajat mukaan lukien. 
Tavallisimmin itkijä vain toteaa itkussaan vainajan lähtevän tuon-
puoleiseen ja pyytää suvun edesmenneitä jäseniä ottamaan hänet 
vastaan kynttilöiden kanssa: 

[...] I tulgua, kumbazet ollah olovissa synd’yzissä olijat, [...]
händ’ä olovih synd’yzih ottamah
valgein i vahahern’ehyzien svečkoin kera.
Oi kumbazet oletta olovih synd’yzih kaimatut kaikki omat,
tulgua hän’ellä olovissa synd’yzissä vastah.
Myö ved hän’en olovih synd’yzihgo otpraavimma, 
kallehihgo synd’yzih myö hän’en kaimuamma.
Oletta kumbazet olovissa synd’yzissä
kaksikerdazet an’gel’skoit armozet,
aigauvukkua näil’ä mitattuloillago čuassuaijoilla,
i tulgua mitattuloilla i meer’attuloilago minuutta-aijoila.
Kačokkua, myö händ’ä kallehihgo synd’yzih
n’äil’ä minuutta-aigazila kaimualemma. [...] (Praskovja Saveljeva, 
Fon. 255/8)
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[...] Ja tulkaa, jotka olette suurissa syndyzissä olijat, [...]
häntä suuriin syndyziin ottamaan
valkeiden vahapisaraisten kynttilöiden kanssa.
Oi [te], jotka olette suuriin syndyziin saatetut kaikki omat,
tulkaa suurissa syndyzissä häntä vastaan. 
Mehän suuriin syndyziin hänet lähetämme
ja kalliisiin syndyziin me hänet saatamme.
[Te], jotka olette suurissa syndyzissä
kaksikertaiset enkeliarmoset [vanhemmat],
joutukaa näihin mitattuihin tuntiaikoihin
ja tulkaa mitattuihin ja määriteltyihin minuuttiaikoihin.
Katsokaas, me kalliisiin syndyziin häntä
näillä minuuttiajoilla saattelemme.

[...] Ni voata vielä, kuin ollah kallehih syndyzih kaimattuloja,
oi kalliž mamaženi ni, kuin on olovih syndyzih okutaiduloja
ynnäh puoli ozra osmerikan oalaista omazija ni,
eigo valgeila ilmoila loadija valgijani mamaženi
siula valgeista syndyzistä ne vastah voaputtoa,
ni kuin on vahahernehin valujien voskovoiloijen tuohušsvečkazien 
kera
kuin valgeista syndyzistä heilä valdažet annettanou, 
ni ana siuda valgeih syndyzih vaštoamah tullah.[...] (Valentina Mar-
tynova, F. 1525/6)

[...] Niin odota vielä, kun on kalliisiin syndyziin saatettuja,
oi kallis äitiseni niin, kun on suuriin syndyziin peitettyjä
ynnä puolet ohrakahdeksannen verran kylvömaata omaisia40 niin,
eikö valkeille ilmoille laatija valkea äitiseni
sinua valkeista syndyzistä ne vastaan vaappuu,
niin kun on vahapisaroita valuvien vahaisten tuohuskynttilöiden 
kanssa
kun valkeista syndyzistä heille vallat antanevat,
niin sinua valkeisiin syndyziin vastaanottamaan tulevat. [...]

Joissakin vienalaisissa itkuissa itkijät (esim. Maria Malikina, 
Fon. 343/13, KP 38) pyytävät suvun vainajia valmistamaan vas-
kisia portaita tuonpuoleiseen, kun taas kalevalaisessa runoudessa 
tuonpuoleinen kuvataan horisontaalisena tilana, joka on erotettu 
tästä maailmasta vesirajalla (Siikala 2002: 139–145, 150–152, 160–
162, 189–191). Mielenkiintoista on, ettei vesieste esiinny itkujen 
välittämissä tuonpuoleisen käsityksissä ja kuvauksissa. Vesieste 
kuitenkin ilmestyy seesjärveläisten kuolinitkuissa tässä maailmas-
sa muun muassa sen talon pihalle, jossa ihminen on kuollut, eli 

40  Eli puolet siitä pellon pinta-alasta, johon kylvettiin 1/8 naulaa ohraa.
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näissä tapauksissa pihalle arvaamatta ilmaantunut joki tai lampi 
on merkkinä läheisen kuolemasta:

[...] Kun on ulgozilla uširokoiloilla uuličapihazilla
udalien spoassuzien blahoslovimattomat umbilambuot lauhuttu,
niin kun on loadittu loadu narodakunda, občoi omakunda
laglanluizet lauttazet,
kun on luajittu kukas narodakunda
kuužen okšazista kuuttizet,
niin niill’ä kuuttizilla vielä tuldih. [...] (Irinja Pahomova, Fon. X3)

[...] Kun on ulkoisilla laajoilla pihapihoilla
urheiden spuassuzien siunaamattomat umpilammet sulaneet,
niin kun on laatinut laatuisa kansakunta, yhteinen omakunta
vesilinnun luista lautat,
kun on laatinut armas kansakunta
kuusen oksista kuutit,
niin niillä kuuteilla vielä tulivat. [...] 

tai

[...] Ka vai kuin on n’äillägö da ihalien muailmoila piäl’ 
kallehemman ni karuozallizen varduon tulduo 
n’äil’ä da uširookoiloila da uuličapihazila 
surennon varduon tulduo 
suuret kuužimeččäzet kazvettu.
Onehela da ozattomala varduol on joguozet 
piäliči dorogoin roittu.
Ollah vaivazen vanhendunnuon varduon tulduo 
n’äilä pečal’noila peskumuahuzila on kaikki otsipaitu.
Jo ollah viekkahien spuassuzien blahoslovitut 
inhu varduola igävät linduzet istuodu. 
En voi oneh ni kuin oboidie, 
omilago kallehen hyväzen kasvindapaikkoih vous’o kualella. [...] 
(Praskovja Saveljeva Fon. 1337/12)

[...] Kas vain kun on näillä ja ihanilla maailmoilla päällä
kalleimman ja karuosaisen vartalon [minun] tultua,
näillä ja laajoilla ja pihapihoilla
suruisen vartalon tultua
suuret kuusimetsät ovat kasvaneet.
Onnettomalla ja osattomalla vartalolla on joet
teiden päälle ilmestyneet.
On vaivaisen vanhentuneen vartalon tultua
näillä surullisilla hiekkamailla on kaikki ripoteltu.
Jo ovat viisaiden spuassuzien siunatut
kurjalla vartalolla ikävät lintuset istahtaneet.
En voi onneton millään ohi päästä,
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omille kalliin hyväsen [isän] kasvupaikoille [vanhempien kotiin] ol-
lenkaan astua. [...]

Näissä itkuissa vesiesteen ylittämistä ei välttämättä kuvata, 
mutta joissakin itkuissa itkijät kertovat kuusesta laaditun veneen 
tai vesilinnun luista laaditun lautan rakentamisesta lammen yli-
tystä varten, kuten Pahomovan itkussa (ks. Fon. X3 yllä). Tämä 
saattaa olla kaiku varhaisemmasta myyttisestä mielikuvasta, jossa 
tuonpuoleisen ja tämänpuoleisen välissä on vesiraja.

Seesjärven itkujen välittämästä suppeasta tuonpuoleisen maise-
makuvauksesta löytyy mainintoja tuonpuoleisen ”yksinäisistä ja 
kapeista” teistä, joita pitkin vainajan on kuljettava, ja tuonpuolei-
sen koirista, jotka saattavat haukkua uutta tulokasta. Koiran hauk-
kumisen välttämiseksi itkijät pyytävät suvun vainajia, syndyziä tai 
spuassuzia, ottamaan vastaan vainajan kynttilöiden kanssa. Itkijät 
eivät täsmennä, mihin suvun vainajien on tultava vastaan, eli sees-
järveläisissä itkuissa ei löydy mielikuvaa Tuonelan veräjistä, kuten 
esimerkiksi vienalaisissa tai aunukselaisissa itkuissa. Kuitenkin 
käsitys ja tieto siitä, että suvun vainajat avaavat ovet uudelle tulok-
kaalle, on säilynyt (ks. Mironova Fon. 1890/7, s. 142). Seuraavassa 
esimerkissä itkijä ”nostaa kalman kansaa”:

[...] Tulgua, kumbazet oletta 
kaksikerdazed angel’skoit armozed,
aigavukkua yksil’l’ä da kajoilla tuomen dorogazilla,
tulgua valujien i vah’hern’ehyzien svečkoin kera vastah,[...]
Oi kui tuimazet tunnustannetta,
da ni rubettanou tuonilman da go
tuomen koirazet haukkumah,
niin moužet tuimazet i tunnissatta sid’. (Saveljeva Fon. 1338/1)

[...] Tulkaa [te], jotka olette
kaksinkertaiset enkeliarmoset,
joutukaa yksille ja samoille kaidoille tuonen teille,
tulkaa valuvien vahapisaraisten kynttilöiden kanssa vastaan, [...]
Oi kun, poloiset, tunnistanette,
ja jos alkanevat tuonilman ja
tuonen koiraset haukkumaan,
niin ehkä, poloiset, silloin tunnistatte. [...]

Tuonpuoleista maailmaa vartioiva koira esiintyy hyvin vah-
vana myyttisenä mielikuvana muun muassa kalevalamittaisissa 
loitsuissa ja epiikassa. Esimerkiksi Lemminkäisen runoissa koira 
esiintyy yhtenä vaarana sankarin matkalla tuonpuoleiseen (Frog 
2010: 377–394). Se myös kuuluu laajalti tunnettuun kansainväli-
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seen traditioon, esimerkiksi kreikkalaisessa ja roomalaisessa my-
tologiassa Haades ja Kerberos tai skandinaavisessa mytologiassa 
Hel ja Garmr (ks. Siikala 2002: 107–108, 134–138). Kalevalaisen 
runouden ja itkujen välittämä tuonpuoleisen kuva erottuu kuiten-
kin selkeästi siellä vallitsevien olosuhteiden osalta.  Kalevalaisen 
runouden tuonpuoleinen on kylmä ja pimeä paikka41 (ks. Siikala 
2002: 160–162; Tarkka 2005: 308–309), kun taas itkuissa se näyt-
täytyy – pääosin tuonpuoleisen määritteinä käytettyjen epiteet-
tien ansiosta – turvallisena, valoisana, kauniina paikkana. Tämä 
ero johtuu itkujen erilaisesta funktiosta: itkijän on suostuteltava 
ja vakuuteltava vainaja lähtemään tästä maailmasta turvalliseen 
tuonpuoleiseen, jossa häntä odottaa oma perhe.

Kalevalamittaisessa runoudessa ja vienankarjalaisissa itkuissa 
ja joiuissa tuonpuoleisesta käytetään muun muassa nimeä Tuonela, 
joka muodostuu kantasanasta Tuoni (Tuone-) ja suffiksista -la. Ny-
kyitämerensuomalaisissa kielissä suffiksi -la tarkoittaa pääasiassa 
kantasanaan liittyvää paikkaa. Suffiksin kehityshistoria on kuiten-
kin moniulotteinen, ja on mahdollista, että se oli alun perin demi-
nutiivisuffiksi (Hakulinen 1961: 119–120). Seesjärveläisissä itkuissa 
nimeä Tuonela ei käytetä. Joskus harvoin itkijät kuitenkin käyttävät 
tuoni/tuomi-sanaa genetiivissä viitaten ainoastaan tuonpuolei-
sen koiriin ja teihin, kuten edellisessä esimerkissä (Saveljeva Fon. 
1338/1). Hourenja Fedotovan itkussa esiintyy mielenkiintoinen 
adjektiivijohdannainen tuoni -sanasta: [...] kun mänet tuonilmazilla 
tundemattomilla tuonnizilla dorogoilla – kun menet tuonilmaisille 
tuntemattomille tuonisille teille (KA. 63/73). Itkuissa käytettyä 
sanaa tuoni ei voida kääntää suppeasti ”kuolema” (ks. KKS *tuo-
ni – kuolema), vaan pikemminkin sana liittyy kalevalamittaisesta 
runoudesta tunnettuun Tuoneen, tuonpuoleisen hallitsijaan (Siikala 
2002: 145), jonka koirat voivat haukkua uutta vainajaa, tai jonka 
hallitsemia tuntemattomia teitä vainaja joutuu kulkemaan. Tuo-
nella, tuonpuoleiseen ja vainajien olinpaikkaan assossioituvalla 
myyttisellä olennolla, on mahdollisesti arkaaiset juuret – vastaa-
vanlainen olento Toon löytyy setukaisten itkuvirsistä. Tuoni voikin 
kuvastaa laajempaa yhteistä itämerensuomalaista perintöä (Hurt 
1904, toisinto 253; Arukask 1999: 90; vrt. E. Stepanova 2011). Tuoni 
(kuten myös Toon) paljastaa yhden myyttisen ajattelun arkaaisen 
elementin, joka on säilynyt merkityksellisenä itkurekisterin kon-

41  Kalevalamittaisessa epiikassa ja loitsuissakin tuonpuoleisen käsitysten 
välillä on kuitenkin eroja (Tarkka 2005; Siikala 1999).
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tekstiriippuvaisessa sanastossa, ja joka on säilynyt huolimatta kris-
tinuskon suuresta vaikutuksesta kuolemanjälkeistä elämää koske-
viin käsityksiin. Ortodoksisen kirkon vaikutus eteläisillä Karjalan 
alueilla oli vahva, mikä johtui alueiden sijainnista lähellä tärkeitä 
kaupankäyntikeskuksia, runsaasta väestöstä ja vastaavasti suures-
ta kirkkojen ja pappien määrästä. Kristinuskon ilmeinen vaikutus 
ei silti vaihtanut itkuissa kansanomaisia nimityksiä ja käsitteitä 
kokonaan, vaan kristinusko on pikemminkin assimiloitunut kan-
sanomaiseen myyttiseen tietoon, mistä hyvänä esimerkkinä ovat 
käsitteiden spuassuzet ja syndyzet rinnakkaiskäyttö ja niiden osit-
tain limittyneet merkityskentät.

Tuonpuoleisessa oleviin suvun vainajiin viitataan itkuissa kah-
della tavalla: itkijä voi osoittaa joko konkreettista vainajaa käyt-
tämällä vastaavaa piilonimitystä, tai kokoavasti vainajia yleensä 
käyttämällä sukulaisia tarkoittavaa piilonimitystä, esimerkiksi 
helie heimokunta, občoi omakunta – heleä heimokunta, yhteinen oma-
kunta. Myös käsitteen syndyzet voi tulkita joissakin tapauksissa 
viittaavan metonyymisesti yleisesti suvun vainajiin, samaan ta-
paan kun sanan ’perhe’: Ku mänet oloviih syndyziih, oi kalliz l’ubiimoi 
diädinäzeni, ni tullaa gu miun kaksikerdazet rodiit’el’äzet siula vastah 
da – Kun menet suuriin syndyziin (vainajien perheeseen), oi kallis 
rakas setäni vaimo, niin tulevat minun kaksinkertaiset vanhemmat 
sinua vastaan (Anastasija Rigačnaja, Fon. 1521/16). Fedosja Zin-
kina (Fon. 2053/19) käyttää ainoastaan käsitettä spuassuzet, joka 
hänen itkuissaan kattaa kaikki kolme merkityskenttää: tuonpuo-
leisen paikkana, suvun vainajat ja yliluonnolliset voimat. Praskov-
ja Saveljeva puolestaan rinnastaa suvun vainajat spuassuziin, jotka 
oleskelevat syndyzissä:

I tulgua, kumbazet ollah olovissa synd’yzissä olijat
olovat spuassuzet händ’ä olovih synd’yzih ottamah
valgein i vahahern’ehyzien svečkoin kera.
Oi kumbazet oletta olovih synd’yzih kaimatut kaikin omat,
tulgua hänel’l’ä olovissa synd’yzissä vastah. (Fon. 255/8.)

Tulkaa [te], jotka olette suurissa syndyzissä [tuonpuoleisessa] olijat
suuret spuassuzet [vainajat] häntä suuriin syndyziin ottamaan
valkeiden ja vahapisaraisten kynttilöiden kanssa.
Oi [te], jotka olette suuriin syndyziin saatetut kaikki omat,
tulkaa häntä suurissa syndyzissä vastaan.
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Saveljevan tuonpuoleista koskevat käsitykset ovat erittäin tar-
kasti jäsennettyjä, eikä hän käytä syndyzet- ja spuassuzet-käsitteitä 
synonyymisesti. Hänen itkuissaan syndyzet tarkoittaa pääasias-
sa tuonpuoleista paikkana. Joskus sanan voi tulkita viittaavan 
metonyymisesti suvun vainajiin, kun taas spuassuzet tarkoittavat 
suurimmassa osassa yleisemmin yliluonnollisia voimia, jotka esi-
merkiksi määräävät ihmisten onnen tai ovat luoneet ympäröivän 
maailman, ja spuassu tarkoittaa jumalaa (myös Jumalaa). Näin ol-
len suvun vainajien rinnastaminen jumalallisiin spuassuziin luo 
vahvan mielikuvan vainajakultista (ks. Waronen 1898; Harva 1927: 
67–68), ja tahdentää vainajien omaavan yliluonnollisia voimia.

Yliluonnolliset voimat ja niiden toiminta
Itkuissa käsitteet syndyzet ja spuassuzet tarkoittavat kummatkin 
myös yleisemmin yliluonnollisia voimia, jumalolentoja, joita on 
paikoin vaikeaa erottaa suvun vainajista. Spuassuzet kuitenkin 
selvästi dominoivat tässä merkityskentässä. Selvemmin yliluon-
nolliset voimat näkyvät itkuvirsissä luonnonobjektien luojina ja 
siunaajina sekä ihmisen onnen, elämän ja kuoleman määräävi-
nä voimina. Tätä ilmaistaan genetiivikonstruktioilla, esimerkiksi 
aamunkoitto: armahien špuašuzien blahoslovimien ahozien tagazien 
ahoandrigazor’azien avuanda – armaiden spuassuzein siunattujen 
ahosien takaisten ahoaurinko-aurinkonousujen avautuminen. 
Joillakin itkijöillä spuassuzet voivat saada rinnalleen omanlaisiaan 
synonyymisiä käsitteitä, esimerkiksi Aleksandra Kärgina käyttää 
ilmausta spuassuzet syöttäjäzet, Klavdija Turujevalla ja Praskov-
ja Soldatovalla spuassuzien rinnalla esiintyvät ugodnikkazet (ven. 
угодник, KKS * ukotniekka – pyhittäjä, kirkon tai tsasounan nimik-
kopyhä). 

Myyttisen ajattelun ja tiedon kerrostunut luonne näkyy selvim-
min niin, että kristilliset käsitteet, myyttiset olennot ja uskomukset 
ovat sulautuneet toisiinsa kansanomaisen uskomusjärjestelmän 
puitteissa. Itkuissa kristilliset ja kansanomaiset mielikuvat, toimet 
ja käsitteet limittyvät ja muokkautuvat erilaisiksi yhdistelmik-
si. Monet seesjärveläiset itkijät aloittavat itkuvirtensä lauseella, 
joka alkaa ortodoksiselle rukoukselle tyypillisellä alkuformulalla 
”Herra Jumala siunatkoon” ja jatkuu useimmiten itkukielellä tar-
kentaen, keneltä muulta Jumalan lisäksi ja mihin tarkoitukseen 
siunausta pyydetään (herättämään vainajaa, puhumaan vainajan 
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kanssa, lämmittämään morsiussaunaa jne). Nämä aloitusformulat 
varioivat itkijäkohtaisesti, kuitenkin niin, että tietyt ydinelementit 
säilyvät:

Pelageja Jeremejeva: Hospodikkoo dai boože blahoslovikkoo – Herra ja 
Jumala siunatkoon (KA. 65/121, 65/123).

Jevdokija Dorkina: Hospodikkoo dai boože blahoslovikkoo, siidoi nebes-
noit an’heližet – Herra ja Jumala siunatkoon, parhaat taivaan enkeliset 
(Fon. 1532/1).

Maria Kokareva: Hospodikkoo boože blahoslovikkoo, anhel’skoit anhelid 
aigomaista aigauttamah armahista syndyzistä – Herra Jumala siunat-
koon, enkeliset enkelit aikaansaamaistani herättämään armaista syn-
dyzistä (KA. 67/51).

Hourenja Fedotova: Hospodikkoa da boože blahoslovikkoa, kudamazet oletta 
armahien spoosuzien azetetut armahat angel’izet – Herra ja Jumala siu-
natkoon, [te] jotka olette armaiden spuassuzien asetetut armaat enke-
liset (KA. 63/73).

Marija Stafejeva: A hospodikkuo da boože blahoslovikkuo, seiččimillätoista 
seižojat siidoi nebesnoit siidoi angelizet – Ja Herra ja Jumala siunatkoon, 
seitsemillätoista (hirsikerroksilla) seisojat parhaat taivaan parhaat 
enkeliset (Fon. 1724/4).

Aleksandra Moškina: Hospodikkoo da boože blahoslovikkoo oi 
seiččemillätoista verkazilla seižojat siigolojen paremmat šidonebesnoit 
armahat angelizet – Herra ja Jumala siunatkoon, oi seitsemillätoista 
pintalaudoilla seisojat paremmat parhaat taivaan armaat enkeliset 
(KOTUS 10124_4az (3)).

Valentina Martynova: Hospodikkoo dai boože blahoslovikkoa 
seiččemilägotoista kymmenilä venčazilä seižojat šeičensiibihižet siidoine-
besnoit coarid – Herra ja Jumala siunatkoon seitsemillätoista hirsiker-
roksilla seisojat seitsensiipiset parhaat taivaan tsaarit (Fon. 1524/9).

Fekla Isakova: A hospodikko i d’o, voaliaigoizet, blagoslovikkoa, oi d’o 
šeiččemil’l’ätoista kymmenillä venčoilla seižojat seičensiibižet siidoi nebes-
noit angelit, blagoslovikkoa angeišta da abeudunutta varruttani – Ja Herra 
ja jo vaali(?)aikaiset, siunatkoon, oi jo seitsemillätoista kymmenillä 
hirsikerroksilla seisojat seitsensiipiset parhaat taivaan enkelit, siu-
natkoon ankeaa ja apeutunutta vartaloani [minua] (KA. 214/4).

Pysyvimpinä tämän tyyppisissä itkujen aloituksissa esiintyvät 
rukouksen lisäksi taivaan enkelit, joita eri itkijät määrittelevät ku-
kin omalla tavallaan, esimerkiksi Hourenja Fedotovalla enkelit 
ovat spuassuzien luomat eli asettamat, ja Valentina Martynova rin-
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nastaa enkelit taivaan tsaareihin. Useilla itkijöillä esiintyvät seit-
sensiipiset enkelit viittaavat Raamatusta (Jes.6:2) tunnettuihin en-
kelihahmoihin, kuusisiipisiin serafeihin. Ylläpitääkseen s-alkuista 
allitteraatiota itkijät ovat vaihtaneet enkelten siipien määrän (vrt. 
Siikala 2007: 196). Nämä enkelit seisovat seitsemillätoista hirsiker-
roksilla tai katon yläpuolelle kiinnitetyillä pintalaudoilla, mikä 
taas viittaa karjalaisen tuvan pyhässä nurkassa oleviin ikoneihin. 

Kahden eri rekisterin – itku- ja kristillisten rukoustekstien rekis-
terin – synteesi itkujen aloituksessa ei ole satunnaista tai yllätyksel-
listä. Kyse on esikristillisen ja kristillisen perinteen yhteensulautu-
misesta, joka määrittää koko kansanuskon kontekstia. 1800-luvun 
lopun ja 1900-luvun alun hautajais- ja hääperinteisiin ovat liit-
tyneet kiinteästi sekä esikristilliset että kristilliset menot, muun 
muassa itkuvirret ja rukoukset ikonien edessä tai hautausmaalla. 
Rukoukset ristinmerkkeineen ja kumarruksineen lausuttiin ylipää-
tään aina ennen johonkin tärkeään asiaan tai toimeen ryhtymistä, 
jolloin pyydettiin muun muassa Jumalan siunausta. Hautajaisten 
ja muistotilaisuuksien aikana esitettiin esimerkiksi veisu Pyhälle 
Kolminaisuudelle: ”Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, 
armahda meitä”. Irinija Pahomova kertoi vuonna 1974, että muis-
tajaisissa rukoiltiin haudalla, tuotiin vainajalle ruokaa ja kutsuttiin 
vainajaa äänellä itkien: A siid’ä toasten kun vuoži proidiu, no da mo-
litah siidä, silmäd rissitäh da siid’ä lähetäh, toasten prostitah – prosti, 
prosti, prosti. Viijäh sinne mančikaista libo mid’ä tahotah, pečenjiä libo 
pränikkiä – Ja sitten kun vuosi kuuluu [kuolemasta], niin rukoillaan 
sitten, silmät ristitään ja sitten lähdetään, taas pyydetään anteeksi 
– anteeksi, anteeksi, anteeksi. Viedään sinne [haudalle] mansikkaa 
tai mitä vaan, keksejä tai pipareita (Fon. 2043/3).

Vuonna 1994, ennen äänellä itkemistä äitinsä haudalla, Praskov-
ja Saveljeva sekä puhuu äiti-vainajan kanssa että osoittaa rukouk-
sen sanat Jumalalle pyytäen siunausta ja armahdusta, samanaikai-
sesti ristinmerkkiä tehden:

[...] Pid’äy seizuo oigieh puoleh, ei vazemeh mänd’y. Mamaruk-
ka, t’äs’s’ä mie toin. El’ä ossudi, str’äpniä eule t’än’äpiän’ä, en mie 
smiettin ni mid’ä. Pokoi Hospod’, pomiilui, pokoi, Hospod’, po-
miilui, pom’ani, Hospod’, pomiilui mamarukkua. Tulin, tuodih 
rištikanzat, mamarukka, valmeheksi. Piät’öin hebone juoksi, tuodih 
kebiesti miuda, siun mullilla miuda, mamarukka. Hospodi Boože, 
blahoslovii miuda, blahoslovii, Hospod’, miuda (Fon. 3378/3). 
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[...] Pitää seisoa [haudan] oikealla puolella, vasempaan ei menty. 
Äitirukka, tässä minä toin [itkijä laittaa haudan päälle ryyniä]. Älä 
moiti, leivonnaisia tänään ei ole, en tullut ajatelleeksi. Herra, rauhoi-
ta, armahda, rauhoita, Herra, armahda, muistele, Herra, armahda 
äitiraukkaa. Tulin, toivat kristityt [vieraat ihmiset], äitiraukka, val-
miiksi. Päätön hevonen [auto] juoksi, toivat nopeasti minut, sinun 
hautamullille minut, äitirukka. Herra Jumala, siunaa minua, siunaa, 
Herra, minua [itku alkaa].

Myös itkuissa naiset kääntyivät yliluonnollisten voimien puo-
leen, joten näillä kahdella rekisterillä on osittain sama tarkoitus – 
kommunikaatio yliluonnollisen ja tuonpuoleisen kanssa ja näky-
vän ja näkymättömän maailman välisen yhteyden ylläpito. (Vrt. 
Stark 2002: 138−146; Järvinen 2004: 188.) Rukoustyyppinen alku 
vahvistaa itkun vakavuuden, yhteyden yliluonnollisen kanssa ja 
sen merkityksellisyyden myös rituaalirunoutena.

Kristinuskon vaikutus itkuvirsien sanastoon ja käsitteistöön on 
havaittavissa myös syndyzien ja spuassuzien merkityskentän laaje-
nemisessa, jolloin molempia käsitteitä käytettiin ikonien piilonimi-
tysten osana (ks. Stepanova A. 2012: 73–74): esikristillinen merkitys 
oli sijoitettu kristilliseen objektiin. Aikaisemmissa tutkimuksissa 
(esim. Konkka 1985: 38) on todettu, että molemmat käsitteet tar-
koittavat itkuissa myös ikoneja. Tämä näkemys pohjautuu osin 
kuvauksiin ja aineistoon, muun muassa itkuvirsiin, joita Nikolai 
Leskov keräsi karjalaisissa kylissä 1800-luvun lopussa. Kirjoitta-
essaan itkuvirren muistiin Leskov kysyi vanhalta itkijältä, mitkä 
ovat itkuissa esiintyvät suuret syndyzet. Mietittyään hetken nainen 
vastasi että ne ovat ikonit. (Leskov 1894: 222–223.) Tämä hetken 
miettiminen viittaa mahdollisesti naisen tarpeeseen harkita, miten 
uskomusjärjestelmäänsä kuuluvan käsitteen voisi selittää ymmär-
rettävästi sivistyneelle seminaarin opettajalle. Sen lisäksi itkijälle 
ikonit voivat olla metonyyminen synonyymi pyhälle, Jumalalle, 
yliluonnollisille voimille, joita ikonit edustavat. Tämä yksittäinen 
kuvaus ei kuitenkaan anna aihetta esittää yleistystä, että syndyzet 
tai spuassuzet aina toimisivat ikonien piilonimityksinä.

Aineiston analyysin perusteella seesjärveläiset itkijät viittaa-
vat, yhtä tapausta lukuun ottamatta, nimenomaan ikonien edus-
tamiin pyhiin tai yliluonnollisiin voimiin ja käyttävät ainoastaan 
hääitkuissa käsitettä spuassuzet (esim. KA. 65/117, 65/56, Fon. 
1025/1, 1528/9). Hääriittikuvausten mukaan esimerkiksi kosin-
nan yhteydessä ikonien eteen asetettiin palavat tuohukset, jos 
kosinta oli hyväksytty. Seuraavassa esimerkissä tytär pyytää äitiä 
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hylkäämään kosimispyynnön: Elä valgie kandajazeni niid’ä valgeida-
go vahatuohukšuzie valgeih spuassuzilla varoin ažettele – Älä valkea 
kantajaiseni [äiti] niitä valkeita vahatuohuksia valkeita spuassuzia 
varten asettele (Fon. 1025/1). Vaikka esimerkki-itkussa kyse on 
ikonien edessä palavista kynttilöistä, spuassuzet eivät silti tässä 
viittaa itse ikoneihin vaan niiden edustamaan Jumalaan tai ylipää-
tään yliluonnollisiin voimiin. Jotkut itkijöistä, esimerkiksi Anasta-
sija Rigačnaja ja Fedosja Zinkina, käyttivät hääitkuissaan suoraan 
sanoja ikona tai obraza (ven. ikoni, pyhäinkuva):

Oi armahilla ilmoilla piälöilä azettaja 
armahane kandajazeni, 
tule jo onehen alazen lindurukan luo
ottamien osuadittuloilda paikoilda
omas obrazah- ikonah- [tauko] ikonazien keralla otvor’aimah. [...] 
(Fon. 2059/56)

Oi armailla ilmoilla päällä asettaja
armas kantajaiseni [äiti],
tule jo onnettoman alaisen linturaukan [minun, tyttären] luo
ottamien [sulhaskansan] varatuilta paikoilta
omien pyhäinkuviin- ikoniin- (tauko) ikonien kanssa ottamaan.

Ikoneihin viitataan myös usein kummitädin piilonimityksissä: 
obrazan alazišta vedyzist’ä ottelija – pyhäinkuvan alaisista vesistä ot-
taja (Valentina Martynova, Fon. 1526/6). Praskovja Saveljeva kut-
suu muisteluitkussaan vainajan kotiin muistoaterialle istumaan 
ikonien eteen ja katsomaan lähiomaisiaan42:

[...] on kuušan’jat prestoloilla azetetut, siuh varo,
läkkä meijen kera.
Ei jo valgiet spuassuzet valdua annettane siula,
nin kyzy kyl’l’ä spuassuzilla,
ana spuassuzilla edizis’s’ä puolin
polvienpiällizet polvipoklonat, eigo pozvolittua?
Ei udrazilla meil’ä ozutettane,
nin tule hot peitokkali olovien muailmoilla,  
olovien spuassuzien obrazoin ed’eh istumah,
i kargieloi kačot meid’ä. (Fon. 3509/13)

[...] on ruuat pöydille asetettu sinua varten,
lähde meidän kanssamme.
Jos valkeat spuassuzet eivät antaisi sinulle valtaa, 
niin kysy auliilta spuassuzilta,

42  Usein ikonien eteen on jätetty vainajaa varten teetä, leipää, vodkapikari 
yms. (omakohtaiset havainnot).
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anna spuassuzille niiden edessä
polvienpäälliset polvikumarrukset, eivätkö sallisi?
Jos meille poloisille eivät näyttäytyisi,
niin tule vaikka salaa suurien maailmoille
suurien spuassuzien pyhäinkuvien eteen istumaan, 
niin meitä suruisia katsot.

Saveljevan itkuissa spuassuzet edustavat selkeästi yliluonnolli-
sia voimia, jumalolentoja sekä suvun vainajia, joilta itkijä kehottaa 
pyytämään luvan lähteä ja joita esittävien pyhien kuvien eteen vai-
naja voi tulla salaa. 

Alueen itkijöillä käsite spuassuzet dominoi yliluonnollisia voi-
mia edustavassa merkityskentässä. Käsitettä käytetään luonnon 
ilmiöiden ja objektien yhteydessä tai ihmisen onnen ja terveyden 
lähteenä sekä kuoleman aiheuttajana. Kuvatessaan eri yhteydessä 
luonnon ilmiöitä tai objekteja kuten aamua, aurinkoa, lintuja, kas-
veja ja niin edelleen, itkijät useimmiten korostavat, että nämä ovat 
spuassuzien siunaamat, asettamat tai pelkästään käyttäen genetiivi-
muotoa spuassuzien: 

armahien spoššuzien blahoslovimien aigazien huolovien 
huomušutrennikkazien avauduhuo – armaiden spuassuzien siunaamien 
aikaisten kiireisten aamu-aamujen avauduttua (Maria Mekkeleva, 
Fon. 1529/4)

kukkahien spoossuzien blahoslovitut kuldažet kuburindakägyöt – ihanien 
spuassuzien siunatut kultaiset kupurintakäköset (Anni Kuznecova, 
KOTUS 10122_1bz)

ennen armahien špuašuzien blahoslovimien ahozien tagazien aho-andriga-
zor’azien avuanda – ennen armaiden spuassuzien siunaamien ahojen 
takaisten aho-koitto-aamunkoittojen avautumista (Jevdokija Kärgi-
na, KA. 62/27)

Oi kudamazet oletta kallehien spuassuzien azetetut kaunehet i kanervo-
muahuot – Oi [te] jotka olette kalliiden spuassuzien asetetut kauniit 
kanervamaat (Aleksandra Nesterova, Fon. 2020/18)

valgeijen Spååssuzien ažetettuloja valgeida mååhuzia myöt’en – val-
keiden spuassuzien asetettuja valkeita maita myöten (Aleksandra  
Kärgina KOTUS 10142_1az (1))

polvi spoassuzien paistajat päiväzet – polvi spuassuzien paistavat aurin-
got (Fon. 1025/3d, Anna Kuznecova)

on šugeijen spoosujen sud’binat suud’ittu – on kauniiden spuassuzien 
kohtalot määrätty (Fedotova Hourenja, KA. 63/74)
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Tästä spuassuzien ylivoimaisesta edustuksesta on olemassa vain 
yksi poikkeus, joka on Marina Fominan itkussa: Kuin jo on kallehel-
la šyndyzellä kaunehet päiväpaistot, i niin on kaunehet siun vastinehela 
kačahukšuot – kuin jo on kalliilla syndyzellä kauniit aurinkopaistot, 
niin ovat kauniit sinun puolisolla silmät (KOTUS 10116_1a). Mui-
hin alueen itkuihin verrattuna tässä on erikoista sekä syndyzet-
käsitteen käyttö että käsitteen yksikkömuoto, mikä on yhdistettä-
vissä vienalaisiin itkuihin. Niissä synty/synnyt ja spuassu/spuassuzet 
tarkoittavat yliluonnollisia voimia, syndyzet ja Tuonela puolestaan 
tuonpuoleista ja siellä olijoita (ks. Stepanova E. 2012). Itku on tal-
lennettu Rukajärvellä, Vienan ja Seesjärven itkuperinnealueiden 
siirtymäalueella, joten Rukajärven itkijöillä löytyy vienalaisille it-
kuvirsille ominaisia piirteitä sekä rekisterin että myyttisten mieli-
kuvien osalta.

Käsitettä spuassuzet käytetään kuvaamaan tiettyjen henkilöiden, 
useimmiten kummitädin ja lasten, erityisyyttä tai tärkeyttä. 
Piilonimityksissä kummitäti määritellään usein spuassuzien eli 
jumalolentojen, Jumalan, pyhän kautta: Oi kukkahan spuaššužen 
ažetettu kupelivedyzistä kuonnuttaja rissinmuamo – Oi ihanan spuas-
suzen asetettu kastevedestä nostaja kummitäti (Maria Nesterova, 
Fon. 2018/4). Tällä tavalla korostetaan kummitädin korkeaa sta-
tusta ihmisen elämässä, itse piilonimityksestä huokuu kunnioitus 
ja arvonanto. Itkuista myös välittyy käsitys siitä, että lapset voivat 
olla spuassuzien määräämiä tai antamia, mikä korostaa entisestään 
äiti-lapsi-suhteen erityistä merkitystä itkijöille. Seuraavassa 
esimerkissä äiti pyytää poikaansa pysymään läheisenä äidin 
kanssa, myös sen jälkeen kun poika on naimisissa:

[...] Elä onehen iččeni vardusia omusista ollota vet kui kallehin käzin 
kazvaattelin i armahin käzin akkiloiččin, hoi kylvettämäzeni, vet olit 
kyllä špoassusilta kyzytty kylmin kyynelvedyzien keralla, udalilta 
spoassusilta umolien kyzytty, ainova ooree aigomazeni [...] (Houren-
ja Fedotova, SKS KRA Väinö, Kaukonen 1883. 1943.)

Älä onnettoman itseni vartaloita [minua] omistaan vieroita, 
minähän kun kallein käsin kasvattelin ja armain käsin hoitelin, oi 
kylvettämäiseni [poika], olithan auliilta spuassuzilta kysytty kylmi-
en kyynelvesien kanssa, urheilta spuassuzilta rukoillen kysytty, ainut 
aarre aikaansaamaiseni [poika].

Itkijä-äiti korostaa, että lapsi on saatu yliluonnollisilta voimilta 
pyytäen ja rukoillen. Tässä tapauksessa viittaaminen yliluonnol-
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lisiin voimiin voimistaa äidin pyyntöä, painottaa äidin ja pojan 
siteen yliluonnollista erityislaatua. Näin itkijä pyrkii takaamaan 
suhteen jatkumisen. Praskovja Saveljeva taas pahoittelee ja valittaa 
itkussaan, etteivät spuassuzet ole antaneet hänelle lapsia:

[...] Nin ei lein’äzel’ä varduola hoss ole omua leivit’t’äjiä,
eigo miula parahat spuassuzet anneldu omie 
pienie kandamazie kazvattua, ni kaččuo.
On miuda olovat spuassuzet niist’ä kohtie obiidittu,
angehta, aivin abeudunutta varrutta
armahat spuassuzet abeidih. [...] (Fon. 1338/3)

Niin ei murheellisella vartalolla [minulla] ole omia leivittäjiä,
eikä minulle parhaat spuassuzet annettu omia
pieniä kantamaisia kasvattaa eikä kaitsea.
Ovat minua suuret spuassuzet näistä kohdista loukanneet,
ankeaa, aivan apeutunutta vartaloa [minua]
armaat spuassuzet satuttivat.

Praskovjan valitus alkaa maininnasta, ettei hänellä ole omia lei-
vittäjiä eli turvaa, mikä voi tässä tapauksessa tarkoittaa sekä avio-
puolisoa että lapsia. Seuraavassa itkijä tarkentaa, etteivät yliluonnol-
liset voimat antaneet, suoneet hänelle omia lapsia ja toteaa, että hän 
tuntee itsensä loukatuksi. Tässä on itkuille tyypillinen valituksen 
kaava – itkijä esittelee murheensa ja toteaa kieltolauseella, etteivät 
jumalat, vainajat tai vanhemmat suoneet onnea (eli murheen tai esi-
tetyn ongelman vastakohtaa), ja kertoo omista surun ja ikävän tun-
teistaan. Itkuissa ei ole tilaa vihan tunteille, ei protestille kohtaloa 
tai kohtalon määrääjiä vastaan eikä muille vahvoille negatiivisille 
tai aggressiivisille tunteille; kyse on murheista kertomisesta ja sitä 
kautta mielipahojen helpottamisesta. Toisessa itkussaan Saveljeva 
ilmaisee tämän seuraavasti: Oldih tuimalla hos monikymmenkerdazet 
tuskazet. [...] Hos oldih, mie en, vierona, vihua omie ni kaksikerdaziego 
an’gel’skoiloi armozie sen kohast’i – Oli kurjalla [minulla] vaikka moni-
kymmenkertaiset tuskat. [...] Vaikka oli niitä, minä en, masentunut 
[minä], vihaa omia kaksinkertaisia enkeliarmoisia [vanhempiani] 
sen kohdasta (Fon. 2106/16). Kiroille ja vihoille on olemassa omat 
kommunikaatioväylänsä, esimerkiksi loitsut.

Spuassuzet-käsitettä käytetään kuolemaa kuvaavissa, suhteelli-
sen vakiintuneissa formulaisissa ilmauksissa: Vain on valgiet valda 
spuassuzet siuda ylen vagavazekse vagautettu. Vain on udalat ugodnik-
kazet siuda ylen userdno uinotettu – Vain on valkeat valtaspuassuzet si-
nua ylen vakavaksi vakavoitu. Vain on urheat pyhittäjät sinua ylen 
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ahkerasti uinutettu (Fon. 1527/14, Praskovja Soldatova). Vaihtoeh-
toisesti spuassuzet uinuttavat ikuisiin uniin ja valtaavat vallat (Fon. 
3255/32, Praskovja Saveljeva); uinuttavat uusille unityynyille ja 
ottavat omiin sijoihin (Fon. 1525/2, Valentina Martynova); tai ui-
nuttavat ja vieraaksi vieraannuttavat (KA. 65/157, Pelageja Jere-
mejeva). Näissä kuoleman kuvauksissa spuassuzet ja muutamassa 
kertolausumassa ugodnikkazet ovat aktiivisia toimijoita suhteessa 
ihmiseen. Itkijät toteavat ja kertovat vainajalle, mitä on tapahtunut, 
minkä jälkeen he selittävät vainajan puhumattomuutta ja liikku-
mattomuutta. 

Eräs äiti suree poikaansa tsasounassa43 ja pohtii itkuvirressään 
tämän tekemää itsemurhaa. Äiti kysyy pojaltaan, keneltä tai mistä 
hän sai itsetuhoisen ajatuksen – oliko sanoma tullut spuassuzilta, 
oliko teko spuassuzien virhe vai oliko se pojan oma päätös:

<...> Ihozeni, ilmauvvoit viluloilda vierahilda rannoilda.
Ihala kandajaizeni ihassuin,
suurien ihassuksien kera tulit suurissa igävissä.
Kyvelmä muamo rukka kyzyi:
”Mindäh oled suurissa igävissä, idvomuani?”
Kuottelin kylmännyt muamo rukka kyzyö,
ni et voinun angehella muamorukalla sanuo,
jotta oldihgo viekkahista spuassuzista viestit,
vai olovat spuassuzet siula, Van’ozeni, annettih
semmozed ošipkad olovih spuassuzih lähtie,
vai omistas mielyzistä oddielaičid suudimattomat surmat? [...]

Ihoseni [poikani], ilmestyit viluilta vierailta rannoilta.
Ihana kantajaiseni [minä-äiti] ilostuin,
suurten ilojen kanssa tulit suurissa ikävissä.
Kytevä äitiraukka [minä] kysyi:
”Miksi olet suurissa ikävissä, idättämäiseni [poikani]?”
Yritin kylmennyt äitiraukka kysyä,
niin et voinut ankealle äitiraukalle sanoa,
että oliko viisailta spuassuzilta viestit,
vai suuret spuassuzet sinulle, Vanjaseni, antoivat
sellaiset virheet suuriin spuassuziin lähteä,
vai omasta mielestäsi teit ennalta määräämättömät surmat?

Itkijä kuvailee myös omat tuloksettomat yrityksensä herättää poi-
ka tuonpuoleisesta: Kuottelin muamorukka virottua viekkahista syndy-
zistä. Ei viekkahat spuassuzed virotettu – Yritin äitiraukka elvyttää vii-
saista syndyzistä. Eivät viisaat spuassuzet elvytetty. Seesjärveläisten 

43  Arkistotallenteessa vuodelta 1957 lukee ”Äiti itkee pojalleen časounassa.”
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itkijöiden enemmistöön verrattuna tällä itkijällä syndyzet ja spuassu-
zet -käsitteiden merkityskentät on selkeästi erotettu toisistaan. Spu-
assuzet edustavat tässä yliluonnollista auktoriteettia, jonka toimia ei 
kyseenalaisteta ja joka määrää ihmisten kuolemasta ja elämästä.

Kuolinitkuissa itkijät kehottavat vainajaa kääntymään spuas-
suzien puoleen saadakseen luvan tulla puhumaan elävien kanssa, 
mikä on olennainen osa vainajan herättämisen teemaa. Naiset pyy-
tävät polvistumaan spuassuzien edessä, rukoilemaan heitä, kumar-
tamaan heille, kysymään heiltä lupaa:

[...] kyzy kyllä spoassuzilda kaikeh tabah,
eigo siuda lassettua meijen keralla
suusiämellizie soglasnoiloi sanasuusoviettazie pid’ämäh
n’äijen aigazien jälgeh, puolien vuožien. [...]
(Fon. 2043/3, Irinja Pahomova)

kysy auliilta spuassuzilta kaikin tavoin,
eikö sinua päästetä meidän kanssa
suunsisäisiä sopuisia suusanallisia neuvotteluita pitämään
näiden aikojen jälkeen, puolten vuosien [puolen vuoden kuluttua 
kuolemasta].

Näissä tapauksissa spuassuzet voi tulkita kontekstista ja itkijän 
sisäistämistä myyttisistä tiedoista riippuen joko suvun kuolleiksi 
jäseniksi tai ylimmiksi yliluonnollisiksi voimiksi. Suurimmaksi 
osaksi sekä suvun vainajat että jumalalliset voimat ovat itkijöille 
kuitenkin yhtä tärkeitä auktoriteetteja ja voimanlähteitä.

Praskovja Saveljeva kutsuu äitinsä haudalla isä-vainajaansa tu-
lemaan puhumaan kehottamalla vainajaa kääntymään yliluonnol-
listen voimien edustamien spuassuzien puoleen. Tämä teema ke-
hittyy itkijällä mielenkiintoisella tavalla, sillä Praskovjan isä kuoli 
sodan aikana evakkomatkalla kaukana kotoa:

[...] I kyzel’e, eigo siuda olovat spuassuzet
omilla rannoilla lassettua.
Oi miun kalliz hyväzeni, et kuin voinne tulla, loittuona,
kyzy kyl’l’ä spuassuzilda,
eigo siula luajittua kyl’l’ä spuassuzet
siivenkynie, annettua lendiä.
I ed voine, ollet kuin meril’öin taguana,
niin ana valda spuassuzet
siula luajitah laglanluizet i lauttazet tullessa.[...] (Fon. 2707/16)
Ja kysele, eivätkö suuret spuassuzet 
sinua omille rannoille päästäisi.
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Oi minun kallis hyväseni [isä], jos et voine tulla, kun olet kaukana,
kysy auliita spuassuzilta,
eikö auliit spuassuzet laatisivat sinulle
siipisulkaset, sallisivat lentää.
Ja kun et voine, jos olet merten takana,
niin jospa valta spuassuzet sinulle
laatisivat vesilinnunluiset lauttaset tullaksesi.

Itkusta näkyvät sekä vahvat vainajiin liittyvät että kaukaista vai-
najalaa muistuttavat myyttiset mielikuvat (vainaja lintuhahmossa, 
tämän- ja tuonpuoleisen vesirajan ylittäminen, vainajan pitkä mat-
ka tuonpuoleisesta), ja lisäksi myös itkijän myyttiseen tietoon poh-
jautuva mielikuvitus – Praskovja sovittaa perinteiset mielikuvat 
omaan, kuviteltuun tuonpuoleiseensa ja isä-vainajan kuviteltuun, 
kaukaa tehtävään kotimatkaan. Praskovjan vainajalle esittämä ke-
hotus kysyä spuassuzilta lupaa tulla puhumaan elävien sukulais-
tensa kanssa on sinänsä perinteinen. Itkijän vankan kompetenssin, 
myyttisen tiedon ja mielikuvituksen avulla se on kuitenkin muut-
tunut muiden itkijöiden vastaavia yksityiskohtaisemmaksi ja elä-
vämmäksi kuvaukseksi tuonpuoleisesta ja sen toimijoista.

Samalla tavalla itkijät kehottavat vainajia kääntymään spuassu-
zien, harvemmin ugodnikkojen puoleen ja pyytämään, rukoilemaan 
elossa oleville sukulaisille onnea, terveyttä ja apua: moužet polvi 
spuassuzila syöttäjäzillä umolietet eigo olovat spuassuzet syöttäjäzet one-
hela ičelläni vielä hyvijä zdorovjazie annettoo – ehkä polvi spuassuzilta 
syöttäjäisiltä rukoilet eikö suuret spuassuzet syöttäjäiset onnetto-
malle itselleni vielä hyviä terveyksiä antaisi (Kärgina Aleksandra, 
KOTUS 10096_2az (4)). Onnea pyydetään myös suoraan omalta 
läheiseltä vainajalta, joka on jo siirtynyt spuassuzien statukseen ja 
pystyy siten auttamaan omaa perhettään: Rubie viekas kandajani 
viekkahih spoosuzih mänd’yö hyviks abuniekoiks – Rupea viisas kanta-
jaiseni [äiti] viisaisiin spuassuziin mentyä hyväksi avustajaksi (KA. 
63/73, Hourenja Fedotova). Näitä pyyntöjä itkijät voivat esittää 
missä tahansa itkuissa, useimmiten kuitenkin kuolinitkuissa.

[...] Oi armaha- armahilla moailmoilla peälä oznuaččija,
olova Sašazeni, ažettele hot udalilla ugodnikkazilla
ediziss’ä puoluzissa umoliete,
eigo hod mimmozija ožazija
olovat spoaššuzet odblahoslovittua 
siun kaikkien nuorimmalla kana-allizella ni.
Pokoriete kaikkih loaduzih
polvi špoassuzilla edizissä puoluzissa,
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eigo polvi špoassuzet hot’ hänen varduzija pomogaidua. [...]
(Fon. 1928/1, Klavdija Turujeva)

Oi armailla maailmoilla päällä säätäjä [vainaja isänä],
suuri Saša [vainaja, itkijän miehen veljenpoika] asetuhan urheiden 
pyhittäjien
eteen rukoilemaan,
eikö vaikka jonkinlaisia osia [jonkin verran onnea] 
suuret spuassuzet siunaisi
sinun kaikkein nuorimmalle kana-allille [tyttärelle].
Polvistu kaikin tavoin
polvi spuassuzien eteen,
eikö polvi spuassuzet vaikka hänen vartaloitaan auta.

Tämä Klavdija Turujevan itku keskittyy kokonaisuudessaan 
vainajan puhutteluun ja ”parempien osien” pyytämiseen, jolloin 
vainaja ikään kuin toimii välittäjänä itkijän ja spuassuzien välillä. 
Itkijä puolestaan toimii välittäjänä perheen elävien jäsenten ja 
tuonpuoleisen toimijoiden välillä. 

Oman suvun konkreettisilta vainajilta ja ylipäätään spuassuzil-
ta itkijä saattaa pyytää myös itselleen kuolemaa. Tämä ilmaistaan 
epäsuorasti, kuten on itkuissa tavanomaista. Syyt tämäntyyppisiin 
pyyntöihin vaihtelevat kunkin itkijän tilanteen mukaan, useimmi-
ten syynä ovat kuitenkin huono elämänlaatu ja yksinäisyys. Seu-
raavassa esimerkissä itkijä kehottaa äiti-vainajaa kysymään spuas-
suzilta eikö hänet voisi ottaa syndyziin:

Eigo onehela da aivin ozattomalla Mar’u-raiššalla
ei roinun ni vanhoin päivien otdyhoi,
hod jo suuret arttelit armahilla ilmazilla piällä azetin,
ni mytt’ynäzie abuzie ei voinnun miun kohtazeh tuuvva.
Aivin inhulla gor’arukkazella pidäy
izmennoit igäaigazet it’kien matata.
Eigo roinnun surennolla sulattomalla aigoma-rukkazella
suvendamien sulattomassa paikassa ni sulembie sanazie roinun.
Oi kukki mama rukkazeni, kuottele udalilla spoassuzilla umo-
liekseh,
eigo udalat spoassuzet udalih syndyziih ter’ämbi uberittais.
Oi näilä ilmoila loadija kandajazeni,
kuottele pobiednoida gor’arukkua
polvi spoassuzilla pokoriekseh,
eigo polvi syndyzih t’eriämbi otettais.
En ved’ kiero da kirottu gor’arukka voi
kiirehijä muailmozija myö n’ämbi mid’ä kiirähtiä.
Oi udala kandajazeni, en voi uččimien luohizilla paikoilla
n’äid’ä ylen suuriego uroočiššazie uberie.
Hot angehuoni armahilla ilmazilla piällä suuret arttelizet azetin,
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ni ei ni kest’ä rojinnun ni mimmozie abuzie. (Fon. 2061/1, Maria Pro-
horova)

Eikä onnettomalla ja aivan osattomalla Mar’u-raukalla [minulla]
ei tullut vanhojen päivien lepoa
vaikka suuret joukot armailla ilmoilla päällä asetin [paljon lapsia 
synnytin],
niin ei minkäänlaisia apuja ei voinut minulle tuoda.
Aivan kurjan onnettoman raukan täytyy
petolliset ikäajat itkien matkata [itkien elää].
Eikä tullut surevalle turvattomalle aikaansaama-raukalle [minulle]
lämmittämien turvattomissa paikoissa [aviomiehen perheessä] ei 
sulavampia sanoja tullut.
Oi armas äiti raukkani, yritä urheilta spuassuzilta rukoilla
eikö urheat spuassuzet urheisiin syndyziin nopeammin laittaisi.
Oi näille ilmoille laatija kantajaiseni [äiti],
yritä onnetonta kurjaraukkaa (kuunnella)
polvi spuassuzille polvistua
eikö polvi syndyziin nopeammin otettaisi.
Enhän kiero ja kirottu kurjaraukka voi
kiireisiä maailmoja myöten enempää mitenkään kiirehtiä.
Oi urhea kantajaiseni, en voi opettamien luona olevilla paikoilla 
[aviomiehen perheessä]
näitä erittäin suuria talouksia hoitaa.
Vaikka ankea [minä] armailla ilmoilla päällä suuret joukot asetin,
niin ei keneltäkään tullut minkäänlaisia apuja.

Eräs itkijä pyytää tytär-vainajaa kysymään spuassuzilta eivätkö 
ne voisi ottaa vaikka yhden tämän lapsista eli itkijän hoitamista 
lapsenlapsista syndyziin44:

[...] Oi kargijenalazen kandajan kanamarja kandamazeni,
jätteliit kaksikerdazet kanamarjan kandamazen ni kanazen
kargijalla kandajarukkazellani kaglah kačottavaksi.
Oi utka-alli uččimazeni, ed voi kaksikerdazie uččimazie
ni udalissa syndyzissä heid’ä ugovorie,
eigo kyvel’mön, kyl’mijen ozijen alla olijan muamorukkazeš
siun kuklad i kuvuamazed
kurjua buaborukkua ni vous’o kuunneldua.
[...] Ei kuin kukla-alli kuvuamazeš ni kukkozeš ni ked’ä kuunnelduo.
Oi imbialli kanazeni, kaikkih luaduloih siun uččimazie
udalilla ilmazilla piälä ugovorin ni učaičen.
[...] I ed voinun, pobiednoin muamon polvin luadimazeni,
polvi syndyzissä ollessa, ni polvi spoassuzilla pokoriekseh,
eigo udran alazen kandajakulun udra uččimazeni
udalilla spoassuzilla olizit ugovorinun,

44  Tapauksen arkaluontoisuuden vuoksi en käytä tässä arkistoviitettä. It-
kuvirrestä ei voi päätellä kenestä on kyse, koska ensinnäkin samantyyppisiä 
elämäntilanteita on aineistossa useampia ja toiseksi itkijä ei käytä tässä omaa 
etunimeään, joten hänen tunnistamisensa ei ole mahdollista.
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eigo oliz hod yht’ä udalih syndyzih uberittu. [...]

Oi surujenalaisen kantajan [minun] kanamarja kantamaiseni [tyttä-
reni],
jätit kaksinkertaiset kanamarjan [sinun] kantamaisen ja kanan [po-
jan ja tyttären]
suruiselle kantajaraukalle [minulle] kaulaan katsottavaksi [huos-
taan].
Oi sorsa-alli opettamaiseni [tyttäreni], etkö pysty kaksinkertaisia 
opettamaisiasi [lapsiasi]
urheissa syndyzissä heitä suostutella/taivutella,
eikä kytevää, kylmien osien alla olijaa äitiraukkaa [minua]
sinun nuket ja kuvaamaiset [lapsesi]
kurjaa mummoraukkaa [minua mummoa] tottelisi ollenkaan.
Ei mitenkään nukkealli kuvaamaisesi [tyttäresi] eikä kukkosi [poika-
si] ketään kuuntele.
Oi impialli kanani [tyttäreni], kaikin tavoin sinun opettamaisia
urheilla ilmoilla päällä suostuttelen ja opetan.
Ja etkö voinut, onnettoman äidin polvin laatimani [minun tyttäreni]
polvi syndyzissä ollessa polvi spuassuzille polvistua,
eikö poloisen alaisen kantajaraukan poloinen opettamaiseni [minun 
tyttäreni]
urheille spuassuzille olisit puhunut
eikö olisi vaikka yhtä urheisiin syndyziin otettu.

Itkusta huokuu itkijän valtava tuska ja epätoivo. Aineistoni it-
kuissa on äärimmäisen harvinaista, että itkijä pyytää kuolemaa 
jollekin toiselle ihmiselle. Tällainen pyyntö on koko itkuvirsiperin-
teen kannalta poikkeuksellinen. Se kuitenkin osoittaa, miten voi-
mallisena kommunikaatiokeinona itkijä pitää itkuvirttä. Se myös 
näyttää itkijän vahvan uskon vainajan ja yliluonnollisten voimien 
mahdollisuuksiin vaikuttaa elävien ihmisten elämään ja kuole-
maan.

Spuassu ja syndy
Spuassu ja syndy, joista käsitteet spuassuzet ja syndyzet on johdettu, 
esiintyvät laajemminkin suomalais-karjalaisessa kalevalamittai-
sessa runoudessa sekä kalendaariperinteessä. Spuassua käytetään 
puhekielessä, kun viitataan Jumalaan, Vapahtajaan. Esimerkiksi 
Aleksandra Kärgina kertoo haudalla esitetyn itkun jälkeen elämäs-
tään: 

Abeuvuin. En voi enää. Äijä itin, pidi eleä ilman miehettä, en voi 
enämbi itkie. Äijä on ollun abieda, äijä on ollun gor’ua, sentän olen 
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vahnanun da vaibunun, vielä kun tervehytty pidäy spoossu (KO-
TUS 10142_1az (3)). 

Apeuduin. En voi enää [itkeä]. Paljon itkin, piti elää ilman aviomies-
tä, en voi enempää itkeä. Paljon oli murheita, paljon oli suruja, sik-
si olen vanhentunut ja väsynyt, vielä kun terveyttä pitää [säilyttää] 
spuassu. 

Spuassu löytyy myös kalevalamittaisesta runoudesta, mutta se 
ei kuitenkaan liity synty-termiin eikä näytä kuuluvan tämän rekis-
terin yleiseen sanastoon samoin kuin spuassuzet itkurekisterin ylei-
seen sanastoon. Itkuissa ja kalevalamittaisessa runoudessa spuassu 
esintyy erilaisissa rooleissa ja käyttöyhteyksissä suhteessa kristin-
uskoon, josta käsite on peräisin.

Kalevalamittaisissa loitsuissa spuassu mainitaan usein yhdessä 
pohroččan – Jumalan äidin (ven. богородица) kanssa45. Tässä va-
lossa on erittäin mielenkiintoista, ettei yhdessäkään karjalaises-
sa itkuvirressä ole viittauksia Jumalan äitiin tai Neitsyt Mariaan, 
vaikka itkuvirret ovat naisten runoutta ja Neitsyt Maria on esiin-
tynyt etenkin naisten turvana ja suojelijana. Tämä seikka korostaa, 
että kulttuuristen vaikutteiden kerrostumat voivat esiintyä yhden 
kulttuurin sisällä eri tavalla perinteen eri genreissä. Tällöin on syy-
tä pohtia myös sitä, millainen suhde runouden ja perinteen käyt-
täjillä ja erityisesti näiden perinteiden asiantuntijoilla, esimerkiksi 
itkijöillä tai tietäjillä, oli kristinuskoon (ks. tark. Frog 2012).

Kalevalamittaisessa runoudessa synty ilmenee monissa erilaisis-
sa konteksteissa, ei kuitenkaan niin tiheästi kun syndyzet itkuvir-
sirunoudessa. Käsite synty esiintyy suomalais-karjalaisen kaleva-
lamittaisen runouden eri genreissä paljon laajemmin kuin käsite 
spuassu. Inkeriläisessä runoudessa synty ei esiinny. (Stepanova E. 
2012.) Synty merkitsee alkuperää, olemusta, ja etenkin kalevala-
mittaisissa syntyloitsuissa tietyn ilmiön, taudin, esineen tai olion 
alun historiaa, alkuperää eli syntyä, ilmiön ”vanhempia” (Siikala 
1999: 79–81). 

Šamanistisen ajattelun mukaan alkuperä, salainen synty, ei 
kuulu vain myyttiseen alkuaikaan, vaan on ollut ja on oleva tuon-
puoleisessa – samoin kuin siellä jatkavat elämäänsä myös ihmis-
suvun esivanhemmat, vainajat – ja siten supranormaalin kanssa 
kommunikoimaan kykenevän tavoitettavissa. (Siikala 1999: 81.)

45  Esimerkiksi SKVR I4 625, I4 971, I4 966, I4 2479, VII4 2278.
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Synty-käsitettä on käytetty nimeämään erityisiä loitsuja, jot-
ka kertovat jonkun ilmiön, taudin, esineen tai olion syntype-
rän, esimerkiksi Raudan synty, Tulen synty ym. (ks. tark. Siika-
la 2002: 84–92). Siikalan (2002: 86–91, 158–159, 345) mukaan 
tämäntyyppinen myyttisen ilmiön synnystä kertominen palautuu 
pohjoisen Euraasian šamanismiin, jossa šamaanikokelaan on 
määrä matkustaa tuonpuoleiseen saamaan tietoa eri olioiden tai 
ilmiöiden alkuperästä. Näissä tapauksissa synty ei liity pelkästään 
myyttiseen tietoon, vaan myyttinen tieto ilmiöiden syntyperästä 
kulkee rinnakkain itkuvirsien syndyzet-käsitteen kanssa, joka viit-
taa kuolleisiin esi-isiin. Suomalais-karjalaisissa loitsuissa tietäjä 
käyttää taudin, ilmiön tai objektin synnyn voimaa parantaakseen 
taudin tai korjatakseen ilmiön ja objektin aiheuttaman haitan 
(esimerkiksi Raudan syntyä käytetään parantamaan rautaesineen 
aiheuttama haava). Tietäjä käyttää syntyä koskevan tiedon voimaa 
näkymättömän maailman toimijoiden, olioiden ja voimien ma-
nipuloimiseen ja käskemiseen. (Siikala 2002: 86–91.) Itkuvirsissä 
taas itkijä toteaa, että tuonpuoleinen toimijoineen on olemassa ja 
osoittaa itkurekisteriä käyttämällä näille kunnioitusta. Hän pyytää 
tuonpuoleisen olennoilta ja yliluonnollisilta voimilta apua, siuna-
usta eläville tai vierailua tämänpuoleisen sukulaisten luona. Tietä-
jä pyrkii loitsuilla parantamaan taudin viittaamalla tuonpuoleisiin 
voimiin ja käyttämällä niitä, mutta itkuissa sen sijaan todetaan 
tuonpuoleisen olemassaolo ja lähestytään sitä ja siellä olijoita, jotta 
vainaja saataisiin tuonpuoleiseen maailmaan tai jotta jumalallisiin 
voimiin verrattavilta esivanhemmilta saataisiin apua ja siunausta. 
Itkuissa vain todetaan tuonpuoleisen voima, mutta itkijä ei yritä 
käyttää sitä tämänpuoleisessa maailmassa. Lotte Tarkka pohtii 
tietäjä-runolaulajan ja itkijän erilaista kommunikaatiota tuonpuo-
leisen kanssa: 

Tuonpuoleinen, jonka kanssa nainen kommunikoi on kuitenkin toi-
senlainen kuin sankariepiikan symbolinen Pohjola-tuonela: itku on 
puhetta yksilöidylle kuolleelle tai suvun vainajille, suuntautumis-
ta konkreettiseen kalmisto-manalaan. Sankariepiikan koti-ikävän 
myyttiset merkitykset ja kuolemansymboliikka ovat vertauskuvalli-
sia mutta itkuissa kuolema on todellinen. (Tarkka 1990: 247.)

Sekä itkijät että tietäjät kommunikoivat tuonpuoleisen kanssa 
ja molemman asiantuntijan käsitykset tuonpuoleisesta ovat jossain 
määrin limittyneitä. Itkijät ja tietäjät kuitenkin käyttävät myyttisen 
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tiedon piirteitä eri tavoin omissa tarkoitus- ja toimintapiireissään: 
kumpikin tiedostaa ja eksplisiittisesti toteaa tuonpuoleisen omaa-
man voiman, mutta vain tietäjä hyödyntää sitä tämänpuoleisessa.

Seesjärven alueelta on tallennettu paljon vähemmän loitsuja 
verrattuna muihin Karjalan alueisiin. Yleisemmin loitsusanoilla 
parannettiin maasta, vedestä, tuulesta tai kalmasta tarttuneita tau-
teja (Praskovja Saveljeva, Fekla Mikkojeva, Maria Iivanaini). Pras-
kovja Saveljeva aloitti loitsunsa samalla tavalla osoittamalla sen 
veden ja maan isännille ja emännille: Vejen izännäd, emännäd, nuo-
remmatti, vanhemmatti, keskikerdazet – Veden isännät, emännät, nuo-
remmat, vanhemmat, keskikertaiset (omakohtainen havainnointi, 
v. 1999; vrt. SKVR II 937). Samantapaiset sanat esittää Fekla Mikko-
jeva: Mečän izännät, emännät, nuoremmat, vanhemmat, keskikerdazet. 
Kaik keräyvykkyä yksiis sijoih, suud’ikkoa, riädikköä, prostikkua (nimi) 
muasta taivahasta, midä oli duumainun, midä ollaa ruatan, prostikkua 
muasta taivahasta – Metsän isännät, emännät, nuoremmat, vanhem-
mat, keskikertaiset. Kaikki kerääntykää yksiin sijoihin, tuomitkaa, 
päättäkää, antakaa anteeksi (paranneltavan nimi) maasta taivaasta, 
mitä oli ajatellut, mitä on tehnyt, antakaa anteeksi maasta taivaasta 
(SKSÄ 263.1974 3.7.1974 kohta 29). Aineistossani on vain yksi Fekla 
Mikkojevalta tallennettu karjan suojelua metsälaitumilla käsittele-
vä loitsu, jossa mainitaan spuassu ja pohročča:

Lehmien lassendasanat: Otettiin koukku, muna ja bohroččan pyhäin-
kuva ja kierrettiin niiden kanssa karjaa myötäpäivään; luettiin: 
Spuassu i pyhä bohročča, 
pane raudazen aijan
raba božija rištikanzan žiivatoista ymbäri 
muasta taivahan suah, 
taivahasta muan suah, 
vaskizet seipähät, 
vanoimizet vičat, 
muasta taivahan suah, 
taivahasta muan suah, 
Spuassu i pyhä bohročča, 
pane omas hurtta kiinni 
raudazii rahkehii, 
vehkizii vembelii,
štoby oigei rištikanzan žiivattua ei kuuliz i näkiz.
(SKSÄ 263.1974 3.7.1974 kohta 46)

Spuassu ja pyhä Jumalanäiti,
pane rautaisen aidan
Jumalan orjattaren kristityn ihmisen karjan ympäri
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maasta taivaaseen asti,
taivaasta maahan asti,
vaskiset seipäät,
rautalankaiset vitsat,
maasta taivaaseen asti,
taivaasta maahan asti,
Spuassu ja pyhä Jumalanäiti,
pane oma hurtta kiinni
rautaisiin rahkeisiin,
vehkaisiin vempeleisiin,
jotta oikean kristityn ihmisen karjaa ei kuulisi eikä näkisi.

Karjan suojelijaksi pyydetään spuassu, Vapahtaja ja pohročča, Ju-
malan äiti, jotka loitsussa ovat myös metsän haltijoita. Rautaisen 
aidan rakentamisen motiivia käytetään muissakin loitsuissa, esi-
merkiksi pat’vaškan hääparin suojeluloitsuissa (SKS KRA. Kauko-
nen, Väinö 1928. 1943.), jossa pat’vaška itse on toimija ja rauta-aidan 
rakentaja. Myös Väinö Salmisen muistiin kirjoittamassa jänkäjär-
veläisen Maria Iivanaisen loitsussa sanat esitetään karjaa laskies-
sa yksikön 1. persoonan muodossa: Panen aijan raudazen – Panen 
aidan rautaisen (SKVR II 980; myös SKVR II 1059). Felka Mikko-
jeva puolestaan turvautuu loitsussaan yliluonnollisiin voimiin ja 
niiden suoraan puhutteluun. Mikkojevan loitsussa spuassu yhdes-
sä pohročan kanssa edustaa jumalallisia, yliluonnollisia voimia ja 
metsän haltijoita. Mikkojevan esittämissä itkuissa spuassuzet do-
minoivat kaikissa kolmessa merkityskentässä eli tarkoittavat sekä 
tuonpuoleista paikkana46 että tuonpuoleisen vainajia47 ja yliluon-
nollisia voimia48. Mikkojevan loitsun spuassu ja itkujen spuassuzet 
vastaavat kieliopilliselta muodoltaan molempien lajien rekisteriä, 
mutta käsitteiden merkityskentät limittyvät. Mahdollisesti Fekla 
Mikkojevan yksilöllisesti muodostamassa ja sisäistämässä usko-
musjärjestelmässä spuassu edusti yläkäsitettä, joka vastasi kaikkea 
yliluonnollista, jumalallista ja voimallista, ja tässä merkityksessä 
sanan merkityskenttä väljeni ja se alkoi dominoida.

Aikaisemmissa tutkimuksissa syndyä koskeva etnografinen 
aineisto on yhdistetty itkuvirsien käsitteeseen syndyzet. Keskus-
telut ovat kuitenkin siinä mielessä ongelmallisia, että itkuvirsien 

46  Da polvi hyväzeš tiän lähtöy polvi spoassuzih – ja polvi hyväsesi [isäsi] lähtee 
polvi spuassuziin (Fon. 2046/24b).
47  Kuottele polvi spoassuzilla igizissä polvusijazissa pokoriekseh – yritä polvi spu-
assuzille ikuisissa polvisijoissa polvistua (Fon. 2046/27).
48  Aigazista aijoista suah olovat spuassuzet miuda obiidittih – aikaisista ajoista 
saakka suuret spuassuzet minua loukkasivat (Fon. 2050/4).
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tutkijat eivät ole välttämättä ottaneet huomioon syntyä koskevia 
etnografisia aineistoja ja etnografiseen materiaaliin paneutuneiden 
tutkijoiden on puolestaan ollut vaikeaa käsitellä itkuvirsiaineistoa 
sen kielen ja poetiikan erityisyyden takia. Aiemman tutkimuksen 
mukaan karjalaisten ja vepsäläisten keskuudessa synty ja syndy-
mua ovat tarkoittaneet joulua, joulun aikaa sekä Vapahtajaa, mutta 
myös jonkinlaista jumalallista olentoa, haltiaa. Joulun ja loppiai-
sen välisenä aikana käytiin kuuntelemassa syntyä esimerkiksi tien 
risteyksessä, jolloin voitiin ennustaa tulevan vuoden tapahtumia. 
(Kalima 1928: 257–270; Konkka 2007; vrt. Lintrop 2012: 396–412.) 
Nikolai Leskov (1894: 222–223) mainitsee, että synty on eräänlainen 
haltia, joka toimii maan päällä etupäässä joulun aikana, ja syndyzet, 
joita tavataan sekä hää- että kuolinitkuissa, ovat ”oletettavasti tois-
sijaiset, mutta karjalaisten keskuudessa hyvin suositut ja perhe-
elämässä kunnioitetut jumalat”. Leskovin väitettä käsitteen mer-
kityksellisyydestä ja arvosta vahvistaa myös se seikka, että käsite 
synty on lainautunut ja assimiloitunut Aunuksen venäläisväestön 
uskomusjärjestelmään muodossa tsjunda (ven. цюнда), joka on 
tarkoittanut kotihaltian tapaista pahaa henkeä (Kulikovski 1898, 
*цюнда). 

Käsitteet syndy ja spuassu edustavat molemmat pohjimmil-
laan yliluonnollisia voimia. Spuassuzet dominoivat kaikessa, 
missä on havaittavissa kristinuskon vaikutusta menoissa ja kä-
sitteistössä, ja syndyzet puolestaan viittaavat selvemmin kaik-
keen esikristillisen yliluonnolliseen. Käsitteiden syndy ja spuassu 
sekä syndyzet ja spuassuzet käytössä ja merkityksissä korostuvat 
alueelliset (ks. tarkemmin Stepanova E. 2012) ja yksilökohtaiset 
variaatiot. Loitsija, runolaulaja tai itkijä käyttää yliluonnollisiin 
ja jumalallisiin voimiin viittaavia käsitteitä eri tavoin riippuen 
sisäistetystä, omaksutusta uskomus- ja runousjärjestelmästään 
sekä eri genrejen rekistereistä. Esimerkiksi Praskovja Saveljevan 
spuassu, spuassuzet ja syndyzet-käsitteiden käyttö eroaa Seesjärven 
alueen itkijäenemmistön tavoista. Erittäin aktiivisena, suosittuna 
ja tunnettuna oman alueensa itkijänä ja loihtijana Saveljeva erottaa 
selkeästi syndyzet (tuonpuoleinen paikkana ja siellä olijoita) ja spu-
assuzet (yliluonnolliset, jumalalliset voimat) toisistaan. Saveljeva ei 
koskaan sekoittanut käsitteitä keskenään eikä ole käyttänyt niitä 
synonyymisesti. Tämä kertoo, että hänen sisäistämänsä itkurekis-
terin sanasto oli erittäin selkeästi strukturoitunut suhteessa hänen 
myyttiseen tietoonsa.
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Kommunikaatio tuonpuoleisen ja yliluonnollisen kanssa
Kansanrunouden rekistereiden konventionaalinen luonne on säi-
lyttänyt erilaisia historiallisia ja etnografisia elementtejä ajankoh-
taisina ja merkityksellisinä. Tämä on myös tarjonnut myyttiselle 
tiedolle keskeisen kommunikaatiokanavan. Rekisteriteorian mu-
kainen lähestymistapa aineistoon antaa hyvän mahdollisuuden 
lähestyä viestittyä myyttistä tietoa. Kommunikaatiovälineenä 
tuonpuoleisen ja sen toimijoiden kanssa itkuvirret ovat säilyt-
täneet arkaaisia myyttisen tiedon käsitteitä kuten syndyzet sekä 
adaptoineet kristinuskon vaikutuksesta saatuja käsitteitä kuten 
spuassuzet. Näiden monimerkityksisten käsitteiden käyttö varioi 
eri alueilla, eri itkujen esityskonteksteissa ja yksilökohtaisesti eri 
itkijöillä. Molemmat myyttiset käsitteet kuuluvat kuitenkin alu-
eesta tai esittäjästä riippumatta itkurekisterin yleiseen sanastoon. 
Ne heijastavat myyttistä ajattelua ja kiinnittyvät tiettyihin itkujen 
sisällöllisiin aineksiin (vaikkakaan eivät välttämättä pysyvästi). 
Alueellisella tasolla itkujen sanasto muodostuu verbaaliseksi ver-
kostoksi ja järjestelmäksi, joka on sidottu käsityksiin tuonpuolei-
sesta ja sen toimijoista sekä niiden vuorovaikutussuhteista elävien 
maailman kanssa. Nämä käsitykset ovat myös jatkuvassa vuoro-
vaikutuksessa muun folkloren ja uskomusjärjestelmän välittämän 
myyttisen tiedon kanssa. Yksilötasolla itkijät sisäistävät myyttistä 
tietoa osallistumalla yhteisön menoihin ja ”altistumalla” verbaali-
selle, perinteeseen koodatulle käsitteiden verkostolle ja laajemmin 
koko rekisterille kaikkine merkityksineen. Tässä luvussa esitetty 
käsiteanalyysi osoittaa aikaisempien tutkimustulosten syndyzien ja 
spuassuzien merkityksestä olevan ongelmallisia, koska ne pyrkivät 
yleistämään ja yhdenmukaistamaan polysemanttisten käsitteiden 
merkityksiä.

Itkurekisterin sanaston ydinelementtinä syndyzet on selkeästi 
yhdistettävissä myyttisen tiedon säilyttämiseen ja välittämiseen. 
Käsitteen keskeiset merkityskentät liittyvät itkurekisterin yleisen 
sanaston alueelliseen kehitykseen ja uskomusjärjestelmään (usko-
musjärjestelmiin), jota sanasto heijastaa ja tukee. Alueellisista ja 
yksilökohtaisista eroista huolimatta (ks. tark. Stepanova E. 2012) 
syndyzet liittyy keskeisesti tuonpuoleiseen ja suvun vainajiin. Kä-
site spuassuzet taas tarkoittaa suurimmaksi osaksi yliluonnollisia, 
jumalallisia voimia. Pelkistäen voi todeta, että esikristillinen tausta 
tulee esille eniten syndyzet-käsitteessä, ja kristillinen vaikutus puo-
lestaan nousee esiin spuassuzet-käsitteen merkityksissä. Seesjärven 
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itkuissa spuassuzia kuitenkin käytetään myös syndyzet-käsitteen sy-
nonyymina, eli spuassuzien merkityskenttä laajenee käsittelemään 
tuonpuoleista paikkana, oman suvun vainajia sekä yliluonnollisia 
voimia. Tämä on oiva esimerkki siitä, miten myyttisen tiedon uu-
dempi, kristinuskon myötä tullut käsite on assimiloitunut myytti-
sen ajattelun kansanomaisiin malleihin.

Seesjärven alueen itkuissa ei välity tarkkaa spatiaalista kuvaa 
tuonpuoleisesta. Itkijät voivat halutessaan mainita tuonpuoleisen 
kapeat, tuntemattomat tiet tai tuonen koirat.  Esitysareenalla käy-
tetty itkurekisteri käsitteineen on yhteisön jäsenille riittävän sel-
keä merkitysten muodostumiseen. Tarkemman verbaalisen tuon-
puoleisen kuvauksen puuttuminen selittyy Foleyn postuloimalla 
kommunikaatioekonomialla. Kun käytetään tuonpuoleista paik-
kana tarkoittavia myyttisiä käsitteitä, jokaiselle itkun kuuntelijalle 
– kuolleelle tai elävälle – avautuu jaettu (vaikkei yhtenäinen) men-
taalinen mielikuva tuonpuoleisesta. Myyttisen ajattelun ja tiedon 
kerrostunut luonne näkyy selvimmin kristillisten käsitteiden sekä 
myyttisten olentojen ja uskomusten sulautumisessa kansanomai-
sessa uskomusjärjestelmässä. Itkuissa kristilliset ja kansanomaiset 
mielikuvat, toimet ja käsitteet limittyivät ja muokkautuivat eri-
laisiksi yhdistelmiksi. Itkujen myyttisten käsitteiden merkitykset 
ovat osa laajempaa, muussa perinteessä, uskomuksissa ja tavoissa 
olevaa myyttistä tietoa, eli yksikin itkussa käytetty syndyzet tai spu-
assuzet -käsite viittaa samalla koko traditioon ja on yhteydessä sen 
erilaisiin merkityksiin (Foleyn  tradtional referentiality).

Tuonpuoleisessa olevat tai sinne lähtevät vainajat toimivat vain 
siinä määrin kuin itkijä kehottaa heitä toimimaan; itkuissa ei ku-
vata suvun vainajien itsenäistä toimintaa. Itkijä herättää, nostaa 
vainajan tai vainajia ja kehottaa heitä imperatiivimuodossa toi-
mimaan: tulkaa vastaanottamaan, tule lintuna tähän maailmaan 
keskustelemaan, yritä pyytää spuassuzilta lupaa (tiettyyn toimin-
taan), sanokaa terveiset, vie viestit, kerro kaikki tämänilmaisesta 
elämästäni, herää puhumaan, kuuntele minun valitukseni, anna 
anteeksi, rupea minua auttamaan, anna parempi osa. Itkijä voi 
myös pyytää kohteliaasti: etkö voi viestittää, etkö voi herätä, etkö 
voi tulla unessa näyttäytymään, etkö tule puhumaan ja niin edel-
leen. Itkuissa vainajan toiminta keskittyy kahteen osa-alueeseen 
– kommunikointiin (puhuminen, kertominen, kuunteleminen) ja 
avustamiseen (uuden vainajan vastaanotto, onnen, terveyden tai 
avun tarjoaminen) (vrt. Caraveli-Chaves 1980). Molemmat toimin-
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nan osa-alueet ovat tärkeitä juuri elävän yhteisön kannalta, toimin-
ta kohdistuu yhteisöön ja hyödyntää eläviä yhteisön jäseniä. Itkijä 
toimii välittäjänä sekä ylipäätään tuonpuoleisen ja yliluonnollisen 
välillä että konkreettisten vainajien ja elävän yhteisön välillä. Hän 
operoi itkurekisterillä varmistaen, että dialogi kuolleiden ja elävi-
en välillä sekä siteet tuon- ja tämänpuoleisen maailmojen välillä 
toimivat (vrt. Caraveli-Chaves 1980: 156–157).  

Suullinen runous paljastaa jaettujen piirteiden verkoston, jo-
hon kuuluvat esimerkiksi tyylipiirteet sekä erilaiset lajin sanastot 
ja käsitteet. Tämä verkosto tai Lauri Harvilahden (2003) mukaan 
etnokulttuurinen substraatti on historiallisesti laajentunut ja levin-
nyt erilaisiin poeettisiin diskursseihin. Käsitteiden synty ja syndyzet 
esimerkit kuvastavat tätä prosessia. Vuorovaikutus eri traditioiden 
ja suullisen runouden lajien välillä synnytti supradialektisen rekis-
terin sanaston, johon kuuluvat eri itämerensuomalaisille genreille, 
traditioille ja perinnealueille yhteiset ydinkäsitteet ja -sanat. Yksin-
kertaisempana esimerkkinä tästä voi olla äidistä käytetty nimitys 
”kantaja”, joka kuuluu itämerensuomalaisten itkuvirsien, Vienan 
joikujen ja kalevalamittaisen runouden rekistereiden yleiseen sa-
nastoon. Synty ja syndyzet taas kuuluvat karjalaisen suullisen pe-
rinteen supradialektisen rekisterin sanastoon. Kantaja-termistä 
poiketen synty ja syndyzet liittyvät tiiviisti tuonpuoleista ja yliluon-
nollista edustavaan myyttiseen tietoon ja myyttisen ajattelun mal-
leihin.

Onko syndyzien ja synnyn merkitysten ja käytön takana voima-
kas myyttinen olento Suuri Synty, josta ei ole jäänyt paljon tietoa? 
Kalevalamittaisessa runoudessa synty assosioituu vahvaan myyt-
tiseen olentoon, joka rinnastuu ylijumalaan tai luojaan. Joissakin 
säkeissä esiintyvät synnyn paralleelipareina sanat jumala ja luo-
ja. Kalevalamittaisessa runoudessa sekä etnografisissa tapojen 
ja uskomusten kuvauksissa synty esiintyy yksikössä. (Stepanova 
E. 2012.) Itkujen syndyzet käsitteen monikko- ja deminutiivimuo-
dot ovat seurausta itkurekisterin kunnioittavasta luonteesta (ks. 
s. 58−61). Käsite spuassu, Vapahtaja, on lainattu vieraskielisestä 
kristillisestä traditiosta ja viittaa erityisesti Jeesukseen. Käsitteen 
lainautuminen itkurekisteriin ja tämän seurauksena muuttuminen 
monikko- ja deminutiivimuotoon spuassuzet on kuitenkin mahdol-
listanut sen, että käsitteen merkityskenttä laajeni metonyymiseen 
merkitykseen ”yliluonnolliset voimat” ja sitä kautta kristilliseen 
objektiin, ikoneihin. Seesjärvelle tyypillinen syndyzien ja spuassu-
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zien osittain synonyyminen käyttö lisäsi spuassuzille vielä yhden 
merkityksen tuonpuoleisena paikkana. Tämäntyyppinen pehmeä, 
mutta monimutkainen merkitysten kehitysprosessi on tapahtunut 
erilaisten itkurekisterin sanojen kohdalla. Näin oletettavasti syn-
nyn ja spuassun kohdalla on tapahtunut samantyyppinen merki-
tyskentän laajeneminen: synty-käsitteen merkitys on laajentunut 
yliluonnollisesta voimasta ja jumalasta esi-isiin ja myöhemmin 
metonyymisesti myös suvun vainajien olinpaikkaan eli tuonpuo-
leiseen samalla tavalla kun spuassu-käsitteen kohdalla. 

Itkujen myyttisten käsitteiden merkityskentät kehittyvät myös 
yksilötasolla. Seesjärveläisten itkijöiden kohdalla haluaisin nostaa 
esiin Praskovja Saveljevan, joka oli omassa yhteisössään tunnettu 
ja auktoriteettia omaava itkijä, parantaja ja laulaja. Hänen käyttä-
mänsä myyttiset käsitteet ovat selkeästi strukturoituneet ja poik-
keavat Seesjärven alueen itkijäenemmistön ilmauksista. Hänelle 
syndyzet tarkoittivat tuonpuoleista paikkaa ja spuassuzet yliluon-
nollisia voimia, mukaan lukien vainajat. Voidaan olettaa, että hän 
oli sisäistänyt ja kehittänyt oman näkemyksensä maailman raken-
teesta ja sen yliluonnollisista toimijoista laajan perinteen tietämyk-
sensä pohjalta. Samalla voidaan olettaa, että hän pystyi omassa 
yhteisössään vaikuttamaan yhteisön muiden jäsenten käsityksiin 
myyttisellä tiedollaan ja ajattelullaan.
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7. Itkijöiden idiolektit

Itkuvirret ja itkurekisterin käyttö varioivat alueellisesti, perheen-
sisäisesti, sukupolvittain ja yksilökohtaisesti. Itkurekisterin yksi-
löllinen variantti eli idiolekti tarkoittaa yhden itkijän henkilökoh-
taista itkurekisterin käyttöä, yksilöllistä itkutapaa. Se ei tarkoita, 
että yksi itkijä käyttäisi tai loisi täysin omaperäisen rekisterin esit-
täessään itkuvirsiä, vaan että ajan ja kokemuksen myötä hänelle 
valikoituu ja vakiintuu tietty itkurekisteriosaaminen. Samalla hän 
pystyy tunnistamaan, ymmärtämään ja myös arvioimaan muiden 
saman alueen itkijöiden käyttämiä idiolekteja. 

Käsitettä ”idiolekti” on käytetty muun muassa lingvistiikassa. 
Kielitieteellisen määritelmän mukaan idiolekti tai yksilömurre on 
”yhden yksilön puheen kaikki piirteet kaikkine persoonallisine vi-
vahteineen päivineen, tavallisesti tiettyyn ikäkauteen rajattuina” 
(Hakulinen & Ojanen 1993: 65). Kielentutkijat ovat 1800-luvulta 
lähtien pohtineet puhekielen alituista muuttuvuutta keskittyen 
puhujayhteisöihin tai puhujayksilöihin. Myös sosiolingvistiikassa 
on 1960-luvun alusta alkaen pohdittu kielen variaatiota suhteessa 
puhujien ikään, sukupuoleen tai sosiaaliseen asemaan ja ryhmään. 
Tällaista variaatiota nimetetään sosiolekteiksi (ks. esim. Mustanoja 
2011; vrt. Honko 1998: 68−71). Idiolektin käsitettä on käytetty myös 
folkloristiikassa, ja ajatus yksilöllisestä ”puhe- tai esitystavasta” 
jonkun tietyn folklorelajin esittäjillä on ollut esillä 1960-luvulta 
lähtien (Siikala 1984; Honko 2003; Foley 1990: 390; 2002; Sykäri 
2011: 196–199).

Eri itkijöiden idiolektien erot eivät ole suuria, mutta ne ovat kui-
tenkin sen verran olennaisia, että tutkimukseni analyysivaiheessa 
olen pystynyt tunnistamaan joidenkin seesjärveläisten itkijöiden 
itkutekstejä, vaikka itkun esittäjää ei ole mainittu arkistotallentees-
sa. Näin tapahtui esimerkiksi Maria Prohorovan (s. 1905, Suajärvi; 
asui Muaselässä) kahden itkun kohdalla (Fon. 2061/1, 2061/5). 
Prohorovalta on tallennettu vuosina 1967 ja 1971 yhteensä kuu-
si itkuvirttä esittäjätietoineen (Fon. 999/1; 999/2; 999/3; 999/4; 
1524/2; 1524/8), joista hallussani oli vain litteroituja arkistoteks-
tejä. Sen lisäksi arkistosta on löytynyt kaksi pitkää, hautausmaalla 
äänitettyä, litteroimatonta itkua vuodelta 1974, joissa ei ole ker-
rottu esittäjän nimeä ennen itkun esittämistä. Analysoidessani 
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tarkemmin tuntemattoman itkijän rekisteriä ja hänen itkujensa 
tematiikkaa vain tekstien perusteella paikansin itkut ensin Muas-
elän kylään. Otin myös huomioon juuri näille itkuille tyypilliset 
piirteet: useimmin käytetyt formulaiset ilmaukset, etenkin itkijän 
käyttämät ”ego”-nimitykset, jotka usein paljastavat itkijän iän, so-
siaalisen statuksen, terveydentilan, joskus myös nimen, allitteroi-
vat formulaiset sekvenssit, rytmisten lausumaperiodien pituudet 
ja kertaamistiheyden. Tämän jälkeen etsin tekstinkäsittelyohjel-
man hakutoiminnon avulla koko korpuksesta mahdolliset sopivat 
itkijät ja löysin Maria Prohorovan, jonka itkuvirret muistuttivat 
eniten tuntemattoman itkijän esityksiä. Seuraavat esimerkit katta-
vat kahden haudalla esitetyn itkun alkujaksoja:

Fon. 1524/8 Prohorova M. A., 1971, Isän haudalla
Oi armahila moailmazila peälä azettaja armaz hyväzeni,
angeh abeudunun gor’arukkazeni
aigomien luohizilda rannoilda tulin siudas
armahista syndyzist’ä aigauttamah.
Oi miun kukkahila moailmazil peälä kukkija kukaz hyväzeni,
kurja monien kymmenien kručinojen alane Mar’u-rukka
tulin kukaz hyväzeni siudas
kukkahista synd’yzistä kuonnuttamah.
Oi ihalila ilmazila peälä igäyttäjä ihala hyväzeni,
tulin ihalien idvojazieni kannoila siun luo
monikymmenkerdazie igäväzie imenuimah.

Oi armailla maailmoilla päällä asettaja armas hyväseni [isäni],
ankea apeutunut onneton raukka [minä]
aikaansaamien luona olevilta rannoilta [aviomiehen perheestä] tulin 
sinua
armaista syndyzistä [tuonpuoleisesta] herättämään.
Oi minun ihanilla maailmoilla päällä hellittäjä ihana hyväseni [isä]
kurja monien kymmenien surujen alainen Mar’u-raukka [minä]
tulin ihana hyväseni sinua
ihanista syndyzistä nostamaan.
Oi ihanilla ilmoilla päällä alulle panija ihana hyväseni,
tulin ihanien idättäjäisteni paikoille sinun luo
monikertaisia ikäviä kertomaan.

Fon. 2061/1 Ei ole tietoja esittäjästä, 1974, Äidin haudalla
Oi armahila moailmazila peälä azettaja armaz kandajazeni,
aigauvu d’o n’äijen lämbimien kaunehien kukundapäiväzien tulduo
angehen abeudunuon Mar’u-raiššan aigautuksih.
Hoi miun kukkahila ilmazila peälä kukkija kukas kandajazeni
kuonnu da näijen vuoduhizien pruaznikkapäiväzien tulduo
kurjan Mar’un kuonnutuksih.
Hoi muin olovila muailmazila peälä azettaja armas kandajazeni,
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vett on onehella obiida-, obiiditulla gor’arukkazella
ozattomissa siämyzissä monikerdazet obiidazet objavitah.
Hoi miun ihalila ilmazila peälä igäyttäjä ihala kandajazeni,
on inhulla gor’arukkazella monikerdazet igäväzet
tässä imenuidavat.

Oi armailla maailmoilla päällä asettaja armas kantajaiseni [äiti]
herää jo näiden lämpimien kauniiden kukuntapäivien [kesän] tultua
ankean apeutuneen Mar’u-raukan [minun] herätyksiin.
Oi minun ihanilla ilmoilla päällä koristaja ihana kantajaseni [äiti]
nouse jo näiden vuotisten juhlapäivien [muistopäivän] tultua
kurjan Mar’un nostatuksiin.
Oi minun suurilla maailmoilla päällä asettaja armas kantajaseni,
onhan onnettomalla suru-, loukatulla onnettomalla raukalla [minul-
la]
onnettomissa sisuksissa monikertaiset surut kerrottavana.
Oi minun ihanilla ilmoilla päällä alulle panija ihana kantajaseni
on kurjalla onnettomalla raukalla monikertaiset ikävät
tässä kerrottavat.

Kaikkien kahdeksan verrattun itkun tietyt ”ego”-nimitykset, 
joissa mainittiin itkijän nimi, olivat miltei identtisiä (esim. angeh 
abeudunun Mar’u-raiška, kurja Mar’u-rukka). Itkuja yhdistivät myös 
tiettyjen epiteettien suosiminen, lausumaperiodien alkaminen 
”oi”- tai ”hoi”-partikkelilla (sinänsä tyypillistä, muttei aina näin 
selkeästi suosittua), ”maailma”-käsitteen esiintyminen ei pelkäs-
tään monikossa kuten suurimmalla osalla Seesjärven itkijöistä, 
vaan myös deminutiivimuotoisena (ilmazila tai moailmazila peälä) 
sekä muisteluitkujen teemat. Sen lisäksi itkuissa esiin tulleissa it-
kijän henkilökohtaisissa tiedoissa oli paljon yhtäläisyyksiä, muun 
muassa maininnat siitä, että itkijän tytär kuoli nuorena ja kaksi las-
ta jäi orvoksi, itkijä on yksinäinen ja vanha ja kasvattaa lapsenlap-
siaan. Näiden tietojen perusteella päättelin, että verrattavat itkut 
ovat samalta henkilöltä. Huolimatta siitä, että olin varma asiasta, 
päätin tarkistaa saamani tulokset ja pyysin Aleksandra Stepano-
vaa tarkistamaan Karjalassa arkiston aineistoluetteloista tai kysei-
sen kenttätyömatkan raportista esittäjän nimen. Prohorovan nimi 
löytyi arkiston erillisistä aineistoluetteloista. Näin hypoteesini eri 
esittäjien vakiintuneista itkurekisterin idiolekteista vahvistui.

Esimerkkinä rekisterin idiolektisistä piirteistä voi olla myös 
Praskovja Soldatovan mielenkiintoinen tapa muodostaa piiloni-
mityksiä ja käyttää erikoisia deminutiivimuotoja. Serkku-vainajan 
piilonimitys on muodostettu seesjärveläisille itkuille tyypillisen 
mallin mukaan, eli serkku on ”vanhempieni pojan kaltainen”, mut-
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ta siinä käytetty deminutiivijohdos (seuraavassa esimerkissä liha-
voitu) poikkeaa kaikista muista seesjärveläisten itkijöiden tavoista: 
olovien ottajaizeni azetetun odžalannoimman okluadazen odžalannuhut 
– suurien ottajaisteni asetetun rakkaimman ikoniriisan mieluinen.
DIM; udalien uččijaizien ažetetun umnoimman siemenyön umnovut – 
reippaiden opettajaisten asetetun viisaimman siemenen viisaus.
DIM; sido sittijazieni azetetun siemennyön armahus – ihanien siittä-
jäisteni asetetun siemenen armas.DIM; armahien aigojazieni azetetun 
ardehuon armahus – armaiden aikaansaajasteni asetetun aarteen 
armas.DIM. Praskovja Soldatova seuraa omalla henkilökohtaisel-
la tavallaan itkurekisterin piirteitä: hänen itkusanansa esiintyvät 
sääntöjen mukaisesti deminutiivimuotoisina, vaikka hänen käyttä-
mänsä deminutiivijohdos esiintyy yleisemmin puhekielessä, mut-
tei itkuvirsissä. Tämäntapainen rekisterin joustavuus on tyypillistä 
itkuvirsiperinteessä.

Tässä luvussa esitän seitsemän tapaustutkimusta. Ensiksi käsit-
telen viiden itkijän, Irinja Pahomovan ja Fedosja Fedotovan, sekä 
Avdotja Mihkalevan ja hänen kahden tyttärensä Valentina Mar-
tynovan ja Jevdokija Dorkinan idiolekteja ja heiltä tallennettuja 
itkuvirsiä. Toiseksi tuon esille kaksi poikkeuksellista itkutapausta, 
joista toinen on ”Mauran itku anopilleen” ja toinen ”Polinan itku 
pojalleen”. Molemmissa poikkeustapauksissa itkijät rikkoivat itku-
virren esittämisen sääntöjä, toinen itkijä tietoisesti ja toinen tiedos-
tamattaan. Kahden viimeisen tapauksen avulla pyrin osoittamaan 
itkijöiden yksilöllisiä valintoja sekä kompetenssia ja epäpätevyyttä 
performanssissa. (Vrt. Anttonen 1994: 135−136)

Irinja Pahomova
Irinja Pahomova on syntynyt vuonna 1907 Suajärvellä ja asunut 
Ahvenjärven kylässä. Vuoden 1974 heinäkuussa tutkijat Paula Lu-
kina ja Pekka Laaksonen nauhoittivat häneltä 17 erilaista sekä sa-
neltua että äänellä itkettyä itkua. Näiden lisäksi hän on esittänyt 
lauluja, tsastuškoja ja ketjurunoja karjalaksi ja venäjäksi. Pahomo-
va on esittänyt neljä hääitkua (joista yksi hyvin lyhyt katkelma), 
yhden rekryytti-itkun, yhdeksän kuolinitkua (joista kolme muiste-
luitkua) sekä kolme omaelämäkerrallista itkua. Irinjan omaelämä-
kerralliset itkut tai ne itkut, joissa on itkijän omaan elämään liitty-
viä aiheita, ovat erittäin pitkiä.
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Irinjan henkilökohtaisen itkurekisterin kieliopilliset piirteet vas-
taavat paikallista itkurekisteriä, eli hän käyttää deminutiivia ja mo-
nikkomuotoja säännönmukaisesti ja runsaasti. Pahomovan sanas-
to on hyvin laaja ja rikas, mikä näkyy esimerkiksi erittäin pitkissä 
formulaisissa ilmauksissa, epiteettien runsaassa käytössä sekä ker-
tautuvien ilmausten ja teemojen määrässä. Irinjan sanastossa ei, 
yhtä poikkeusta lukuun ottamatta, löydy piilonimitysperiaatteen 
vastaisia nimityksiä esimerkiksi mama tai mamazeni, kuten joilla-
kin alueen itkijöillä, vaan hän käyttää aina itkurekisterisanaston 
mukaisia piilonimityksiä. Poikkeuksena on sana ”vävy”, joka on 
kuitenkin mukautettu itkurekisterin sääntöihin, eli Irinja käyttää 
monikkoa ja positiivisia epiteettejä. Toisin sanottuna, ydinsanaa 
”vävyt” ympäröivät elementit vastaavat perinteisiä nimityksiä, 
mutta ydinsana ei sovi ympäröivien elementtien allitteraatioon: 
kandamaizilla kaksikolmikerdazet kallehet l’ubiimoit väyt – kanta-
maisilla [lapsille] kaksikolmikertaiset kalliit rakkaat vävyt (Fon. 
2043/37).

Pahomovan sekä yleinen että kontekstiriippuvainen sanasto 
on laaja ja monimuotoinen. Molemmista löytyy runsaasti erilaisia 
”sanoja” ja monien ”sanojen” kohdalla esiintyy paljon variaatiota. 
Mielenkiintoista kyllä, itkijän formulaisissa ilmauksissa näkyy sel-
vä ero kiteytyneiden ja joustavien ilmausten käytössä. Jotkut sekä 
yleisen että kontekstiriippuvaisen sanaston formulaisista piiloni-
mityksistä ovat hyvin joustavia ja monimuotoisia. Erityisesti tämä 
koskee niitä ”sanoja”, jotka kuuluvat itkijän kiperimpiin huolen-
aiheisiin ja joita hän itkee ja ajattelee eniten, kuten lapsiin, omiin 
murheisiin, omaan huono-osaisuuteen. Joidenkin formulaisten 
ilmausten kohdalla taas näkyy enemmän kiteytyneitä formuloita, 
joita käytetään aina samanmuotoisina tietyssä kapeassa konteks-
tissa.

Yleiseen sanastoon kuuluvien ”lapsi, lapset” (mukaan lukien 
tytär ja poika) -sanojen piilonimitykset ovat Pahomovalla poikke-
uksellisen varioivia ja monimuotoisia sekä kokoonpanoltaan että 
allitteroivien synonyymien määrältään. Alla olevaan listaan olen 
poiminut Irinjan itkuista hänen käyttämiensä ”lapsi, lapset, tytär, 
poika” -piilonimityksiä ydinsanan mukaisessa aakkosjärjestyk-
sessä. Omista lapsista itkijä käyttää hyvin monipuolisia piilonimi-
tyksiä, mutta muiden ihmisten, esimerkiksi naapurin lapsia hän 
kutsuu yksinkertaisesti kaksi-kolmikerdazet kandamazet ja kukittu ku-
vuamazed ni monikerdazet.
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Lapsi, lapset:
aigomazet – aikaansaamaset
angehista keskizist’ä siämyzist’ä azetettu ainova aigomazeni – ankeista 
keskisistä sisuksista asetettu ainoa aikaansaamaiseni
idvomazet – idättämäiset
yksi da ainova idvomazeni – yksi ja ainoa idättämäiseni
ihala idvomazeni – ihana idättämäiseni
inhulla kandajazella yksi da ainova inhuzista da keskisiämyzistä ijätetty 
idvumazeni – kurjalla kantajaisella yksi ja ainoa kurjista ja keskisisuk-
sista alulle pantu idättämäiseni
kandamazeni – kantamaiseni
kaksikerdazet kandamazet – kaksikertaiset kantamaiset
kaksikerdazet kandamazet kallehilla ilmoilla piälä azetetut – kaksikertaiset 
kantamaiset kalliilla ilmoilla päällä asetetut
kaksikerdazet kandamazet kallehilla ilmoilla piällä karuloista keskizist’ä 
siämyzist’ä kataijut – kaksikertaiset kantamaiset kalliilla ilmoilla pääl-
lä karuista keskisistä sisuksista muovatut
kaksikerdazet kybenyöt kyhäzin kyllä ilmoilla piällä – kaksikertaiset kipi-
nät kyhäsin auliilla ilmoilla päällä
kaksikerdazet ottamazet – kaksikertaiset ottamaiset, kaksi lasta
enžimäzen obdielaičin ottamazen olovilla ilmoilla piällä – ensimmäisen 
laadin ottamaisen olovilla ilmoilla päällä
onehista keskizist’ä siämyzist’ä obdielaidu ottamani – onnettomista kes-
kisistä sisuksista laadittu ottamani 
parmomani – imettämäni
parmomazeni – imettämäiseni

Tytär:
odoallizeni – suloinen alliseni 
inhuzista keskizist’ä siämyzist’ä id’ättelin imbiallizen – kurjista keskisis-
ta sisuksista alulle panin impiallisen
angehista keskizist’ä siämyzist’ä azettelin ainovan allin – ankeista keski-
sistä sisuksista asettelin ainoan allin

Poika:
valgie iho vualimazeni – valkea iho vaalimaiseni
miun kandajan iz’umazeni ihalie ilmazie myö lähtöy kualomah – minun 
kantajan [minun äidin] rusinani ihania ilmoja myöten lähtee kahlaa-
maan
kazl’azeni – kaislani
karuloista keskizist’ä siämyzistä’ kataidu yksi da ainova kazl’ane – karuista 
keskisistä sisuksista muovattu yksi ja ainoa kaislanen
karujen ozien eläjä kazl’azeni – karujen osien eläjä kaislani
oli kargiella kandajazela yksi da ainova kazl’azeni miun – oli suruisella 
kantajaisella [minulla äidillä] yksi ja ainoa kaislani minun
kurjista da keskizist’ä siämyzist’ä kukittu kukko kuvuomazeni kukkahien 
ilmazie myö koalelou – kurjista ja keskisista sisuksista koristettu kukko 
kuvaamaiseni ihania ilmoja myöten kahlaa



230

Pahomovan lapsia tarkoittavista piilonimityksistä löytyy sekä 
yksi- ja kaksiosaisia että moniosaisia nimityksiä. Hän seuraa tar-
kasti allitteraatiota yhden piilonimityksen sisällä mutta pitäytyy 
myös usein samassa allitteraatiossa nimityksen ulkopuolellakin. 
Muut Pahomovan yleiseen sanastoon kuuluvat formulaiset ilma-
ukset ovat ”lapsi”-nimityksiä yksinkertaisempia mutta silti itkure-
kisterin periaatteiden mukaisia. 

”Minä” -nimitykset vaihtelevat riippuen itkijän roolista – itkuis-
sa hän esiintyy naisena tai äitinä. Yleisemmin Irinja kutsuu itseään: 
onehe da ozatoin gor’arukka – onneton ja osaton onneton raukka, an-
geh da abeudunut gor’arukka – ankea ja apeutunut onneton raukka, 
kyvelmö kydömätöin gor’arukka – kytevä palamaton onneton raukka, 
inhu – kurja, ozatoin – osaton, vaivane varduoni – vaivainen vartalo ja 
niin edelleen. Näissä ydinsanana on yleisemmin gor’arukka perin-
teisten negatiivisten epiteettien kanssa; myös pelkkä epiteetti esiin-
tyy usein ”ego”-nimityksenä.  Irinja on selkeästi mieltynyt tähän 
ydinsanaan, vaikka Seesjärven alueella on käytössä muitakin ydin-
sanoja (ks. Stepanova A. 2012: 55−59). Itkijä-äiti nimityksessä on 
poikkeuksetta vain yksi ydinsana kandaja perinteisine negatiivisine 
epiteetteineen: inhu da maijen i ilmojen ozatoin kandaja-raiska – kurja 
ja maiden ja ilmojen osaton kantaja raukka, vaivane kandaja – vai-
vainen kantaja, kiero kandaja – kiero kantaja, malgivo kandaja – poloi-
nen kantaja, inhu kandajazeni – kurja kantajaiseni, oneh kandajane – 
onneton kantajainen, leinä kandajazeni – murheellinen kantajaiseni 
jne. Samoin monet muut yleiseen sanastoon kuuluvat nimitykset 
noudattavat samaa kaavaa: kaksisanainen nimitys, jossa esiintyy 
sama ydinsana ja vaihtelevat perinteiset allitteraation mukaiset 
määreet. Esimerkkinä voi olla aviomiestä tarkoittava nimitys, joka 
yleisesti Seesjärven alueen itkijöillä noudattaa tällaista kaavaa eikä 
Irinja ole tässä mielessä poikkeus: ydinsana omena ja sen määreenä 
vieraita lapsia tarkoittava nimitys genetiivimuodossa ottamien, ai-
gomien, kandamien jne.

Pahomovan maailmanrakennetta tarkoittavat käsitteet ovat 
selkeästi kiteytyneet. Tämänpuoleisesta maailmasta Irinja käyttää 
aina ydinsanaa ilma49 perinteisten positiivisten epiteettien kanssa 
sekä kollokaatiota maijen i ilmojen, kun taas hänen puhekielellä 
esittämissään kommentteissa esiintyy sana muailma. Tuonpuolei-
sesta ja sen toimijoista hän käyttää yleisemmin käsitettä spuassuzet 

49  Enemmistö alueen itkijöistä käyttää sanaa muailma.
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ja erittäin harvoin, vain kaksi kertaa, käsitettä syndyzet. Ensimmäi-
nen tarkoittaa sekä tuonpuoleista paikkana että suvun vainajia ja 
yleisemmin yliluonnollisia voimia, jotka siunaavat ja luovat ympä-
ristön tai antavat luvan keskustella elävien kanssa tuonpuoleisesta 
käsin. Syndyzet taas tarkoittaa molemmissa tapauksissa tuonpuo-
leista vainajien paikkana. 

Pahomovan kontekstiriippuvainen sanasto sisältää hyvin mo-
nenlaisia ”sanoja”, jotka kattavat kaikki itkuissa esiin tulevat kon-
tekstit. Yleisemmin Pahomovan ”sanat” ovat kiteytyneitä, itkusta 
toiseen samanlaisina esiintyviä, itkurekisterisääntöjen mukaisia 
formulaisia sekvenssejä, jotka taipuvat sijamuodoissa eri itkun kon-
teksteissa: kogonažet kogonikkazet [numeraali] vuožiloit – kokonaiset 
kokonaiset [numeraali] vuodet, nämä jälgimmäzet i posledn’oit kerda-
zet – nämä jälkimmäiset ja viimeiset kerrat, pit’kien ni dal’noiloijen 
perelieskazien taguada – pitkien ja kaukaisten metsiköiden takaa. 

Pahomovalla jopa kokonaiset lausumaperiodit esiintyvät sanas-
ta sanaan samanlaisina useissa eri itkuissa: ulgozilla uširokoiloilla 
uuličapihazilla udalien spoassuzien blahoslovimattomat umbilambuot 
lauhuttu – ulkoisilla leveillä pihapihoilla urheiden spuassuzien 
siunaamattomat umpilammet sulaneet. Joissakin tapauksissa ki-
teytyneet formulat ovat liki samanlaisia erilaisille esineille: kaik-
ki muut elementit pysyvät samoina paitsi ydinsana, josta riippuu 
piilonimityksen merkitys. Esimerkiksi arkku on kaheksikylgizet 
kuužipalazet kruglokrasnoit kodizet – kahdeksankylkiset kuusipa-
laiset kokonaan kauniit (kirj. ympäripunaiset) kotiset; ikkuna on 
kuužipalazet kruglokrasnoit ikkunankorvazet – kuusipalaiset koko-
naan kauniit (kirj. ympäripunaiset) ikkunapielet. Tällainen Irinjan 
suosima piilonimitysten muodostusperiaate on alueen itkijöillä 
melko harvinainen. 

Erittäin mielenkiintoinen on venäjästä lainattu ja itkurekisteriin 
mukautettu formula belorumennoit ličazet – valkopunakat kasvot.
DIM. Irinja käyttää sitä hääitkuissa ilmaisemaan morsiamen ka-
dotettavaa tyttöyttä ennen miehelään menoa: beloruumennoit ličazet 
otetah – valkopunakat kasvot otetaan, olizit vielä omiedaš belorumen-
noida ličažie kannellun – olisit vielä omiasi valkopunakkaita kasvoja 
kantanut jne. Kenelläkään muulla Seesjärven alueen itkijällä ei ole 
havaittu vastaavaa nimitystä. Muut itkijät ilmaisevat tyttöyttä ei 
”kasvojen” vaan ”nimen”, ”hiusten”, ”vallan/vapauden” kautta 
(Stepanova A. 2012: 63−66). Oletettavasti Irinja on mukauttanut 
lainailmauksen tähän tarkoitukseen venäläisestä lyyrisesta laulus-
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ta. Edelleen tämä tyttöyttä tarkoittava piilonimitys on siirtynyt Pa-
homovalla tarkoittamaan myös pelkästään ihmisen kasvoja, jolloin 
ilmaus muuttui piilonimityksestä kollokaatioksi: belorumennoit 
ličazet kallehen kandajazen [äiti-vainajan kasvot].

Irinja Pahomovan itkujen silmiinpistävin erikoispiirre on erit-
täin runsas teemojen ja joidenkin formulaisten ilmausten kertaa-
minen. Erityisesti teemat omasta huono-osaisuudesta tai lapsista 
kertautuvat hänen itkuissaan jopa 7–9 kertaa, kun Seesjärven itki-
jät kertaavat itkuteemoja tai lausumaperiodeja yleisimmin keski-
määrin 2–3 kertaa. Esimerkiksi seuraavassa itkussa (Fon. 2043/36) 
Irinja kertoo, ettei hänen äitinsä ole antanut hänelle osaa (A), jos 
äiti olisi päässyt vauvastaan eroon heti syntymän jälkeen (1, 2, 3 
jne.) olisi ollut parempi (B).

A1. [...] Loadu kandajane on miun čuastittoloih čuassuloih
loadu ilmazilla piälä suanun.
1. Hott oliz miun kukas kandajane 
kukkahilla ilmoilla piälä suahessa
kuužettomien sijojen kuužiziksi kurikoinun.
2. Hott oliz miun kiero kandajane
kivettömih sijoih kiviziksi kirvottanun.
3. Libo oliz miun armaz [tauko, sisäänhengitys, allitteraation vaihto]
oliz miun udala kandajane hot näih
ei oliz laskenun maida ni ilmoi myö matkuamah,
[oliz] udalien spoassuzien blahoslovittuloiksi umbilambuziksi ulau-
huttanun.
4. Libo oliz miun viekas kandajane
vezattomih sijoih vezaziksi verttinyn.
5. Libo oliz miun näihe näh armaz kandajane
armahilla ilmoilla piällä loadiessa
aijattomih sijoih aidarižuziksi azettanun.
6. Libo oliz miun lämmin kandajane
lämbimih liävän čuppuloihe läpähyttänyn.
7. Libo oliz miun valgie kandajane 
valgeilla ilmoilla piälä luadiessa
vaskizien kandoin alla vadžahuttan.
8. Libo hott oliz miun kalliz naine kandajane
ulgozilla uširookoiloilla uuličapihazilla
kaheksi sylehizet kanuavat kaivan
da ni miuda niihi kanuavoih oliz kattan.
B. Miula oliz parembi ollun igä eliä.
A2. Semmoizeksi miun on olova kandajane 
onehista keskizist’ä siämyzist’ä obdielainnun ozattomiksi,
A3. čuastittomih čuassuloih loadu kandajane on miun suanun. [...]

A1. [...] Laatuisa kantajani [äitini] on minut osattomina tuntiaikoina
laatuisille ilmoille päälle saanut.
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1. Vaikka olisi minun ihana kantajani
ihanille ilmoille päälle saadessaan
kuusettomien paikkojen kuusiksi kurikoinut.
2. Vaikka olisi minun kiero kantajani
kivettömiin paikkoihin kiviksi pudottanut.
3. Tai olisi minun armas [tauko, sisäänhengitys, allitteraation vaihto]
olisi minun urhea kantajani vaikka näihin
ei olisi laskenut maita ja ilmoja myöten matkaamaan,
[olisi] urheiden spuassuzien siunattomiksi umpilammiksi sulattanut.
4. Tai olisi minun viisas kantajani
vesattomiin paikkoihin vesoiksi kääntänyt.
5. Tai olisi minun näihin nähden armas kantajani
armaille ilmoille päälle laatiessa
aidattomiin paikkoihin aitarisuiksi asettanut.
6. Tai olisi minun lämmin kantajani
lämpimiin läävän nurkkiin lyödä läpsäyttänyt.
7. tai olisi minun valkea kantajani
valkeille ilmoille päälle laatiessa
vaskisten kantojen alle viskannut.
8. Tai vaikka olisi minun kallis nainen kantajani
ulkoisille leveille pihapihoille 
kahdeksan sylen pituiset ojat [haudan] kaivanut 
ja niin minua näihin ojiin olisit kattanut.
B. Minulla olisi parempi ollut ikä elää.
A2. Sellaiseksi minut on suuri kantajani
onnettomista keskisistä sisuksista laatinut osattomaksi,
A3. osattomina tuntiaikoina laatuisa kantajani on minut saanut. [...]

Tässä esimerkissä näkyy Irinjan käyttämä tyypillinen kertausra-
kenne. Itkijä aloittaa teeman tietyllä väitteellä (A äiti synnytti hänet 
osattomana), jota hän edelleen kehittää eteenpäin (tässä pohtii, että 
kuolema olisi parempi vaihtoehto kuin elämä osattomana) ja lo-
puksi kertaa teeman alussa esitettyä väitettä; A1 ja A3 toistuvat 
melkein sanasta sanaan. Kaikkia Irinjan käyttämiä perinteisiä tee-
man variaatioita (1, 2, 3 jne.) tavataan myös muiden seesjärveläis-
ten itkijöiden itkuissa, mutta kenenkään toisen itkijän tallennetuis-
sa itkuissa ne eivät esiinny niin laajasti samassa itkussa. Tiettyjen 
teemojen ja formulaisten ilmausten runsas kerto ilmaisee Irinja Pa-
homovan pyrkimystä korostaa kyseistä teemaa ja sen merkitystä 
hänelle itselleen50. 

50  Myös muilla itkijöillä itkuvirren aiheen tai kohteen henkilökohtainen 
tärkeys näkyy piilonimitysten laajuudessa. Esimerkiksi Anna Dmitrieva itki 
vuonna 1945 huolistaan poikansa kohtalosta, ja hänen itkuvirressään poikaa 
tarkoittava piilonimitys on poikkeuksellisen laaja: karjojen nuorin kallehin kanda-
mazeni, muailman kallehus kandamani, kussa olet kandamazeni ottamaissa dorogoissa, 
oi vieronoissa dorogoissa olija viihyttämäzeni, oi kurjan maman kukkimarjaottamazeni 
ottamien dorogoissa olija, monista yheksistä kirikkökubuzista kukkien kukittu kurjan 
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Irinjan itkuissa kertautuvan jakson toistuvat lausumaperiodit 
vievät monesti itkua eteenpäin eivätkä pelkästään kertaa samaa 
sisältöä. Samalla syntyy monipolvinen kertautuva jakso, kuten 
seuraavassa, tyttärelle osoitetussa hääitkussa (Fon. 2044/11), jossa 
Pahomova pohtii tyttärensä naimisiinmenoa ja sitä, että avioidut-
tuaan tytär tulee ymmärtämään paremmin äidin tuskat ja murheet:

A1. Vuota vai angehen kandajazen ainova allizeni,
aigomien omenan kerallizet nämä aziezet azettelet.
A2. Vuota vain ottamien omenan kerallizet 
odoallizeni, omostvazet obdielaičet,
 B1. siid’ä rubiet angehen kandajazen
 abiezie arvuamah da oiveldelomah.
 B2. Vuota vain, näijen aigazien jälgeh rubiet
 vaivazen kandajazen vahingozie arvuamah i oiveldelomah.
C. Kuin elä duumaiče, što kuin mainomat 
muanitetah mančikkamarjojen sijaičči,
a kuin vähäzen oled, kargiemmat roitah kadajamarjua.
A3. Vuota vielä, kun rubiet ottamien omenan kera
olovie ilmoi myö oboidimah, 
 B3. sidä’ rubiet olovan kandajazen obiidazie oiveldamah
 dai arvualomah angehen kandajan abiezet.
D. Hott ollou vot pahan kandajan kera ylen paha,
A4. ni kuin rubiet parmomien omenan kera
parahie ilmazie myö matkuamah ni,
 B4. siid’ä rubiet onehen kandajazen obiidazie oiveldelomah.
 B5. Rubiet angehen kandajan abiezie arvualomah, 
E. što paras kandajane paremmilla sanazilla.
A5. Vuota vielä rubiet kuin kandamien omenan keralla
kauppoja vet olomah.
 B6. Vuota rubiet näijen aigazien jälgeh
onehen kandajazen obiidazie oiveldelomah. [...]

A1. Odota vain ankean kantajaisen [minun, äidin] ainoa alliseni,
aikaansaamien omenan [sulhasen] kanssa nämä asiat asettelet [suos-
tuit naimisiin].
A2. Odota vain ottamien omenan kanssa, suloinen alliseni [tyttäre-
ni], tuttavuudet teet,
 B1. sitten rupeat ankean kantajaisen
 apeita arvaamaan ja oivaltamaan.
 B2. Odota vain, näiden aikojen jälkeen rupeat 
 vaivaisen kantajaisen vahinkoja arvaamaan ja oivaltamaan.
C. Älä vaan ajattele, että kun lohduttamat [sulhaset] 

iččeni kuvamazeni − karjojen nuorin kallein kantamaiseni, maailman kalleus 
kantamani, missä olet kantamaiseni ottamien [vieraiden] teillä, oi kurjilla teillä 
olija viihdyttämäiseni, oi kurjan äidin ihanamarjaottamaiseni, ottamien teillä 
olija, monista yhdeksistä kirkkokuvuista ihmeellisesti muovailtu kurjan itseni 
[minun] kuvaamaiseni (KA. 66/21).
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maanittelevat mansikkamarjojen tavoin,
mutta kun vähän aikaa olet, kitkerämmiksi muuttuvat katajanmar-
jaa. 
A3. Odota vielä, kun rupeat ottamien omenan kanssa
suuria ilmoja myötä kulkemaan [elämään], 
 B3. sitten rupeat suuren kantajaisen murheita oivaltamaan 
 ja arvaamaan ankean kantajaisen apeat.
D. Vaikka on katsos pahan kantajan kanssa hyvin paha olla,
A4. niin kun rupeat imettämien omenan kanssa
parhaita ilmoja myöten matkaamaan niin
 B4. sitten rupeat onnettoman kantajaisen murheita oivalta-
maan.
 B5. Rupeat ankean kantajan apeita arvaamaan, 
E. että paras kantajani [minä, äiti] paremmilla sanoilla (kohtelee).
A5. Odota vielä kun rupeat kantamien omenan kanssa
kauppojahan tekemään.
 B6. Odota rupeat näiden aikojen jälkeen 
 onnettoman kantajaisen murheita oivaltamaan. [...]

Tässäkin itkuesimerkissä Irinja aloittaa ja päättää kertautuvan 
jakson pääajatuksella – ”odotas kun menet naimisiin (A), rupe-
at ymmärtämään äidin murheet paremmin (B).” Jakson keskellä 
esiintyy vain kerran yleistävä toteamus sulhasista, jotka ”houkut-
televat mansikkamarjan tavoin, mutta ajan kuluttua ovat katajan-
marjaa karkeimmat (C)”. Tällaista ilmausta ei löydy keneltäkään 
muulta Seesjärven itkijältä, mutta sen sijaan se löytyy Aunuksen 
alueen itkuista (KP). Sisältöä täydentävät ja johdattelevat säkeet 
(D ja E) selittävät itkijän suhdetta tyttäreensä, minkä jälkeen itkijä 
palaa pääajatukseen (A ja B). 

Tautologiset ilmaukset ovat tyypillisiä Pahomovan itkuille, ku-
ten muillekin alueen itkijöille. Esimerkiksi seuraavat tautologiset 
parit tavataan niin Irinjan kuin muidenkin naisten itkuissa: ver-
biparit arvuamah i oiveldelomah – arvaamaan ja oivaltelemaan, kaz-
vattelin i silittelin – kasvattelin ja silittelin; itkijän ego-nimityksissä 
esiintyvät epiteettiparit angeh da abeudunun – ankea ja apeutunut, 
tai yleisesti käytetty kogonazet kogonikkazet [numeraali] vuoduot, 
hääitkuissa esiintyvä tyttövaltaa tarkoittava tautologinen ilmaus 
vol’noitti vol’avaldazet – vapaat valtavaltaset, tai kirjettä tarkoitta-
va piilonimitys kumbazet ollah pošta poštazih posylaidavat počotnoit, 
hienotti, herbovoit lista-bumuagazet – jotka ovat posti postitse lähe-
tettävät kunniakkaat, hienot, vaakunalliset paperiliuska-paperit. 
Kaikki tähän valikoidut esimerkit ovat paikalliselle itkurekisterin 
sanastolle tyypillisiä formulaisia ilmauksia.
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Irinja Pahomovan itkuissaan käyttämä allitteraatio on niin 
ikään tyypillistä alueen kompetenteille itkijöille. Hän noudattaa 
allitteraatiota yleensä yhden lausumaperiodin sisällä, kuten esi-
merkiksi seuraavan rekryytti-itkun alussa: Vuota vain kuin rubien, 
kumbane oled kukkahista- kurjista keskizistä siämyzistä kukittu kukko 
kuvuamazeni, kuin rubien kandamien rannoilla kaimuamah – Odota 
vain kun rupean, [sinä] joka olet ihanista- kurjista keskisistä sisuk-
sista muovattu kukko kuvaamaiseni [poikani], kun rupean kan-
tamien rannoille [vieraille paikoille] saattamaan (Fon. 2044/23). 
Esimerkin 18 sanasta 11 on k-alkuisia, niistä kahdeksan edustaa 
vahvaa allitteraatiota ku-. Ei-allitteroivista sanoista kaksi ensim-
mäistä sanaa vuota vain allitteroivat keskenään ja ovat yksi tyy-
pillisimmistä itkuvirsien aloitusformuloista. Verbi rubien on myös 
hyvin tyypillinen alueen itkuille, eikä sillä ole allitteroivia syno-
nyymejä kuten useilla muilla verbeillä. Sanat siämyzistä ja rannoilla 
taas ovat pysyviä piilonimitysten tai kollokaatioiden elementtejä, 
jotka eivät varioi allitteraation mukaisesti. Kaikki muut elementit 
varioivat riippuen lausumaperiodin allitteraatiosta.

Yhdessä Pahomovan itkussa (Fon. 2044/X2) tulee kiinnostaval-
la tavalla ilmi itkujen verbimuotojen vakiintunut luonne. Siinä it-
kijä kuvaa, miten vainajalta pyydetään anteeksi ennen hautajaisia. 
Ennen varsinaista itkuvirttä hän sanoo: Proškenjua otetah pihalla, 
šuimaijah – Pyydetään anteeksi pihalla, keräännytään, käyttäen 
verbin passiivimuotoa, mikä on yleistä puhekielellä kuvailulle. 
Tällöin yksipersoonainen passiivilause on yleistys, jossa ei ole il-
misubjektia, eli lauseesta puuttuu ilmaistu tekijä (VISK § 1313). 
Tämän jälkeen alkaa itse itkuvirsi:

Kogo polvi narodakunda otetah proškenjat,
da annetah sadakerdazet da tuhadloaduzet passibot
viekkahih spuassuzih viijessä,
polvi spoassuzih provožaijessa. [tauko] Ka vain kuin on [tauko]

Koko polvi kansakunta otetaan [pyydetään] anteeksi
ja annetaan satakertaiset ja tuhatlaatuiset kiitokset
viisaisiin spuassuziin viedessä,
polvi spuassuziin saatellessa. [tauko] Vai kuinkahan tämä on [tauko]

Yllä oleva poikkeaa selvästi yleisestä tavasta aloittaa itku, jollai-
nen olisi esimerkiksi Vuota vain -tyyppinen aloitusformula. Itkunsa 
alussa Pahomova tavallaan jatkaa ennen itkua annettua selitystä 
siitä, mistä itkun tulee kertoa, mutta hän tekee sen itkukielellä 
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käyttäen kuitenkin itkurekisterille sopimatonta verbimuotoa ja 
paikkaa itkun lausumaperiodissa. Näiden säkeiden jälkeen itkijä 
huomasi itse poikkeavan ilmaisumuodon ja pysähtyi kysymällä 
”Vai kuinkahan tämä on?” Tauon jälkeen itkuvirsi jatkuu kymme-
nellä säkeellä, eikä poikkeavia preesensin passiivimuotoja esiinny. 
Tämä lyhyt saneltu itku osoittaa, että itkun aloituksesta riippuu 
paljon, miten itku etenee ja minkälainen kokonaisuus itkusta tu-
lee. Jos kerääjä kysyy abstraktilla tasolla, kuten tässä tapauksessa, 
hautajaisrituaalista ja siihen liittyvistä itkuista, eikä itkijä yhdistä 
sitä kehenkään konkreettiseen henkilöön, itkusta voi tulla tällainen 
lyhyt ja poikkeava näyte.

Irinja Pahomovan itkuidiolekti noudattaa perinteistä rekisteriä 
ja on samalla hyvin tunnistettava runsaan allitteraation, tautolo-
gisten ilmaisujen ja etenkin teemojen kertaamisen perusteella. Itki-
jän sanastoon on valikoitunut muihin alueen itkijöihin verrattuna 
erikoisia formulaisia ilmauksia, joista osa löytyy Aunuksen alueen 
itkuperinteestä ja osa venäläisestä suullisesta runoudesta. Kun ote-
taan huomioon Irinjan karjalan- ja venäjänkielisen lauluperinteen 
osaaminen, on ilmeistä, että hän sovitti ja mukautti sanastoa muus-
ta suullisesta runoudesta itkuvirsien rekisteriin, koska itkurekis-
terille on luonteenomaista improvisatorisuus rekisterin puitteiden 
sisällä.

Fedosja Fedotova 
Fedosja Fedotova syntyi vuonna 1912 ja asui Prokkol’assa, jossa 
Raija Remšujeva tallensi häneltä vuonna 1976 paljon aineistoa, eri-
tyisesti häätapoja ja hääriitin kuvauksia itkunäytteineen. Yhteen-
sä Fedosja Fedotovalta on nauhoitettu 27 itkua, joista suurimman 
osan (17) muodostavat lyhyet hääitkunäytteet. Kuolinitkusarjassa 
on yhdeksän kuolin- ja muisteluitkua sekä tietoa hautaamistavois-
ta. Fedotovalta on tallennettu myös yksi rekryytti-itku sekä tietoja 
itkemisestä, muun muassa siitä, keneltä hän oppi itkemään. Kysei-
sestä keruutilanteesta ei ole paljon tietoa – kaikki nauhoitteet on 
tehty ilmeisesti yhtenä jaksona vuonna 1976 ja kaikki itkut on esi-
tetty kerääjän pyynnöstä sanellen ilman melodiaa. Tästä johtuen 
on mahdotonta analysoida tiettyjä olennaisia itkurekisteripiirteitä, 
kuten melodiaa tai nonverbaalisia ominaisuuksia. Siksi keskityn 
itkijän sanastoon ja itkujen tematiikkaan.
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Kysymys ”Keneltä opit itkemään?” kuului karjalaisten kerää-
jien vakiokysymyksiin, etenkin 1970-luvun suurkeruiden aikana. 
Fedotovan vastauksesta käy ilmi, että äänellä itkemisen taito oli 
kulkenut äidin suvussa. Samalla itkijä arvioi ja vertaa äänellä itke-
misen tapaa saman suvun jäsenillä:

Raija Remšujeva (RR): Keltä opassuit viržittämää?
Fedosja Fedotova (FF): Mamalda. Mama viržitti, mama oli muaster’i, 
ynn’ä maijen muasteri. Mama oli muasteri, t’ota oli muasteri, toini 
t’ota oli muasteri, kai maman čikot.
RR: Kui oli maman familije?
FF: A maman familije oli Filatova [...] [siellä asuu] Marija Jakovlevna, 
ni hänen moatuška oli miun maman čikko.
RR: Toože viržitti?
FF: Se viržitti, se viržitti, ni se ei viržittänyn miän luaduu. Hiän ei 
ollun slaaboj, hiän kuin-to ollou krepkoi ollun; ku rubei viržittämää, 
ni viržitti hot’ čoassun, ni hiän ku pajattau rounos. A myö emmä ole 
semmoi, myö olemme slaaboit. No, dai mama oli miän slaaboi. [...] 
(Fon. 2397/26)

RR: Keneltä opit itkemään?
FF: Äidiltä. Äiti itki ääneen, äiti oli mestari, hyvin kuuluisa mestari. 
Äiti oli mestari, täti oli mestari, toinen täti oli mestari, kaikki äidin 
siskot.
RR: Mikä oli äidin sukunimi?
FF: Ja äidin sukunimi oli Filatova [...] [siellä asuu] Marija Jakovlevna, 
niin hänen anoppi oli minun äitini sisko.
RR: Myös hän itki ääneen?
FF: Se itki ääneen, se itki ääneen, niin se ei itkenyt meidän tapaan. 
Hän ei ollut heikko, hän jotenkin on vahva ollut; kun rupesi itke-
mään ääneen, niin itki vaikka tunnin, niin hän kuin laulaisi. Mutta 
me emme ole sellaisia, me olemme heikkoja. No, myös äitini oli mei-
dän heikko. [...]

Aineistostani löytyvistä vastauksista tähän samaan kysymyk-
seen suurin osa itkijöistä kertoo, että raskas elämä, hätä tai lä-
heisten kuolema opettivat itkemään ääneen. Näissä tapauksissa 
kerääjät ovat esittäneet tarkentavia kysymyksiä, kuten ”Osasiko 
äiti esittää itkuja?” Fedotova korostaa vastauksessaan, että hän on 
heikko itkemään ääneen, mikä tarkoittaa että hän apeutuu helposti 
itkiessä. Tässä on mahdollinen selitys sille, miksi hän on keruuti-
lanteessa esittänyt itkuja vain sanellen.

Fedotovan hääitkusarja koostuu hyvin lyhyistä itkunäytteistä, 
joissa ei ole lähes ollenkaan yksityiskohtia. Nämä hääitkut ovat 
yleisiä, hyvin abstrakteja näytteitä tärkeimmistä pääteemoista ja 
teemoista, joita häissä piti käsitellä. Itkusanat ovat ikään kuin vah-
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visteina hääkuvauksille ja sijoittuvat kerrontaan. Esimerkkinä täs-
tä on seuraava yhden häävaiheen kuvaus, jossa sulhaskansa tulee 
ottamaan morsianta, kehuu sulhasta ja myöhemmin morsiamen it-
kettäjä-nainen kysyy sulhasen tavoista ja luonteesta (Fon. 2396/17, 
18, 20; Fon. 2396/25):

Siid’ä tullaa ženihhät ottamaa, znaačit, tukat ker’ättii järellää, siid’ä 
ženihhät tullaa ottamaa. No, ženihälä viržitetää sielä, jo ženihälä 
viržitetää t’ämämmoista virtt’ä, što ”Ottama odu allie ottamaistani 
ottamat tuldii jo ottamaa”. Kui sielä ket ollaa stoloveh, sielä kaikki 
heimakunda sen ženihhän, ni viržitetää ”Mihi varoin ottamien paik-
koih oboidija? Vai odu alli ottamaistani ottamaa tulija? Mihi varoin 
viihyttämien lasta rubežie viihyttämien paikkoih jo ved’ämää?”
Siidä ku nämä sanat sanotaa stolovehela, ni siidä ruvetaa ženihheä 
kyzymää, mytt’ys on ženihhä ”Ongo viihyttämien omena vesselien 
viinavedyzien vedäjä? Ongo kandamien omena kabakkojen salmo-
loissa koalelija? Igoi viihyttämien omena viinavezilöilä jällessä vie-
hättelietöy?” [...]
A ku ken on hyvä ottaja se, hyvä ženihhä da uborassa hyvässä suo-
rinnun hyväžesti, tulou hyvän semmoižen mielen kerala, što ei heän 
ole semmoižie niid’ä taskaajuščoiloija, ni ku sanotaa ”Kačo vai ku 
on t’än kandamien omena koalellun, kuin on kuvuamien omena 
omahaže kulmakudrižet kumoallun, kuin on uččimien omenala 
monikymmenkerdažet hyvät uudaččizet, kuin ollaa polvin ottamila 
monikymmenkerdažet provol’stvažet”. Nämä kai it’et’ää siin stolan 
tuaksi ottoašša. [...]
[...] ni konza ku tiäldä ruvetaa kyzymää mytt’ynäini ženihhä on 
”Ongo kabakkavezylöijen kaldelija? Da vielä ongo huomuskasteijen 
koalaja” – ongo gul’aiččija sielä v stooronu – ”Ongo huomuskastei-
jen koalaja da ongo popiroskašavuzien polttaja da ongo kabakkave-
zilöjen kaldoalija?” Nämä kai kyžyy n’evestän it’ett’äjä. [...]

Sitten tulevat sulhaset ottamaan, niin, tukat laitettiin takaisin, sitten 
sulhaset tulevat ottamaan. No, sulhaselle itketään siellä, jo sulhasel-
le itketään sellaista virttä, että ”Ottamaa mainiota allia ottamaistani 
[tytärtäni] ottamat [sulhaset] tulivat jo ottamaan.” Kun siellä ketkä 
ovat pöydän ääressä, siellä kaikki heimokunta sen sulhasen, niin 
itketään ”Mitä varten ottamien paikkoihin tulitte? Vaiko mainiota 
alli ottamaistani ottamaan tulitte? Mitä varten viihdyttämien lasta 
rupeatte viihdyttämien paikkoihin jo viemään?”
Sitten kun nämä sanat sanotaan pöydässä, niin sitten ruvetaan sul-
haselta kysymään, millainen on sulhanen ”Onko viihdyttämien 
omena iloisten viinavesien vetäjä? Onko kantamien omena kapak-
kojen nurkissa kulkija? Ja joko viihdyttämien omena viinavesien jäl-
jessä on viehättynyt?” [...]
Ja kun joku on hyvä ottaja se, hyvä sulhanen ja puvussa hyvässä, pu-
keutunut hyvin, tulee hyvän sellaisen mielen kanssa, että ei hän ole 
sellaisia niitä kuljeksijoita, niin sanotaan ”Katsos vaan kun on tänne 
kantamien omena kulkenut, kun on kuvaamien omena omat kulma-



240

kutrit laittanut, kun on opettamien omenalla monikymmenkertaiset 
hyvät lykyt, kun on polvin ottamilla monikymmenkertaiset varat.” 
Nämä kaikki itketään siinä pöydän taakse ottaessa. [...]
[...] niin silloin kun täältä ruvetaan kysymään millainen sulhanen on 
”Onko kapakkavesien kallistaja? Ja vielä onko aamukasteiden kah-
laaja” – onko siellä vieraissa naisissa kuljeskelija – ”Onko aamukas-
teiden kahlaaja ja onko savukesavujen polttaja ja onko kapakkavesi-
en kallistaja?” Nämä kaikki kysyy morsiamen itkettäjä. [...]

Esitetyn esimerkin lopussa Fedosja Fedotova ikään kuin ”kään-
tää” kerääjä-tutkija Raija Remšujevalle yhden säkeen itkurekis-
teristä tavanomaiselle puhekielelle: Da vielä ongo huomuskasteijen 
koalaja – ongo gul’aiččija sielä v stooronu – Ja vielä onko aamukastei-
den kahlaaja – onko siellä vieraissa naisissa kuljeskelija. Tällaisia 
”käännöksiä” itkukielestä puhekieleen löytyy hyvin paljon sekä 
Fedotovalta että muilta itkijöiltä. Ne esiintyvät 1. etenkin niissä 
tapauksissa, joissa itkijä ja kerääjä tapaavat ensimmäisen kerran 
eivätkä tunne toisiaan ennestään51; 2. jos kerääjä-tutkijan kysy-
mykset koskevat erityisiä itkusanoja ja niiden selityksiä eli nimen-
omaan käännöksiä52; 3. jos itkijä on epävarma, ymmärtääkö kerää-
jä, mitä hänelle esitetään53. Toisin sanoen itkijät ovat hyvin tietoisia 
siitä, ettei itkukieli ole tavanomainen puhekieli, ja että yhteisön ul-
kopuolinen ihminen tarvitsee mahdollisesti käännöstä tai selitystä. 

Fedosjan hääkuvauksista ja niihin upotetuista itkunäytteistä 
saa kuvan kertoja-itkijän omasta puhetavasta: puhe on rauhallis-
ta, mutta samalla innostunutta, se on sujuvaa ja soljuvaa, kertoja 
painottaa äänellään ja pitkittää sisällön kannalta olennaisia verbejä 
(alla olevassa esimerkissä alleviivattuja) ja käyttää alituisesti pa-
rallelismia. Kun pelkistetään yllä esitetyn esimerkin ensimmäinen 
kappale, tulos on seuraava:

A1 Sitten tulevat sulhaset ottamaan, niin, tukat laitettiin takaisin, 
A2 sitten sulhaset tulevat ottamaan. 
B1 No, sulhaselle itketään siellä, 
B2 jo sulhaselle itketään sellaista virttä, että 
A3 Ottamaa mainiota allia ottamaistani [tytärtäni] ottamat [sulhaset] 
tulivat jo ottamaan. 

51  Fedosja Fedotova käänsi usein sanoja Raija Remšujevalle tai antoi hänelle 
oma-aloitteisesti lisäselvityksiä käyttämistään sanoista.
52  Erityisesti Pertti Virtarannan keruut vuodelta 1972.
53  Irinja Pahomova kysyi kerääjinä toimineilta Paula Lukinalta ja Pek-
ka Laaksoselta kesken esittämänsä itkuvirren: Maltoit?– Ymmärsitkö? (Fon. 
2044/2).
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B3 Kun siellä ketkä ovat pöydän ääressä, siellä kaikki heimokunta 
sen sulhasen, niin itketään: 
A4 Mitä varten ottamien paikkoihin tulitte? Vaiko mainiota alli otta-
maistani ottamaan tulitte? Mitä varten viihdyttämien lasta rupeatte 
viihdyttämien paikkoihin jo viemään?

Siitä huolimatta, että itkijä kuvailee häiden menot proosamuo-
dossa ja upottaa kuvaukseen itkusanoja, hänen kerron käyttönsä 
on samanlaista kuin itkuvirsissä tyypillisesti: pääteemaa (A) kerra-
taan vähintään kolme kertaa samalla lisäten uutta pääteemaa tuke-
vaa tai sisältöä eteenpäin vievää tietoa (B). Esitetyssä esimerkissä 
Fedotova kertaa pääteemaa sekä puhekielellä että itkurekisteriä 
käyttäen. Kaikissa Fedotovalta tallennetuissa teksteissä on saman-
tyyppinen kerrontastrategia.

Fedotovan hääitkunäytteet on esitetty sanellen, yleistettyinä ja 
tiivistettyinä. Joissain itkuissa, varsinkin hääitkusarjan alussa, mor-
sianta tarkoittava piilonimitys esiintyy itkurekisterisääntöjen mu-
kaisesti, eli se koostuu positiivisesta epiteetistä ja nuorta neitoa tar-
koittavasta ydinsanasta kana: valgie kana vualimazeni – valkea kana 
vaalimaiseni, kalliz kanazeni – kallis kanaseni. Hääkuvaussarjan 
edetessä hän kutsuu morsianta jo vieraaksi lapseksi tai vieraiden 
vanhempien lapseksi, mikä ei ole perinteenmukaista. Kuvaussar-
jan hääitkuissa ei esiinny positiivista epiteettiä eikä deminutiivi-
possessiivimuotoa, ydinsanana on yleisnimi lapsi: viihyttämien lapsi 
– viihdyttämien lapsi, idvojazien lapsut – idättäjäisten lapsi. Itkijällä 
ei ollut mielessä ketään konkreettista morsianta, vaan itkunäyte 
on muuttunut astetta abstraktimmaksi. Näin ollen itkunäytteiden 
saneleminen on tässä keruutapauksessa osa häärituaalin kuvausta 
itkukielellä. Syynä hääitkunäytteiden suppeudelle voi olla myös 
itkuhäiden katoaminen 1920-luvulla, joten tämäkään itkijä ei ole 
välttämättä itse itkenyt häissä, eikä hänen omissa häissäänkään 
ehkä ole esitetty itkuvirsiä. Kuitenkin Fedotova pystyi esittämään 
hääriittiin kuuluneiden perusitkujen pääteemat: silmien ristimisen, 
pöytävirret, joissa kysyttiin sulhasen luonteen ominaisuuksista, 
saunavirren ja tyttövallan jättämiseen liittyvän itkuvirren.

Fedotova esitti myös kaksi koko Seesjärven hääitkuston suo-
situinta pääteemaa, jotka esiintyvät alueen itkijöillä hyvin usein 
melkein samanlaisina. Toinen niistä on silmien ristimisvirrestä tai 
riehtilävirrestä, jonka esittämisen jälkeen antilas lopullisesti kadot-
taa tyttöytensä ja siirtyy uuteen naidun naisen statukseen (ks. s. 
115−116). Toinen erittäin suosittu teema on kylyvirrestä, jossa itki-
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jä pyytää lämmittämään morsiussaunan tietyillä puilla, sillä tämä 
voi vaikuttaa tulevan aviomiehen luonteeseen: 

Mängeä leinien tied’ämättömällä leänimäželä lämmitäkkeä
lämbimät kylyn löylyžet liänijäzien paikoista lähtiessä.
Elgiä lämmitäkkeä leänijäzeni lapsuola leppäzilä halgozila,
kuni ei leänimien omena liene l’eyhäkkämielellini.
Elgiä lämmitäkkeä haudamien paikkoih lähtiessä 
[...] hoabažila halgozila,
ottamien omenalla kuni ei rodiettua hoabažet mielyöt.
Elgiä lämmitäkkeä keritt’äiženi lapšuon kohtahizie lämbymie kyly-
löi
kelozila halgozila,
kuni ei rodiete liänimien omena kebiemielellini. (Fon. 2396/22)

Menkää surujen tietämättömälle hoitamaiselle [morsiamelle] läm-
mittäkää
lämpimät kylyn löylyt hoitajaisten paikoista [vanhempien kotoa] 
lähtiessä.
Älkää lämmittäkö hoitajaiseni lapselle leppäsillä haloilla,
ettei hoitamien omena liene tuhlaavainen.
Älkää lämmittäkö hauduttamien paikkoihin lähtiessä 
[...] haapaisilla haloilla,
ettei ottamien omenalle olisi löyhäpäiset mielet.
Älkää lämmittäkö siteistä päästäjäiseni lapsen kohtaisia lämpimiä 
kylyjä
kelohaloilla,
ettei olisi hoitamien omena kevytmielinen.

Tämän teeman kohdalla aineistoni itkuissa 13 itkijällä esiintyy 
paljon variaatiota muun muassa tulevan aviomiehen luonteen 
ominaisuuksissa. Pääperiaate kuitenkin on se, että halkopuiden ni-
mitykset, aviomiehen piilonimitys ja luonteenpiirteet allitteroivat 
keskenään. Esimerkiksi Seesjärven itkuista löytyy yhteensä neljä 
ei-toivottua puulajia ja niihin liittyviä aviomiehen ominaisuuksia.  

Leppä (leppäzet halgozet) ennustaa aviomiehen (leänimien ome-
na) tuhlaavaisuutta, leväperäisyyttä: löyhäkkämielellinen; leuhie elos 
(KKS *löyhä, löyhäkkä altis, helläkätinen; tuhlaavainen; antelias, 
myös leväperäinen, ilman kuria) tai lauhakkapäiväne (KKS *lauhakka 
lauha, pehmeä, lempeä, kostea; sanonta: leyhä luondo suattaa ihmi-
zen keyhäksi). Koivu (koivuzet halgozet) tietää aviomiehen (korottami-
en omena) kovakouraisuutta: Hän voi olla kovasydäminen – kova-
seämelline, kovavaččaine; tai hullunlainen – kouhakkapäivälline (KKS 
*kouhakka II Erik. kouhakka piäs päästään viallinen); tai elämä 
avioliitossa voi olla kovaa – kovakko elos. Haapa (hoabažet halgožet) 
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ennustaa aviomiehen (haudomien omena) epäluotettavuutta: Hän 
voi olla löyhäpäinen – hoabakkamielelline; huavakkamielellini (KKS 
*hoavakka löyhäpäinen ihminen); ajattelematon (havaskoipäivälline), 
minkä seurauksena avioelämä voi olla raskasta – havanskoit päivä-
zet, huavakko havanskoi elos (KKS *havanskoi54 hulivili, haihattelija, 
ajattelematon, epäluotettava; ”havanskoi on mies johon ei voi us-
koa”; *päivälline kaltainen); tai aviomies saattaa olla riitapukari – 
hauhakkamielellini (KKS *hauhata 2. kuv. riidellä, pauhata); tai haisu-
li – haizumielellini (haisumielinen, löyhkä). Kuusi (kuužizet halgozet) 
kuvastaa tulevan aviomiehen (kuvuamien omena) kovamielisyyttä 
– kuusimielellini tai kovamielellini. Aviomiehen ei toivottu olevan 
liian antelias, pehmeä tai tuhlaavainen, ettei perhe joutuisi vara-
rikkoon; hänen ei haluttu olevan liian kova, kovasydäminen tai rii-
telijä, ettei perhe joutuisi kokemaan väkivaltaa; hänen ei toivottu 
myöskään olevan epäluotettava, hulivili, ettei tulevasta suhteesta 
tulisi raskas. 

Toivottujen lämmityspuiden taas pitää olla erikoisia, hienoja, 
harvinaisia, mutta niihin ei liitetä tulevan aviomiehen toivottuja 
ominaisuuksia – hänet ja hänen toivotut ominaisuutensa on jo esi-
tetty negatiivisten ominaisuuksien avulla. Eli aviomiehen on ol-
tava säästäväinen, suhteellisen lempeä, rauhallinen, luotettava ja 
uskollinen. Muissa itkuissa tulevat esille muut aviomiehen posi-
tiiviset ominaisuudet, kuten raittius, aviouskollisuus, järki ja vii-
saus, perheen varallisuus ja hyvät vanhemmat. Itkujen perusteella 
miehen ulkoisella olemuksella ei sen sijaan ole paljon merkitystä 
tulevan avioelämän kannalta. Kylyvirsissä lueteltuja hyviä lämmi-
tyshalkoja ovat

kebeät kelozet halgozet – kevyet kelohalot
kuivat komazet kelozet halgozet – kuivat suomäntyiset kelohalot (KKS 
*koma kitukasvuinen suomänty) 
hienot koofeinkeitändä kelohalgožet – hienot kahvinkeittämisen keloha-
lot
kudamazet ollah kelementovoit kebijät halgozet hienoimmat koofeinkeit’änd’ä 
rostopkazet (ven. klenovyj – vaahterapuinen) – ne, jotka ovat vaahte-
rapuiset kevyet halot hienoimmat kahvinkeittämisen sytykkeet
kesseldä Ven’an muahuzie duboovoizet duubazet halgozet – keskeltä Ve-
näjän maita tammiset tammihalot

54  Sana havanskoi viittaa 1680-luvun streltsikapinoiden aikaan, ruhtinas Ivan 
Hovanskin järjestämään kapinaan.
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kudamazet on kuulujat kitaiskoit suaruot, niillä soariloilla vasilevskoilla 
varbažet – ne, jotka ovat kuuluisat kiinalaiset saaret, niillä Vasilin 
saareilla vitsat

Edellä esitetyssä Fedotovan itkussa kelozet halgozet ovat poik-
keuksellisesti ei-toivottuja halkoja, kun ne muilla itkijöillä yleensä 
esiintyvät toivottuina. Fedotovakin pitäytyy silti samassa periaat-
teessa: tietty puu vastaa jotakin tulevan aviomiehen negatiivista 
ominaisuutta. Tässä näkyy itkijöiden luovuus: jokainen itkijä tul-
kitsee ja käyttää itkuteemoja ja itkusanoja omalla tavallaan itkuja 
luodessaan, pitäytyen kuitenkin perinteisissä merkityksissä.

Fedotovan esittämistä kuolinitkuista osa on hyvin henkilö-
kohtaisia. Henkilökohtaisella tarkoitan sitä, että itkussa löytyy 
tietoja itkijästä tai itkunkohteesta, tilanteista, menneisyydestä tai 
nykyhetkestä. Niissä Fedotova muistelee, miten on itkenyt oman 
miehensä kuoltua hänen haudallaan.  Nämäkin itkut ovat lyhyi-
tä, muutaman säkeen pituisia, ja ne on esitetty hautajaismenojen 
kuvauksen yhteydessä. Keruutilanteessa arkistoitujen litteraatioi-
den mukaan kerääjä kysyi hautajaismenoista, joista itkijä kertoikin 
käyttäen hyväksi erilaisia esimerkkejä omasta elämästään ja koke-
muksistaan, toisin kuin esitettyjen hääkuvausten yhteydessä. 

Fedotovan kuolinitkuista kaikkein henkilökohtaisimpia ja laa-
jimpia ovat kaksi itkua hänen nuorena kuolleesta tyttärestään. 
Toinen itkuista käsittelee tilannetta ennen hautaamista, kun tytär-
vainaja on vielä kotona. Toinen, alla esitetty, kertoo itkijä-äidin 
käynnistä keväällä tyttärensä haudalla.

Siidä it’en toaššen… kuin kuoli keveällä, dev’atovo maja kuoli. Siidä 
toaš it’en:
Hoi allizeni aigomaženi,
kačo vai kui jo armahien spuassuzien blahoslovimat
allilindužet ruvettii lendelömää,
ruvettii viekkahien spuassuzien ažetetut viibloilindužet 
viehätteliemääže.
Pall’olla kandajalla ollaa šuuret pahuot,
kui siun aigazista aijoista šoaten armahii syndy-spuassuzii ažetin.
Hoi lastočka alli luadimaženi,
aivan aiguzista aigazista šoaten loadu spuassuzih siun loajittelin.
Hoi vihanda alli viihyttämäzeni,
en viekkahan spuassuzien piällä äijäldi ni vigautta
ku olit vieronala kandajažela…
olitgo viekkahan narodakundažen ažetettuloijen vigojen alla
vaigo oldii armahat spuassuzet siun kohtahižet n’ämä abiežet 
ažettii…
En voi enämbi
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Hoi angehen kandajan ažetettu alli aigomaženi,
angeh kandajaženi aivan aigazia armahien spuassuzien aminan 
post’eliloja ahkiloičit.
Odo alli ottamaženi, onehela kandajažela
ottajaizieš paikkojen dielot kaiken otdielaičit,
kiehovat kip’atkavedyöt kierola kandajala kiehaššutit,
monikymmenkerdažet proskulojen paissuanda provolstvazilla 
polvinottajazien paikkojen stolažet podvedikšendelit.
Vot n’ämä kaiken… kun oli heän käzilikäs, kuin heän oli kuundelija, 
kai roadožet roado,
et onehta kandajaista ni millä oskorbinun.
Etgo vieronala kandajažela ni myttynäzie vigoja viihyttäizies paik-
koih jättänyn.
Ilmain vigazitta kogonikkazet kogo kahetkymmenet vuuvvet
vierona kandaja siun kera viehättelin.
Yhed viijet vuoduot suurijen vigojen ala olima.
Oneh kandajaženi kaiken olovien spuassuzien ažetetun moakunnan 
objezžaičin,
pall’o kandajaženi siun parannuksii varoin,
ni kun en voinun ni millä parandoa.
Vot kaikki oli hyvie mualda ečitty,
ni kun en voinun.
Ni kui vielä sugiat spuassuzet omahaže sulažii siudaš šuojattii,
elä ševennon alažen kandajažen ažetettu sujendama
šugeijen spuassuzien peälä ole šuuteštaa,
ku armahat spuassuzet siudaš omoas armazii armaššettii.
– Vot nämä tyttärellä. (Fon. 2397/5)

Sitten itken taas… kun hän kuoli keväällä, yhdeksäntenä toukokuu-
ta kuoli. Sitten taas itken:
Oi alliseni aikaansaamaiseni [tyttäreni],
katso vaan kun jo armaiden spuassuzien siunatut
allilinnut rupesivat lentelemään,
rupesivat viisaiden spuassuzien asetetut viipalelintuset [linnunpoika-
set55] näyttäytyivät.
Onnettomalla kantajalla [minulla, äidillä] on suuret pahat olot,
kun sinut aikaisista ajoista asti armaisiin syndy-spuassuziin asetin 
[hautasin].
Oi pääskynen alli laatimaiseni [tyttäreni]
aivan aikaisista ajoista saakka laatu spuassuziin sinut laitoin.
Oi vihanta alli viihdyttämäiseni [nuori tyttäreni],
en viisaita spuassuzia paljon syytä,
kun olit masentuneella kantajaisella [minulla, äidillä] …
olitko viisaan kansakunnan asetettujen vikojen alla [ihmisten aiheut-
tamaa sairautta saanut]
vai olivatko armaat spuassuzet sinun kohtaan nämä apeat [sairau-
den] asettaneet

55  Viiblone – viipale on poikaa tarkoittavan piilonimityksen ydinsana (ks. 
Stepanova A. 2012: 207), jota Fedosja käytti assosiatiivisesti luodakseen linnun-
poikasia tarkoittavan piilonimityksen.
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En voi enempää
Oi ankean kantajan asetettu alli aikaansaamaiseni [minun tyttäreni],
ankea kantajaseni [minä, äiti] aivan aikaisia armaiden spuassuzien 
aamenvuoteita kannoit [liian aikaisin kuolinvuoteeseen jouduit].
Mainio alli ottamaiseni [tyttäreni], onnettomalle kantajaiselle [mi-
nulle, äidille]
ottajaistesi paikkojen [vanhempiesi kodin] kaikki askareet teit,
kiehuvat tulikuumat vedet [teetä] kierolle kantajalle [minulle, äidil-
le] kiehautit,
monikymmenkertaisten leivonnaisten leivontaruoilla
polvin ottajaisten paikkojen [vanhempien kotona] pöydät koreaksi 
laitoit.
Niin nämä kaiken… kun hän oli ahkera, kun hän oli kuuntelija, kaik-
ki työt teki, 
et onnetonta kantajaista ei millään loukannut.
Etkä masentuneelle kantajaiselle minkäänlaisia vikoja 
viihdyttäjäistesi paikkoihin [vanhempiesi kotiin] jättänyt.
Ilman vikoja [terveenä] kokonaiset koko kahdetkymmenet vuodet 
masentunut kantaja [minä, äiti] sinun kanssa vietin.
Yhteensä viidet vuodet suurten vikojen alla olimme.
Onneton kantajaiseni [minä, äiti] kaiken suurten spuassuzien asete-
tun maakunnan ympäri ajelin
kurja kantajaiseni [minä, äiti] sinun parantamiseksi,
mitenkään en voinut millään parantaa.
Niin kaikki oli hyvyyksiä muualta etsitty, en millään voinut.
Niin kun vielä kauniit spuassuzet omiinsa turviin sinua suojelivat,
älä murheen? alaisen kantajaisen asetettu lämmittämä [minun 
lapseni]
kauniiden spuassuzien päälle ole suutuksissa,
kun armaat spuassuzet sinua omiinsa armoihin armastuttivat.
Niin nämä (sanat) tyttärelle.

Fedotovan tyttärelle esittämien kuolinitkujen ja hääitkunäyttei-
den välinen silmiinpistävä ero on piilonimitysten laadussa: nuorta 
neitoa, morsianta tarkoittavat piilonimitykset hääitkunäytteissä 
ovat useimmiten kaksiosaiset: kana kandamazeni – kana kantamaise-
ni (Fon. 2396/13), utka-alli uččimaženi – sorsa-alli opettamaiseni (Fon. 
2396/27), valgie kana vualimaženi – valkea kana vaalimaiseni (Fon. 
2396/23), kun taas omasta nuoresta tyttärestä käytetyt piilonimi-
tykset ovat paljon laajempia, ja niissä tytär määritellään myös äidin 
kautta: angehen alažen maman ažetettu alli aigomaženi – ankean alaisen 
äidin asetettu alli aikaansaamaiseni; vaivažen alažen maman ažetettu 
valgie kana voalimaženi – vaivaisen alaisen äidin asetettu valkea kana 
vaalimaiseni; udran alažen kandajan ažetettu uččimut – kurjan alaisen 
kantajan asetettu opettama.DIM; vihandani viihyttämäženi – vihanta 
viihdyttämäiseni (Fon. 2397/4). Tyttärelle esitetyissä kuolinitkuissa 
piilonimityksiä on myös paljon runsaammin kuin muissa itkuissa. 
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Itkurekisterin tai sanaston käytön laatu tai runsaus riippuu niin Fe-
dotovalla kuin muillakin itkijöillä (esim. Pahomovalla) hänen omas-
ta henkilökohtaisesta suhtautumisestaan itkukohteeseen.

Fedotovan itkurekisterin käyttö on säännöllistä ja sääntöjen mu-
kaista kaikissa itkuissa, sekä pitkissä, henkilökohtaisissa itkuissa 
että lyhyissä näytteissä. Sanasto noudattaa suurin piirtein piilonimi-
tysperiaatetta, vaikkakin hänellä esiintyy jonkin verran myös yleis-
nimiä, kuten angehen alani mama – ankean alainen äiti perinteenmu-
kaisen angehen alani kandaja nimityksen rinnalla. Suurin osa hänen 
käyttämistään piilonimityksistä on kaksiosaisia, harvemmin moni-
osaisia, ja allitteraation käyttö niissä ja piilonimitysten kanssa käy-
tetyissä verbeissä on säännönmukaista. Itkijän sanastosta löytyvät 
Seesjärven paikallisen itkurekisterin tavanomaisimmat formulaiset 
sekvenssit kuten aivan aigazista aijoista šoate – aivan aikaisista ajois-
ta saakka, kogonikkazet kogo [numeraali, esimerkiksi kahetkymmenet] 
vuoduot – kokonaiset koko [numeraali] vuodet. Fedotova myös käyt-
tää deminutiivi- ja monikkomuotoja hyvin tavanomaisesti; deminu-
tiiveja ja possessiiveja käytetään kaikissa tapauksissa sulhaskansaa 
ja sulhasta tarkoittavia piilonimityksiä lukuunottamatta.

Yleisen sanaston maailman rakennetta kuvaavia käsitteitä on 
Fedotovan itkuissa käytetty melko maltillisesti, esimerkiksi viit-
tauksia tämänpuoleiseen maailmaan esiintyy vain harvoin, mut-
ta silloin kun niitä on, ne noudattavat perinteistä deminutiivi- ja 
monikkomuotoa: kallehilla muailmoilla peällä – kalleilla maailmoil-
la päällä. Tuonpuoleinen vainajien asuttamana paikkana esiintyy 
Fedotovan itkuissa pääasiassa käsitteenä spuassuzet positiivisine 
epiteetteineen, ja yhden kerran yhdistelmänä syndy-spuassuzet 
(Fon. 2397/5 yllä). Hänen itkuissaan spuassuzet esiintyvät myös 
yliluonnollisina voimina, joiden siunaamia ympäröivän maailman 
objektit ja ilmiöt ovat, kuten esimerkiksi ennen kukkahien spuassu-
zien blahoslovimojen kukon lauluzie [kuonnuttamaa] – ennen ihanien 
spuassuzien siunattujen kukon lauluja [aamulla herättämään vai-
najaa] (Fon. 2397/2). Sen sijaan Seesjärven alueen toista tuonpuo-
leista ja sen toimijoita tarkoittavaa käsitettä syndyzet Fedotovan 
itkuissa ei ole (paitsi edellä esitetty poikkeus), mikä ei kuiten-
kaan tarkoita, ettei itkijä olisi tuntenut sitä. Itkijän tuonpuoleisen 
käsitteet sekä niiden merkityskentät (paikka ja tila, jossa vainajat 
ovat, vainajat ja yliluonnolliset voimat) vastaavat Seesjärven alu-
een yleistä kuvaa, jossa syndyzet-spuassuzet käsiteparia käytetään 
keskimäärin synonyymisesti. Joillakin itkijöillä on selkeä jako 
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kahden käsitteiden välillä – syndyzet tarkoittavat tuonpuoleis-
ta paikkana ja suvun vainajia ja spuassuzet yliluonnollisia voimia 
(esim. Saveljeva, Soldatova, ks. s. 193).

Yleiseen sanastoon kuuluvat itkijän ego-nimitykset ovat varsin 
samantapaisia kaikissa Fedotovan itkuissa. Yleisemmin ne ovat 
kaksiosaisia siten, että piilonimityksen ydinsana vaihtelee riip-
puen siitä, missä roolissa itkijä esiintyy (äiti tai nainen) ja toisena 
elementtinä on sävyltään negatiivinen epiteetti: äiti – kargien alani 
mama – surujenalainen äiti; vierona kandajaiseni – masentunut kan-
tajaiseni; nainen – angehen alani gor’a – ankean alainen raukka; vai-
vazen alani da varatoin gor’a – vaivojen alainen ja varaton raukka. 
Fedotovan positiivisten ja negatiivisten epiteettien valikoima ei ole 
kovin runsas verrattuna joihinkin muihin itkijöihin, vaan samat 
vakiintuneet epiteetit toistuvat eri yhteyksissä. Hänen sanastos-
saan esiintyy vakiintuneita allitteroivia ”piilonimityksen ydinsa-
na–epiteetti–verbi”-yhdistelmiä, jotka toistuvat useissa itkuissa. 
Kuolinitkuissa tällaiset allitteroivat yhdistelmät ovat:

angehenalani–aigazet–aigauttamaa – ankean alainen–aikaiset–herättä-
mään 
kurjanalani–kukkahat–kuonnuttamaa – kurjan alainen–ihanat–nosta-
maan 
vaivazenalani–valgie–varuštau – vaivojen alainen–valkea–varustaa 

Rekryytti-itkusta löytyy seuraavia vakiintuneita allitteroivia yh-
distelmiä:

kargienalani–kandamaženi–kažvatin – surujenalainen–kantamaiseni–
kasvatin
kažl’a kandamaženi–karu–kaimata – kaisla kantamaiseni–karu–saattaa

Hääitkuissa myös esiintyvät omanlaiset piilonimityksen ydin-
sana–epiteetti–verbi-yhdistelmiä:

kallehet kanazet–kaunehet–kalduolomaa – kalliit kanaset–kauniit–kallis-
telemaan
odo–ottamaženi–oboidikkua ojendelemaa/ ottamaa – mainio–ottamaise-
ni–tulkaa ojentamaan/ ottamaan

Esitetyt allitteroivien ketjujen elementit taipuvat sija- ja aika-
muodoissa sekä saavat ympärilleen muita mahdollisia sanoja 
kontekstin mukaan. Keskenään allitteroivia synonyymejä löytyy 
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Fedotovalta muutama (keskimäärin kaksi) kutakin itkuteemaa 
kohden, mikä mahdollistaa kyseisen teeman kertaamisen vähin-
tään kahteen kertaan. Esimerkiksi rekryytti-itkussa itkijä-äiti ker-
too pojan lähettämisestä armeijaan ja kertaa ajatuksen kaksi kertaa 
eri allitteraatiota käyttäen: Nygyönä pidäy kažl’ua kandamaistani ka-
ruloila kaz’onnoiloila rannoila kaimata, viibluo viihyttämäistäni pidäy 
vierahilla rannoilla vieretteä – Nykyään pitää kaislaa kantamaistani 
karuille virallisille rannoille saattaa, viipaletta viihdyttämäistäni 
pitää vieraille rannoille vierittää (Fon. 2397/13). Tällainen kerto on 
tyypillistä Fedotovan itkuille.

Fedotovan kontekstiriippuvainen sanasto on jokseenkin sup-
pea, siitä löytyy sopivat formulat erilaisiin konteksteihin, mutta 
niitä ei ole paljon – yleensä 1–2 vaihtoehtoa kutakin itkijän ”sanaa” 
kohden. Edelleen nämä ”sanat” sopivat erilaiseen allitteraatioym-
päristöön, esimerkiksi: 

Aseet: karut kassariraudaraiskat – karut vesurirautaraukat; viizientoista 
puuvvien painovat vinttofkaraudazet – viisientoista puutien painavat 
kiväärirautaset 
kirje: hienoloit da herbovoizet listabumagazet – hienot ja vaakunalliset 
listapaperit 
tyttövalta, tyttöys: valgiet kanavaldažet – valkeat kanavallat, kaunehet 
kanakuiduzet – kauniit kanakuidut
sulhaskansa: ottamat; polvin ottamat
sulhanen: kandamien omena – kantamien omena; leänimien omena – 
hoitamien omena; kuvuomien omena – kuvaamien omena; aigomien 
omena – aikaansaamien omena
juoppo: kabakkavedyzien kannottelija – kapakkavesien kannattaja; ka-
bakkavezilöjen kaldoalija – kapakkavesien kallistaja;
murheet: pahuot

Vaikka Fedotovan kontekstiriippuvaisen sanaston ”sanat” ovat-
kin lyhyitä ja suppeahkoja, hän pitäytyy piilonimitysperiaatteessa 
siinä, missä sitä tarvitaan. Myös kuolemaa hän käsittelee välttä-
en yleisnimeä surma. Esimerkiksi rekryytti-itkussa hän varoittaa 
poikaansa, etteivät viholliset tappaisi tätä: vahazeni vardaloženi 
vardeiččiete ei siun varžiloja vragat [tauko] varžiloilda valutettais – va-
haseni vartaloiseni [poikani] varo etteivät sinun vartaloja viholliset 
[tauko] vartaloista valutettaisi [kuolemaan johtava verenvuoto]. 
Tässä pienen miettimistauon jälkeen hän keksii, miten voi kiertää 
kuoleman mainitsemisen ja samalla pitäytyä va-alkuisessa allitte-
raatiossa. Kuolinitkuissa aminan postelit – aamenvuoteet tarkoitta-
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vat kuolinvuodetta ja ožattomat čuppuloit – osattomat eli onnettomat 
nurkat tarkoittavat pyhäinnurkkaa, jossa vainaja makaa. Tämän-
kaltaisissa tapauksissa tulee esille kommunikaation ekonomisuus 
(Foley 2002: 117) käytännössä. Itkijän ei tarvitse erikseen korostaa, 
että itkun kohde on kuollut, sillä se selviää käytetyistä formulois-
ta. Seesjärven alueella kuolema useimmiten ilmaistaan spuassuzet-
käsitteen kautta, kuten Fedosjakin tekee: sugijat spuassuzet omahaže 
sulažii siudaš suojattii [...] armahat spuassuzet siudaš omahaze armazii 
armaššettii – kauniit spuassuzet omiinsa turviin sinua suojelivat [...] 
armaat spuassuzet sinua omiinsa armoihin armastuttivat. Tässä 
spuassuzet tarkoittavat yliluonnollisia, jumalallisia voimia, joihin 
kuuluvat niin ikään myös suvun vainajat.

Fedosja Fedotova tuntee ja käyttää itkuissaan paikallista itku-
rekisteriä, jonka hän on omaksunut äidiltään ja tädeiltään. Hänen 
puhetavassaan, rituaalikuvauksissaan ja itkuissaan parallelismin 
käyttö on runsasta. Itkijän itkurekisterin sanasto on tallennettujen 
itkujen perusteella suppeahko, mutta se kattaa kaikki tarvittavat 
”sanat”. Fedotovan käyttämät piilonimitykset ovat useimmiten 
kaksisanaisia, mutta hänen tytärtään tarkoittavat nimitykset ovat 
kuitenkin monimuotoisempia verrattuna hääkuvauksiin upo-
tettuihin itkunäytteisiin. Hänenkin itkujensa kohdalla korostuu 
henkilökohtaisen suhtautumisen ja merkityksen vaikutus itkun 
sisältöön ja itkukieleen: mitä henkilökohtaisempi itkun aihe ja 
mitä läheisempi itkukohde, sitä laajempia ja monimuotoisempia 
ovat itkussa käytetyt rekisteripiirteet, mukaan lukien deminutiivi-
muodot, sanasto, allitteraatio ja kerto. Fedotovan saneltujen itku-
jen perusteella on mahdotonta tehdä päätelmiä nonverbaalisesta 
kommunikaatiosta. Hänen kommenteistaan kuitenkin selviää, että 
hän on itkijänä ”heikko” eli apeutuu erittäin helposti ja on jopa 
mennyt tajuttomaksi itkiessään ääneen oman aviomiehensä kuo-
leman johdosta. Oletettavasti tämän ”heikkoutensa” takia Fedosja 
halusi nimenomaan sanella itkuja kerääjälle.

Äiti ja tyttäret
Aineistossani on saman perheen eri jäseniltä tallennettuja itkuvir-
siä, esimerkiksi poatenelaiselta Avdotja Mihkalevalta ja hänen kah-
delta tyttäreltään Valentina Martynovalta ja Jevdokija Dorkinalta. 
Tutkimuskysymysten kannalta on tärkeää analysoida ja vertailla 
saman perheen jäsenten itkuja keskenään. Näin saadaan kuva siitä, 
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miten itkurekisterin piirteet ja itkujen sisällölliset ainekset välitty-
vät vanhemmalta sukupolvelta seuraavalle.

Avdotja Mihkaleva oli syntynyt vuonna 1873 Patenella. Vuo-
sina 1937, 1938 ja 1945 häneltä on tallennettu yhteensä yhdeksän 
itkuvirttä. Vuonna 1937 Pedagogisen instituutin opiskelija Tatjana 
Ananina tallensi seitsemän hääitkua, vuonna 1938 Ivan Pažlakov 
tallensi yhden rekryytti-itkun ja vuonna 1945 Eini Gran kirjoit-
ti muistiin yhden itkuvirren, joka kertoo poatenelaisen miehen 
tapaturmaisesta kuolemasta. Kaikki itkut on tallennettu käsin. 
Mihkalevan tyttäreltä Valentina Martynovalta (s. 1911, Poatene) 
on nauhoitettu yhteensä 14 itkua vuosina 1971 ja 1972 – kahdek-
san kuolinitkua, yksi muisteluitku, kolme hääitkua, itku omasta 
elämästä ja itku naapurille. Vuonna 1971 kerääjinä olivat Aleksan-
dra Stepanova ja Nina Lavonen, ja vuonna 1972 Unelma Konkka 
ja Zoja Trofimčik. Avdotja Mihkalevan toiselta tyttäreltä, Jevdokija 
Dorkinalta (s. 1915, Poatene), Aleksandra Stepanova ja Nina La-
vonen tallensivat vuonna 1971 yhden kuolinitkun. Poatenella asui 
myös kolmas Mihkalevan tytär, Anna Denisova (s. 1902, Poatene), 
joka osasi itkeä ääneen, muttei vuonna 1971 pystynyt itkemään ke-
rääjien pyynnöstä huonon terveydentilansa takia (Aleksandra Ste-
panova, henkilökohtainen keskustelu 3.2.2012). Denisova kertoi, 
että heidän perheessään oli 18 henkeä (Fon. 1532/4).

Aineiston laatu rajoittaa mahdollisuuksia vertailla äidin ja hä-
nen kahden tyttärensä itkukieltä ja -tematiikkaa. Ensinnäkin Av-
dotja Mihkalevalta on tallennettu eniten hääitkuja, kun taas hänen 
tyttäreltään, Jevdokija Dorkinalta, on tallennettu vain yksi kuo-
linitku. Toinen tytär, Martynova, on esittänyt sekä hää-, kuolin- 
että omaelämäkerrallisia itkuja, joten Mihkalevan ja Martynovan 
hääitkuja sekä Dorkinan ja Martynovan kuolinitkuja voi vertailla 
keskenään. Martynovan ja Dorkinan itkut on nauhoitettu, ja nau-
hoitusten perusteella voi vertailla myös sisarusten itkumelodioi-
den käyttöä. Koska tämän perheen itkijänaiset syntyivät ja elivät 
Poatenella, olen katsonut tarpeelliseksi ottaa vertailuun mukaan 
myös muiden poatenelaisten itkijöiden itkuja. Aluksi esitän yleis-
katsauksen äidin ja tytärten itkurekisterin ja -teemojen käytöstä, 
minkä jälkeen vertailen niitä keskenään.

Avdotja Mihkalevan seitsemän hääitkua liittyvät häärituaalin 
eri vaiheisiin. Kylyvirressä (KA. 63/69) itkijä pyytää morsiamen 
puolesta lämmittämään saunan, ei leppäsillä eikä koivusilla ha-
loilla, vaan tietyillä ”oikeilla” haloilla (ks. s. 241−244). Seuraavassa 
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itkussa morsiussaunan lämmittäjä vastaa lämmittäneensä mor-
siussaunan oikein, ja kieltää myyneensä sulhasväelle ”ensimmäi-
siä savuja sadoilla ruplilla” ja ”ensimmäisiä tulen tuiskauksia tu-
hansilla ruplilla” (KA. 63/70). Sitä seuraa morsiamen itku äidille 
ennen saunaan lähtöä (KA. 63/71), jossa morsian pyytää itselleen 
vihdan, saippuaa ja vaatteita. Mihkalevan valdoinlaššendavirsi (KA. 
63/72) käsittelee morsiamen tyttövallan kadottamista ja jättämis-
tä. Siinä morsian kertoo kadottavansa tyttövallan ja pohtii sopivaa 
paikkaa, johon jättää tyttöytensä. Lyhyessä itkussa tyttövaltojen 
laskemisen jälkeen (KA. 63/72a) morsian toteaa, ettei voi astua ko-
din kynnyksen yli, koska jalat ovat katkenneet ja kynnys on kohon-
nut liian korkeaksi. Seuraavassa itkussa morsian pyytää itselleen 
myötäjäiseksi (KA. 63/91) lämpimiä vaatteita ja lehmän. Mihkale-
van viimeinen hääitku on morsiamen ja sulhasen suojausmenoihin 
liittyvä riehtilävirsi (KA. 63/92), joka viimeistelee morsiamen erot-
tamisen omasta suvustaan ja samalla liittää hänet aviomiehen su-
kuun ja suojaa uutta paria (ks. tarkemmin s. 115−116;myös Konkka 
1992: 186–189; Surhasko 1977: 119−120.)

Mihkalevan hääitkut ovat verrattain lyhyitä, mutta kokonaisia 
itkuja, joissa on alku ja joissa pääteema toistoineen on kehitetty 
loppuun saakka (vrt. Fedotovan hääkuvauksiin upotetut itku-
näytteet). Koko aineistoni perusteella nämä hääitkut ovat kaikkein 
suosituimpia, niitä on tallennettu eniten jopa hääitkuperinteen 
kadottua. Kuolin- ja rekryytti-itkuja esitettiin keruuaikoina edel-
leen. Yksi Seesjärven itkijöiden suosituimmista hääitkuteemoista 
– kyselyt tulevan puolison luonteesta ja tavoista – puuttuu Mihka-
levalta, mikä ei kuitenkaan tarkoita, ettei itkijä tuntenut kyseistä 
teemaa. Olemassa olevien itkujenkin perusteella Mihkaleva tunsi 
hääitkuperinteen erittäin hyvin. Hallussani ei ole taustatietoja itki-
jästä tai keruutilanteista, sillä keruuajankohtana keruutyö Neuvos-
to-Karjalassa oli vasta alkanut, eivätkä kerääjät dokumentoineet 
esittäjien taustatietoja.

Mihkalevan rekryytti-itkussa (KA. 63/3) esiintyy sekä rekryytti-
itkuille tyypillisiä ja epätyypillisiä teemoja että hääitkuista selväs-
ti lainattuja teemoja ja formulaisia ilmauksia. Rekryytti-itku alkaa 
yleisesti itkuille ja nimenomaan rekryytti-itkuille tyypillisillä reto-
risilla kysymyksillä ”Mihin varustaudut? Mihin olet lähdössä?”, 
”Lähdetkö valkoista tsaaria vastaan?”, ”Lähdetkö kantamaan asei-
ta?”, jotka toistuvat eri muodoissa yhteensä kuusi kertaa. Sen jäl-
keen itkijä upottaa itkuun hääitkuista tutun (esim. Levkojeva Maria 
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M., KA. 67/56; Akimova Paraskovja, KA. 65/108) hääajan metafo-
risen kuvauksen, joka esiintyy nimenomaan ennen 1900-lukua syn-
tyneiden naisten hääitkuissa ja toistuu eri kylien itkijöillä melkein 
sanasta sanaan samanlaisena: Lindutuhanzien liikutandu aigazet ne 
ollah. Ne aijat oldih oravatuhanzien otčeninda aigažet – Lintutuhansien 
liikuttamisaikaset ne ovat. Ne ajat olivat oravatuhansien hinnoit-
teluaikaset.56 Mihkaleva jatkaa rekryytti-itkuaan mielenkiintoisella 
tavalla – hän kehottaa armeijaan lähtevää veljeään laittamaan huo-
nommat vaatteet ja likaamaan kasvot uunin savukuvun sisäpuolelta 
otetulla lialla liežman ligažela omat ličazet ligauttele, jotta veli näyttäisi 
karummalta vieraiden ihmisten edessä. Tämä teema löytyy myös 
kahdelta muulta poatenelaiselta 1880-luvulla syntyneeltä itkijältä; 
rekryytti-itkuissaan tätä käyttävät F. Vanjushkina (KA. 66/24) ja M. 
Mihkaleva (KA. 62/22) ja hääitkussaan Hourenja Fedotova (SKS 
KRA. Kaukonen, Väinö 1884. 1943.). Mihkaleva jatkaa itkuaan ker-
tomalla, että armeijassa veljen kutrit leikataan keritsimillä, ja pyytää 
laittamaan leikatut hiukset kirjeeseen. Sitä seuraa jälleen hääitkuista 
tutun teeman sovittaminen rekryytti-itkuun: itkijä-sisar kertoo lait-
tavansa veljen hiukset kauniisiin lippaisiin ja ottavansa ne mukaan 
juhlapaikoille. Tämä on valdoinlaššendavirrelle tyypillinen teema, jos-
sa itkijä-morsian miettii, mihin hän voisi jättää tyttöyttensä, tyttöval-
tansa. Yleensä valdoinlaššendavirsissä luetellaan epäsopivat paikat ja 
lopussa yhtenä tyttöyden säilytysvaihtoehtona on lipas, josta mor-
siamen ystävättäret voivat ottaa tyttöyden symbolin juhla-aikoina 
mukaan tanssi- tai kisapaikoille.

Mihkalevan rekryytti-itkuun upotetut, hääitkuista tutut teemat 
voi tulkita intertekstuaalisiksi viittauksiksi. Itkijän käyttämä teema 
”lintutuhansien liikunta-ajasta” pojan armeijaan lähdön metafori-
sena kuvauksena ei esiinny Mihkalevan hääitkuissa, mutta silti se 
kuvastaa sekä häissä että sotaan tai armeijaan lähdössä tapahtu-
vaa muutosta – nuori ihminen lähtee omasta perheestään suuren 
joukon saattamana vieraaseen yhteisöön (morsian aviopuolison 
sukuun ja poika armeijaan tai sotaan), josta on mahdotonta pala-
ta takaisin samaan sosiaaliseen statukseen. Molemmat, rekryytti 
ja morsian, kadottavat oman ”vallan” ja siirtyvät toisten ihmisten 
vallanalaisiksi. Tätä logiikkaa seuraten Mihkalevan rekryytti-itkun 

56  Paraskovja Akimova on muuntanut tämän metaforisen kuvauksen 
sulhasväen nimityksisi lindutuhazien liikuttajat ja oravatuhansien ostajat (KA. 
65/108). Metaforinen ilmaus viittaa morsiamesta maksettuihin lunnaisiin (ks. 
Stepanova A. 2012: 165).
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lopussa oleva pyyntö lähettää hiukset kirjeessä, viestittää myös sa-
man oman ”vallan” tai statuksen jättämistä. Morsiamen tyttöval-
lan symboleina karjalaisissa itkuissa yleensä ja Seesjärven alueen 
itkuissa niin ikään ovat nimet (esim. kananimyset), hiukset (lieme-
nöiset, kuiduzet) ja vallat (valdazet) (ks. tarkemmin Konkka 1992: 
228–246; Stepanova A. 2012: 63−66). Mihkaleva rinnastaa morsia-
men ja rekryytin, mitä muilta itkijöiltä ei ole havaittu. 

Morsiamen ja rekryytin rinnastus korostuu vielä enemmän it-
kijän käyttämän veli-nimityksen kautta. Itkijä kutsuu itkussaan 
veljen hiuksia kanakudriziksi, ilmaisulla, jossa on yhdistetty nuoren 
neidin ja nuoren miehen symbolit. Alla on kaksi itkuvirsiesimerk-
kiä Mihkalevan hääitkun ja rekryytti-itkun lopuista. Toinen on 
hääitkusta ja tyttöyden säilytyspaikasta, ja toinen rekryytin hius-
ten säilytyspaikasta:

KA. 63/72 vuodelta 1937 ”Valdojen lassentavirži”
[...] Moožet eigö (voi) kallehien armozien kallehembi kazl’ane 
i krasnoih derev’annoiloih škatulkazih
miun kauneheldi kannelduja kananimyzie
niih škatulkazih roskladie.
I kandamien kaunehien kanazien kera
kaunehilla kandrellipaikkazilla koalahuo,
ana niidä škatulkazie kaldoal’ou,
kandamien kanazien kera kaldoal’ou da kaččou.

[...] Ehkä eikö voi kalliiden armojen [vanhempien] kalliimpi kaisla 
[veli]
ja kauniisiin puisiin lippaisiin
minun kauniisti kanneltuja kananimiä [tyttöys]
niihin lippaisiin laittaa.
Ja kantamien kauniiden kanojen [ystävättärien] kanssa
kauniille katrillipaikoille lähdettyä
anna niitä lippaita kantavat,
kantamien kanojen kanssa kantavat ja katsovat.

KA. 63/3 vuodelta 1938 ”Veikosta”
[...] Kui mänet valgieloilla cuarilla vaštah,
ni siun kulmien päälizie kulma kudrizie
rubettaheh hierimäh hienoilla keričen rauvoilla,
ni pane herbovošcien listabumagan siämeh.

Kargijan oalani sižar panen kaunehien škatulkazien siämeh,
mänen kaunehien kanazien kera,
kun kannanišku paikkazii mänen
siun kaunehie kanakudrizie
kallehin kaunehie pruazdnikkojen kaldoalen.
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[...] Kun menet valkoiselle tsaarille vastaan,
niin sinun kulmien päällisiä kulmakutreja
jos ruvetaan leikkaamaan hienoilla keritsinraudoilla,
niin pane vaakunallisten listapapereiden [kirjeen] sisään.
Surujenalainen sisar [minä] panen kauniiden lippaiden sisään,
menen kauniiden kanojen kanssa,
kun kannaniskupaikkoihin [tanssipaikkoihin] menen
sinun kauniit kanakutrit
kalliisti kauniisiin juhliin kannan.

Kana on vain ja ainoastaan nuorta tyttöä, morsianta, tyttölasta 
tarkoittava nimitysten ydinsana ja kudrizet viittaa yleensä sulhasen 
kauneuteen ja esiintyy yhdyssanoissa kulmakudrizet, kulmaperd’azet 
kudrizet (mm. Fedotova F. Fon. 2396/26, Fedotova H. SKS KRA. 
Kaukonen, Väinö 1880. 1943.).

Viimeinen E. Granin muistiin kirjoittamista Avdotja Mihkalevan 
itkuvirsistä (KA. 66/20) on keväältä 1945. Se edustaa teemoiltaan 
kuolin- ja tilapääitkun välimaastoa, jossa itkijä itkusanoin ottaa 
vastaan veneellä tuodun poatenelaisen mies-vainajan. Mies sai 
surmansa astumalla jalkaväkimiinaan keväällä 1944 Poatenen ky-
län vapautumisen jälkeen. Alussa itkijä kysyy: ”Miksi tuotiin ve-
neellä”, ”Miksi mies-vainaja on hiljainen”, ”Miksi hänet laitettiin 
erikoislaatuisiin lippaisiin”. Sen jälkeen itkijä toteaa, että viholliset 
tappoivat miehen ja kuvaa vainajaa iloiseksi ja osaavaksi ihmisek-
si, joka nyt on kuitenkin hiljainen. Itkun lopussa Mihkaleva toistaa, 
että mies oli surmattu eikä sitä mitenkään voitu estää.

Allitteraatio Mihkalevan itkuissa on säännöllistä ja kaunista, 
jolloin sekä epiteetit, nomini-piilonimitysten ydinsanat ja näihin 
liittyvät verbit allitteroivat keskenään, esimerkiksi Ota karican ka-
gloilda kaučitut karut kauftanasobažet kandamien puoluzie edeh kui 
mänet, etgo karuziksi koavattelieče – Ota karitsan kauloilta leikatut 
sarkatakkivaatteet [lämpimät vaatteet] kantamien puolien eteen 
[naimisiin] kun menet, etkä karulta [köyhältä] näyttäisi (KA. 63/3). 
Seuraavassa esimerkissä näkyy Mihkalevalle tyypillinen ja samal-
la sääntöjenmukaiselle itkurekisterille ominainen piirre – jokainen 
lausumaperiodi seuraa tarkasti tiettyä allitteraatiota:

Kai on siittijäzieni sinčon ložoksuot
sipa sipazilda siirrytty,
kun siittimäd siittijäzieni paikkazih siirryttih.
Oi armas kiiras kiirojazeni,
kaskikirvehillä vessä kiiromien jället.
Oi armas pezett’äjäizeni, pane
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pellahizet pel’onazet edizih puoliloih,
en voi pezett’äjäzeni paikkazis
ni kuin looduloih pereidie. (KA. 63/92)

Kaikki on sikiyttäjäisteni [vanhempieni] porstuan lattianpalkit
viisto viistoittain siirrytty,
kun sikiyttämät [sulhaset] sikiyttäjäisteni paikkoihin tulivat.
Oi armas puhdas kivuissa saajaiseni [äiti],
kaskikirveellä veistä kivuissa saamien [sulhasten] jäljet.
Oi armas pesettäjäiseni [äiti], pane
pellavaiset lakanat (talon) etupuolelle,
en voi pesettäjäisten paikkoihin
mitenkään tulla.57

Myös Mihkalevan lausumaperiodien kerto noudattaa itkurekis-
terin keskeisiä periaatteita. Itkijän sanastosta löytyvät seesjärveläi-
sille itkuille ominaiset tautologiset ilmaukset etenkin verbien koh-
dalla, kuten obiidittih da okončittih – loukattiin ja lopetettiin, enbo voi 
oiveldoa ni arvata – enkä voi oivaltaa enkä arvata. Samaten suurin 
osa Avdotjan itkuista alkaa yleisellä perinteenmukaisella tavalla eli 
puhutteluilmauksella ”Oi/Hoi, [itkun kohteen piilonimitys]”.

Mihkalevan itkusanasto on hyvin perinteenomainen ja sään-
nönmukainen. Siinä ei juurikaan ole yleisnimiä, paitsi yhden ker-
ran nimityksessä esiintyy sižar, muuten piilonimitysperiaate säilyy 
yhdenmukaisena kaikissa itkuissa. Itkijän yleinen itkusanasto si-
sältää tallennettujen itkujen perusteella ego-nimityksiä ja erilaisia 
henkilöpiilonimityksiä. Sekä yleisen että kontekstiriippuvaisen 
sanaston osalta itkijä suosii lyhyitä yksi- tai kaksisanaisia piiloni-
mityksiä, esimerkiksi aigojazeni allini – aikaansaajaiseni allini [äitini 
tytär eli sisar], suavistamat – havittelemat [sulhaset], kaunehet kana-
kylyzet – kauniit kanakylyt [morsiussauna]. Harvemmin esiintyy 
kolmisanaisia nimityksiä. Ego-nimitykset Mihkaleva valitsee sen 
mukaan, kenenä hän itkun esittää, esimerkiksi sisarena kargijan_
oalani sižar kuten rekryytti-itkussa veljelle. Mielenkiintoista on, että 
hän käyttää samaa ydinsanaa morsiamen ja naisen egosta ”angeh 

57  Hääitkuesimerkin viimeinen lausumaperiodi viittaa kuolinmenoihin, 
erityisesti vainajan muistajaisiin. Muistojuhlien ajaksi vainajaa varten laitettiin 
ikkunoihin kangaspalat, jotta hän löytäisi tien kotiin. Mihkalevan hääitkussa 
morsian rinnastaa itsensä vainajaan, hän pyytää äitiään riipustamaan pella-
vakankaan talon etupuolelle, koska muuten morsian ei pääse vanhempiensa 
kotiin. Tämä tarkoittaa, että morsian esitti itkun tyttöytensä menettämisen jäl-
keen.
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varduoni”, ”angeh rukkazeni”, ”pobiednoi iččeni”, joissa epiteetti vari-
oi allitteraation mukaan.

Mihkalevan itkuista ei löydy maailmanrakennetta kuvaavia kä-
sitteitä. Tämä on koko aineistoni valossa poikkeuksellista, sillä esi-
merkiksi muilla poatenelaisilla samanikäisillä itkijöillä on runsaas-
ti sekä tämän- että tuonpuoleista maailmaa tarkoittavia nimityksiä 
erityyppisissä itkuissa. On vaikea sanoa, mistä tämä johtuu. Yksi 
mahdollinen syy on, että Avdotja Mihkalevalta ei ole tallennettu 
varsinaisia hautajaisrituaaliin kuuluvia itkuja. Täytyy myös pitää 
mielessä, että jokainen itkijä luo oman tapansa esittää itkuja. Siihen 
vaikuttaa erittäin monta seikkaa: missä ympäristössä ja keneltä it-
kurekisteri on omaksuttu ja sisäistetty, minkälainen keruutilanne 
oli ja niin edelleen. Joidenkin itkijöiden, kuten esimerkisi Praskov-
ja Saveljevan, kohdalla näkyy halu rajata selkeästi tämän- ja tuon-
puoleinen, kun taas toisilla itkijöillä tuonpuoleinen tai yliluonnol-
liset voimat esiintyvät useimmiten kuolinitkuissa.

Mihkalevan tyttäreltä Valentina Martynovalta on sen sijaan 
tallennettu sekä hää- että hautajaismenoihin liittyviä itkuvirsiä. 
Martynovan kolme vuonna 1971 esittämää hääitkua ovat mor-
siussaunan lämmittämiseen liittyvä kylyvirži (Fon. 1526/7), suku-
laismorsiamen vastaanottovirsi (Fon. 1531/11) ja lyhyt itku, jossa 
kysytään sulhasen elämäntavoista (Fon. 1531/13). Ennen ensim-
mäisen hääitkun esittämistä Valentina kertoi, että vuonna 1925 Po-
atenella, jolloin hän oli 14-vuotias, hänen serkkunsa oli menossa 
naimisiin. Silloin 14-vuotiaana Martynova itki ääneen serkkunsa 
häissä (KP 109; sekä s. 504). On erittäin poikkeuksellista, että nuori 
tyttö on esittänyt hääitkuja, yleensä vain hyvin tunnetuista itki-
jöistä kerrotaan samantapaisia tapauksia (esim. Matjoi Plattonen, 
ks. Tenhunen 2006: 88). Martynovalta nauhoitetut itkut ovat siis 
uudelleen tuotettuja, toteutuneita performansseja; konkreettinen 
tapahtuma, aika ja paikka sekä sen toimijat ovat läsnä hänen hääit-
kuissaan.

Erityisen mielenkiintoista on vertailla äidiltä ja tyttäreltä tal-
lennettuja morsiussaunaitkuja, niiden rekisteripiirteitä ja teemoja. 
Avdotja Mihkalevalla niitä on kolme: siskolle esitetty pyyntö läm-
mittää sauna kunnolla ja ”oikein”, lämmittäjän vastaus sekä äidille 
esitetyt pyynnöt antaa saunatarvikkeet. Valentina Martynovan ky-
lyvirressä yhdistyvät kaikki kolme hänen äitinsä esittämien itkujen 
pääteemaa. Martynovan itku on paljon pidempi kuin hänen äitin-
sä itku, mikä saattaa johtua siitä, että Martynovan itku on konk-
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reettisesta henkilöstä ja tapahtumasta, kun taas Mihkalevan itku 
on abstraktimpi, näytteeksi saneltu ja käsin kirjoitettu itku. Itkun 
pituuteen vaikuttaa myös Martynovan runsaampi parallelismin 
käyttö. 

Martynovan saunavirsi on esitetty itkijä-lämmittäjän nimissä, 
eli itkun ego on morsiamen sisar eikä morsian kuten yleensä. Itkun 
alussa hän kertoo tilanteesta itkukielellä: lähtiessään naimisiin si-
sar pyysi häntä lämmittämään saunan, pyysi varmistamaan, ettei 
kukaan vieras ”varasta saunaa”. Edelleen itkijä-sisar kertoo, mitä 
hän on tehnyt: kun lähdin lämmittämään saunaa, sulhanen tuli ja 
tarjosi satoja ruplia saunan ensimmäisistä savuista, tuhansia rup-
lia tulen ensimmäisistä tuiskista. Siitä huolimatta itkijä-sisar varti-
oi saunaa kunnolla ja moitiskeli sulhasta. Tähän neljä kertaa tois-
tettuun ajatukseen päättyy Martynovan kylyvirren ensimmäinen 
osa, joka vastaa hänen äitinsä yhtä itkua. Äidin ja tyttären itkuissa 
sulhasen yritykset ”ostaa” saunan savut ja tulen tuiskut kuvataan 
seuraavalla tavalla:

Mihkaleva KA. 63/70 v. 1937
[...] ni suavistamat enzimäizistä savuzista sadoja davaidih.
Tuuittamat tuhanzie davaidih
n’äistä enzimäizistä tulen tuisahuksista,
ni mie en siun kaunehie kanakylyzie
kandamilla kaupinnun,
a mie imbikylyzet izmen’ättömät loajin.

[...] niin havittelemat [sulhaset] ensimmäisistä savuista satoja antoi-
vat.
Tuudittamat [sulhaset] tuhansia antoivat
näistä ensimmäisistä tulen tuisahduksista,
niin minä en sinun kauniita kanakylyjä
kantamille [sulhasille] kaupannut,
ja minä impikylyt pettämättä laadin.

Martynova Fon. 1526/7, v. 1971
[...] ni kui soavistamien omena tuli ni,
enžimäižistä šauhuzien šodazišta ynnäh šadoja taričči.
Toizišta tuliloin tuizahukšuzišta tuuvittamien omena
ynnäh tuhanžija andoi.
Ni mie kargie rukkaženi siun n’äid’ä kanakylyzijä
ylen kallehešti karauulikšendelin. [...]

[...] niin kun havittelemien omena [sulhanen] tuli niin,
ensimmäisistä savujen sotasista (?) ynnä satoja tarjosi.
Toisista tulien tuisahduksista tuudittamien omena
ynnä tuhansia antoi.
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Niin minä suruinen raukkaseni [minä] sinun näitä kanakylyjä
ylen kalliisti vartioin. [...]

Lihavoidut kohdat ilmaisevat tämän teeman pääajatuksen, ja ne 
muodostavat koko teeman avainsanakollokaation, joka toteutuu 
omalla tavallaan eri itkijöillä tai eri itkuissa: soavistamien/soavista-
mat – enžimäižistä sauhuzien/savuzista – sadoja; tuuvittamien/tuuvitta-
mat – tulen tuizahuksista – tuhanzija. Aineistossani tämä teema esiin-
tyy vain ja ainoastaan poatenelaisilla itkijöillä. Poatene oli ja on 
edelleen suuri taajama ja ehdottomasti Seesjärven ”itkukeskus”, 
jossa asui paljon myös Poatenen ulkopuolellakin kuuluisia itkijöi-
tä. Kun äänellä itkeminen on suosittua ja ladattu merkityksillä, voi 
tämän keskuksen itkijöiden keskuudessa muodostua omia suosit-
tuja teemoja, joita muiden asutusten naisilla ei ole. 

Yhtenä mielenkiintoisena esimerkkinä saman teeman toteutuk-
sesta voi olla poatenelaisen Maria Mekkelevan (s. 1896) kylyvirži, 
jossa sulhaset saattavat tarjota miljooniakin satojen ja tuhansien 
lisäksi. Näin itkijä saa kertautumaan tämän teeman kolmannen 
kerran:

[...] Hoi idvojazieni lapšuzien sijoih ažetettavat,
elgeä izmen’äzillä ažettakkoa.
Moožet šoavistamat tullah
enzimäzist’ä šauhuzien laškuzista šadojen kera
ottamat ostelomah miun oigeida odo-allikylyzie.
Elgeä mielien loadimila ni mihi mirikkeäze,
lämmit’äkkeä voalijazieni lapšuzien oalazet
miun nämä jällindostal’noit kaunehet kanakylyzet
mielyzien izmen’öitt’ä lämmittäkkeä.
Moožet tullah tuuittamat tuhanžien kera
enzimäzistä tuluhuzien laskuzista.
Elgeä tuuittamie ni tuhanžista ruvekkoa tunnuštamah.
Hoi voalijazieni lapšuot kui valmisteletta
miun jällindostal’noit kaunehet kanakylyzet,
moožet mielinloadimat tullah miljoonoijen kera
miun kohtahizija oigeida odo-allikylyzijä ottamah, oštelomah,
elgeä nii miljoonoih mirikkeä. (Fon. 1530/16)

[...] Hoi idättäjäisteni lapsien sijaan asetettavat [vanhempieni lasten 
kaltaiset],
älkää petollisesti asettako.
Ehkä haavittelemat [sulhaset] tulevat
ensimmäisistä savujen laskuista satojen kanssa
ottamat [sulhaset] ostamaan minun oikeita mainioallikylyjä.
Älkää mielien laatimille [sulhasille] mitenkään suostuko,
lämmittäkää vaalijaisteni [vanhempieni] lapsien kaltaiset
minun nämä jälkimmäiset viimeiset kauniit kanakylyt
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mielien pettämättä lammittäkää.
Ehkä tulevat tuudittamat tuhansien kanssa
ensimmäisistä tulen laskuista.
Älkää tuudittamia tuhansistakaan ruvetko tunnustamaan.
Oi vaalijaisteni lapset kun valmistelette
minun jälkimmäiset viimeiset kauniit kanakylyt,
ehkä mielin laatimat tulevat miljoonien kanssa
minun kohtaisia oikeita mainioallikylyjä ottamaan, ostelemaan,
älkää miljooniin suostuko.

Väinö Kaukosen jatkosodan aikana Poatenella tallentamassa 
Fedossa Oravaisen hääitkussa (SKS KRA. Kaukonen, Väinö 1839. 
1943.) esiintyy sama teema: tuuvittamat tultih tuhanzien keralla, 
tahottii tuhanzilla tuvittamat ostoa, en mie tuhanzii tunnustellus, [...] 
tuldii satojen kera siu kaunehia kanakylyziä saoilla ostamah, mie en 
siun kaunehia kanakylyziä soavištamilla savoista andanu. Sama 
teema esiintyy jängjärveläisen Anni Patrikaisen kuolinitkussa, 
jossa itkijä-äiti on valmis maksamaan tuhansia ja miljoonia spuas-
suzille jotta saisi poikansa takaisin kuolleista (SKS KRA. Kauko-
nen, Väinö 1959. 1943.) Kaikki edellä esitetyt esimerkit yhdestä ja 
samasta teemasta, sen kehityksestä ja toteuttamisesta eri itkijöillä 
havainnollistavat, miten itkurekisteri toimii, miten jokainen itkijä 
luo oman itkuvirtensä omanlaisekseen yksilölliseksi teokseksi pi-
täytyen kuitenkin perinteisissä ja oman yhteisön sisällä hyväksy-
tyissä puitteissa. Avdotja Mihkalevan ja hänen tyttärensä Valentina 
Martynovan kylyvirren teema on tyypillinen poatenelainen.

Seuraava Martynovan kylyvirren osio kertoo, miten itkijä-sisar 
on lämmittänyt morsiussaunan – hän ei lämmittänyt leppäisillä, 
haapaisilla eikä koivuisilla haloilla, vaan lämmitti

kudamažet ollah kelementovoit kebijät halgožet 
ni hienommiksi koofeinkeit’änd’ä rostopkazija kaiken 
roskolikšendelin 
i siula nämä vajoat kylyžed ni niilä halgožila lämmit’äkšendelin.

(niillä) jotka ovat vaahteraiset kevyet halot
niin hienoimmiksi kahvinkeittämislastuiksi kaiken pilkoin
ja sinulle nämä vaillinaiset kylyt niin niillä haloilla lämmitin.

Martynovan äidillä on tästä teemasta erikseen oma itku, jossa 
”väärät” lämmityspuut ovat haapa ja koivu, sen sijaan ”oikeat” 
puut ovat: 

I valiče kolmilda yheksäldä vasilečkoilda voarazilda kuivad ke-
lenovoid puuhuot, i hienommiksi koffein keitändä rostopkazes 
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roskol’iksendele i niillä nämä kylyzet lämmitä, kudamat ollah 
kaunehet kanakylyzet. (KA. 63/69)

Ja valitse kolmilta yhdeksältä Vasilin vaaroilta kuivat vaahteraiset 
puut, ja hienoimmiksi kahvin kettämislastuiksi pilko ja niillä nämä 
kylyt lämmitä. 

Äidillä ja tyttärellä oikeat puut ovat vaahteraiset, vaahterapuut, 
joita on pilkottu hienoiksi kahvinkeittopuiksi. Molemmilla 
siis on venäjänkielisestä lainasanasta tehty itkusana, kuitenkin 
äidin helposti tunnistettavissa oleva lainasana kelenovoid (ven. 
кленовый) esiintyy tyttärellä kelementovoit muodossa, jota jopa ve-
näjänkielisen on vaikeaa tunnistaa vaahteraksi. Ilmeisesti äidiltä 
muistinvaraisesti opittu vierasperäinen ilmaus muokkautui Mar-
tynovalla lisää, kun taas omaperäiset sanat saivat lähellä olevat 
synonyymit (puuhuot – halgožet, kuivad – kebijät). Teeman loppu-
muoto on melkein sanasta sanaan samanlainen eli kahvin keittä-
miseen käytettävät, hienommiksi pilkotut puut. Tämä on mielen-
kiintoinen havainto siitä, mitä tapahtuu joillekin vierasperäisille 
”itkusanoille” niiden siirtyessä sukupolvelta toiselle. Karjalaisen 
itkukielen sanakirjan laatijan Aleksandra Stepanovan mukaan täl-
laisia ”hämäriä” sanoja on erittäin paljon (Stepanova & Koski 1976: 
26; Stepanova A. 2003: 152).

Seuraava Martynovan hääitkun osio vastaa hänen äitinsä kol-
matta hääitkua, jossa morsian pyytää erilaisia tarvikkeita saunaan 
lähtiessään, muun muassa vihdan, saippuaa ja vaatteita. Näissäkin 
itkuissa itkun ego on erilainen: Mihkalevalla se on morsian, joka 
suoraan pyytää tarvikkeita, Martynovalla itkijä-sisar, joka ikään 
kuin kertoo morsiamelle (imperatiivissa), mitä pitää kysyä äidiltä. 
Molemmilla, sekä äidillä että tyttärellä, morsian tarvitsee saunaan 
lähtiessään samat tarvikkeet, ja ne ovat ylipäätään samoja kautta 
Seesjärven hääitkustossa. Myös tarvikkeiden formulaiset nimityk-
set ovat melko samanlaisia, tässä kuitenkin on mielenkiintoista 
vertailla äidin ja tyttären käyttämiä ”sanoja”. 

Vihta: 
Mihkalevalla kolmilda yheksildä vasilečkoilda voarazilda varba varbazilda 
val’ičetut suoriammat sulkkutöppähäzet – kolmilta yhdeksältä Vasilin 
vaaroilta varpu varvulta valitut suorimmat silkkitupsut
Martynovalla šulkkužedi vaštat’öppähäzet, kudamažet oldih n’äild’ä 
hyvild’ä kangašmeččäžildä valičetutti, varba varbazildi valičetut šulkužet 
vaštat’öppähäžedi – sillkiset vihtatupsut, jotka olivat näiltä hyviltä 
kangasmetsistä valitut, varpu varvulta valiltut silkkiset vihtatupsut
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Saippua: 
Mihkalevalla kamfarnoini muilazet – kamferisaippuaiset
Martynovalla obšestvennoiloišta laukkažista oššetut valgijadi 
voahtimuilažetti – yhteisökaupoista ostetut valkoiset vaahtosaippuai-
set

Vaatteet:
Mihkalevalla varziloijen peellizet varzi od’ožazet, kudamazet ollah Iiva-
nan peenä viiltyt, Pedruon peenä ommellut i Äijänä peenä obnovitut, ombe-
luksiksien tundumattomat od’ožazet – vartaloiden päälliset vartalovaat-
teet, jotka ovat Iivanan päivänä leikatut, Petrun päivänä ommellut, 
pääsiäispäivänä ensimmäistä kertaa käytetyt, saumojen tuntumat-
tomat vaatteet
Martynovalla ollanpeälližet olgaod’oožažetti – olanpäälliset olkavaat-
teet; osooboit varduhuon peäližet varživoattehuot i kudamažet oldih Iiva-
nan peänä viillytti, Pedrun peänä ommellutti, Äijän’ä peänä obnovitutti, 
ombelukšuzien tundumattomat otloasažet od’oožat – erikoiset vartalon-
päälliset vartalovaatteet, jotka olivat Iivanan päivänä leikatut, Pet-
run päivänä ommellut, pääsiäispäivänä ensimmäistä kertaa käyte-
tyt, saumojen tuntumattomat vaatteet

Morsiussaunatarvikkeiden nimitykset ovat äidillä ja tyttärellä 
yksityiskohtia myöten hyvin lähellä toisiaan, vaikka itkujen tallen-
tamisen välillä on 34 vuotta, ja vaikka hääitkuja ei enää aktiivisesti 
esitetty, eli niiden teema- ja sanavarastot olivat passiivisia molem-
milla itkijöillä.

Äidin ja tyttären hääitkuteemat ja formulaiset ilmaukset ovat 
hyvin lähellä toisiaan. Molemmat käyttävät samoja teemoja ja 
sanoja, ja molemmat itkijät edustavat myös vahvasti poatenelaista 
itkuperinnettä. Mihkalevalla itkun toimija on morsian-itkijä 
(vaikka itkuja hänen puolestaan esittäisi itkettäjänainen), kun 
taas Martynovalla aktiivinen toimija on morsiamen serkku eli itse 
14-vuotias Valentina Martynova, joka toimii morsiamen puolesta. 
Siinä missä äidin kolme morsiussaunaitkua olivat yhteensä 39 säettä 
pitkiä, on tyttären näitä kolmea yhdistävä itku runsaiden kertojen 
ansiosta 65 säettä pitkä. Tallennettujen itkujen perusteella tyttären 
sanasto on äidin sanastoa selkeästi laajempi ja monimuotoisempi. 

Seuraavaksi vertailen kahden sisaruksen kuolinitkuja. Valentina 
Martynovalta on tallennettu kahdeksan kuolinitkua ja yksi muiste-
luitku ja toiselta sisarelta, Jevdokija Dorkinalta, on tallennettu vain 
yksi kuolleelle äidille esitetty itku, jossa kuvataan tytär-itkijän saa-
pumista lapsuudenkotiin äitinsä hautajaisiin (Fon. 1532/1). Suurin 
osa Martynovan kuolinitkuista on myös osoitettu omalle äidille: 
itku äiti-vainajan pukemisesta (Fon. 1524/9), itku äidin hautajai-
siin saapuvalle siskolle (Fon. 1525/2), itku arkun laatijoille (Fon. 
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1525/3), kaksi itkua haudankaivajille (Fon. 1525/4, 1525/5), hy-
vin pitkä itku hautausmaalle lähtiessä (Fon. 1525/6), itku talon 
pihalla hautausmaalta palattua (Fon. 1526/5) sekä hautausmaalla 
nauhoitettu muisteluitku äidin haudalla (Fon. 1718/11). Viimeinen 
kuolinitku on Martynovan omalle kummitädilleen osoittama (Fon. 
1526/6).

Kahden sisaren itkut liittyvät hautajaisten eri vaiheisiin, minkä 
takia niiden temaattista rakennetta ei voi vertailla. Jevdokijan itku 
on enemmänkin hänen oman murheensa ja tuskansa ilmaisemis-
ta – äiti on kuollut eikä enää auta eikä helli, kun taas Valentinan 
itkuissa surun ilmaisemisen rinnalla näkyy vahva linkki itse hau-
tajaismenoihin. 

Sisaret pitäytyvät yleisimmin samassa allitteraatiossa yhden 
lausumaperiodin sisällä, siinä määrin kun on mahdollista löytää 
allitteroivia synonyymisanoja. Mielenkiintoista on, että molemmil-
la allitteraatiota määrää lausumaperiodin lopussa esiintyvä sisäl-
löllinen pääverbi. Molemmilla itkijöillä jokainen periodi toistuu 
2–3 kertaa, jolloin pääverbistä käytetään synonyymiä ja samalla 
allitteraatio vaihtuu pääverbin mukaan. Molemmilta itkijöiltä löy-
tyy poikkeuksiakin tästä kaavasta, esimerkiksi silloin, kun periodi 
on hyvin pitkä ja monimutkainen, tai jos periodin sisällä esiintyy 
muita verbejä. Jos pääverbinä on sellainen verbi, johon on vaikeaa 
löytää vastaavia allitteroivia synonyymejä, allitteraatio määräytyy 
muun ydinsanan mukaan. Suurin osa sisarten lausumaperiodeista 
on seuraavien esimerkkiperiodien tapaisia (pääverbi ja allitteraatio 
on lihavoitu):

1532/1 Dorkina J. A.
[...] Vett angeh da abeudunut varrudrukkaženi,
viikot aigazija armahan kandajan akkoi armozissa assuksendelin da
kaunehet kanakažvoaigazet yksipuolellizissa akkojen armozissa 
assukšendelin.
Viihyttämäzeni, ved viežlövän kandajan viernostizissa
ylen viikot aigazija viereksendelin. [...]

[...] Jo ankea ja apeutunut vartaloraukkaseni [minä]
pitkiä aikoja armaan kantajan [äidin] akan armoissa astelin ja
kauniit kanakasvuaikaset [lapsuuden] yksipuolisissa akkojen ar-
moissa astelin.
Viihdyttämäiseni [minä lapsi], jo kohteliaan kantajan [äidin] luetet-
tavuudessa
ylen pitkiä aikoja vierin.
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1526/5 Martynova V. A.
[...] Udra rukkažela ni udala mamaženi
nämä kerdažet kui siun ažetettuloila uuličapihažila uhodieten.
Ynn’äh ollah ilmanigižet istožiudumattomat irtikköjeähyöt 
iššuttuze.
I kačo vai jo ollah oi kalliž l’ubiimoi mamaženi
siun kandazila tässä ynn’äh kohti taivašta seižojat
koivikkomeččäžet täh korrottu.
I ollah loadu mamaženi siun pihazila t’äh
miun tulomaksi n’äilä kerdazila 
ynn’äh loadimattomad  lambuot loajitettuže. [...]

[...] Kurja raukkasella niin urhea äitini
nämä kerrat kun sinun asetetuille pihapihoille lähden.
Ynnä ovat ilmanikuiset poislähtemättömät iljannejäät kertyneet.
Ja katsos vaan jo ovat oi kallis rakas äiti
sinun kannoilla [kotona] tässä ynnä kohti taivasta seisojat
koivikkometsät tähän kohonneet.
Ja ovat laatuisa äiti sinun pihoilla tähän
minun tullessani näillä kerroilla
ynnä laatimattomat lammet laadiutuneet.

Tämä yllä esitetty periodin rakenne ja allitteraation muodostu-
minen periodin sisällä esiintyy säännöllisemmin Valentina Mar-
tynovalla. Jevdokija Dorkinan itkussa on enemmän poikkeuksia, 
mutta yhden itkun perusteella ei voi tehdä päteviä yleistyksiä.

Yhteistä molemmille sisarille on ”ni”-, ”niin”-, ”ni kuin”-, ”i”- 
ja ”no”-partikkeleiden runsas käyttö. Martynovalla ja Dorkinalla 
niitä on silmiinpistävän paljon, heidän äidillään vähemmän. Muil-
la poatenelaisilla – tai seesjärveläisillä itkijöillä muutenkaan – ei 
esiinny näin merkittävää partikkelien käyttöä. Eri itkijöillä löytyy 
muita omia erityissanoja tai partikkeleita, esimerkiksi Maria Sta-
fejeva käyttää itkuissaan ekspletiivinä sanaa kačo – katso, katsos, 
näet.

Sisarten käyttämän itkurekisterin kieliopillisissa piirteissä ei ole 
poikkeavuuksia, vaan molemmat käyttävät deminutiivi- ja monik-
komuotoja runsaasti ja taitavasti itkurekisterin vaatimalla tavalla. 
Sisarusten itkusanasto on kaikin puolin runsas ja monimuotoinen, 
ja vaikka toiselta on nauhoitettu vain yksi itkuvirsi, sen perusteella 
voi nähdä itkijän laajan sanavaraston. Yleiseen sanastoon kuuluva 
itkijän ego kertoo kuka on itkun ”minä” ja minkä roolin ”minä” 
itkussa saa. Martynovan itkujen ”minä” on aina nainen eli itkijä 
itse, mikä on hääitkuissa jokseenkin poikkeavaa, sillä yleisemmin 
hääitkun ”minä” on morsian (vaikka itkun esittää itkettäjä-nai-
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nen). Hän käyttää kaikissa itkuissaan ego-nimityksen ydinsanana 
rukkaženi – raukkaseni ja varduvoni – vartaloni sekä omasta etu-
nimestään johdettua ydinsanaa Val’arukka – Valja-raukka. Näihin 
itkijä lisää allitteroivia epiteettejä angeh, udra, vaivani, pall’o ja niin 
edelleen. Dorkinan itkun ”minä” taas on kahdenlainen – ”minä” 
naisena ja ”minä” äiti-vainajan tyttärenä. Naisen ”minä”-nimityk-
sissä ydinsanana on, kuten Martynovallakin, rukkaženi sekä vardu-
voni ja varrudrukkaženi, johon lisätään allitteroivia epiteettejä: an-
geh da abeudunut varrudrukkazeni; šurendorukkazeni; šurendo šulatoin 
varduvoni ja niin edelleen. ”Minä”-tytär esiintyy pelkkänä lapsi-
termin ydinsanana: viihyttämäzeni; mainomazeni jytt’ynäni. Dorki-
nan itkussa ei ole hänen etunimestään johdettua ”egon” ydinsa-
naa. Itkijöiden äidillä ego-nimityksen ydinsanat ovat samanlaiset 
rukkazeni ja varduoni, ja näiden lisäksi hän käyttää ydinsanana pro-
nominia itse deminutiivimuodossa pobiednoi iččeni – onneton itse.

Vertailen yleisen sanaston henkilönimityksistä piilonimityksiä, 
joita käytetään itkijöiden äidistä, koska Martynovan ja Dorkinan it-
kut koskevat heidän äitiään. Martynovan äiti-piilonimitykset ovat:

Kaksisanaiset: 
yleisin ydinsana on mamaženi, johon lisätään positiivisia epiteettejä 
loadu – laatuisa, kukkahani – ihana, polvi, armaz, armahani, kyllä – aulis, 
udalani – urhea, kalliz, kiirahani – kirkas, otmeniitoi – kuuluisa, šodo – 
mainio, viežlöväni – kohtelias, parahani – parhaani, ihalani – ihanainen 
kergivö mamarukka – ketterä äitiraukka
kyvelmö kandaja – kytevä kantaja (esiintyy vain kerran)
Monisanaiset: 
valgijani l’ubiimoi mamaženi – valkea rakas äitiseni
kalliz l’ubiimoi mamaženi – kallis rakas äitiseni
lämmin l’ubiimoi mamaženi – lämmin rakas äitiseni
armahila ilmoila azettelija armahani rodiitel’a mamaženi – armaille il-
moille päälle asettelija armaani vanhempi äitiseni 
udalila ilmazila peälä udielaiččija udalani mamaženi – urheille ilmoille 
päälle laatija urhea äitiseni 
šugeila ilmazila ažettelija šugijani mamaženi – kauniille ilmoille asettaja 
kaunis äitiseni
šugeijen ilmažien šuurehuš šugijani mamaženi – kauniiden ilmojen suu-
ruus kaunis äitiseni
valgeila ilmoila loadijani valgijani mamaženi – valkeille ilmoille laatija 
valkea äitiseni
olovilla ilmoila peälä obdielajiččija olova mamaženi – suurille ilmoille 
päälle laatija suuri äitiseni
kallehila ilmoila loadija kalliž l’ubiimoi mamaženi – kalliille ilmoille laa-
tija kallis rakas äitiseni
Dorkinan äiti-piilonimitykset ovat: 
yksiosaiset: 
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mamazeni – äitiseni
kaksiosaiset:
šugijani mamazeni – kaunis äitiseni 
armaz-, viežlövä kandajani – armas-, kohtelias kantajani
moniosaiset: 
malgivo muadunut mamakulu – poloinen vanhentunut äitikulu
mailla laadijamman muadunut mamakulu – maille laatija vanhentunut 
äitikulu
ildapäivillä olija ihala mamazeni – iltapäivillään olija [vanha] ihana äi-
tiseni

Äiti-piilonimityksissä molemmat sisaret käyttävät ydinsanana 
venäjän kielestä johdettua mamaženi, joka on joillakin Seesjärven 
itkijöillä vakiintunut äidin nimityksen ydinsanaksi muiden ydin-
sanojen rinnalla. Perinteisempi ja itkurekisterin piilonimittämis-
periaatteen mukainen kandajani/ kandajazeni esiintyy sisarusten 
itkuissa vain harvoin. Martynovan äiti-nimityksistä suurin osa on 
moniosaisia nimityksiä, jotka noudattavat samaa kaavaa, ja joiden 
elementit varioivat allitteraation mukaan. Näissä nimityksissä nä-
kyy itkijän runsas synonyymisten deverbaalien valikoima, joka 
viittaa äidin rooliin lapsen laatijana: loadija, azettelija, udielaiččija, 
obdielaiččija. Kaksi viimeistä deverbaalia on muodostettu venä-
jänkielen verbistä делать (tehdä) ja assimiloitu karjalan kieleen ja 
itkurekisteriin (mm. lisäämällä allitteroivia prefikseja) sopiviksi. 
Dorkinalla sen sijaan moniosaisten äiti-nimitysten osalta on poik-
keuksellista sävyltään negatiivisten epiteettien muadunut – van-
hentunut ja malgivo – poloinen käyttö. Näitä epiteettejä käytetään 
etenkin livviläisissä itkuissa itkijän ego-nimityksissä. Valentinan ja 
Jevdokijan äiti Avdotja käyttää itkuissaan paljon enemmän vari-
oivia, äitiä tarkoittavia piilonimityksiä, joiden ydinsanoina esiin-
tyvät ainoastaan erilaiset deverbaalit määreineen ja positiivisine 
epiteetteineen: kandajazeni, uččijaizeni – opettajaiseni, sormin ottajai-
zeni, kuvajazeni, kiirojazeni – kivuissa saajaiseni, pezettäjäzeni, liikut-
tajazeni sekä monisanainen kallehilla ilmoilla loodija, kallis kandajazeni 
rodit’el’ä – kalliilla ilmoilla laatija, kallis kantajaiseni vanhempani. 
Tähän äidin rikkaaseen sanavarastoon verrattuna tytärten äiti-ni-
mitykset ovat yksinkertaisempia.

Myyttisistä käsitteistä Dorkinalla käsite spuassuzet esiintyy vain 
kerran ja tarkoittaa yliluonnollisia voimia, jotka ovat vastuussa 
ihmisen kuolemasta. Martynova käyttää käsitteitä spuassuzet ja 
syndyzet synonyymeinä, ja molemmat tarkoittavat sekä yliluonnol-
lisia voimia ja vainajia että tuonpuoleista paikkana, johon vainaja 
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lähtee. Molemmat itkijät ilmaisevat kuolemaa yliluonnollisia voi-
mia tarkoittavien spuassuzien kautta. Spuassuzet ottavat huostaansa 
tuonpuoleiseen, ottavat vallan pois, nukuttavat sikeästi. Dorkina 
toteaa, että spuassuzet jo ottivat äidin huostaansa: Ni kuin n’ygyönä 
šugijat spuaššuzet miudani edizissä puolizissa vaimelodi jo malgivuo 
muadunutta mamakuluo oteldih – Niin kun nyt kauniit spuassuzet mi-
nun edessäni onnettomasti jo poloista vanhentunutta äitikulua ot-
tivat. Martynovalla äitiä ovat udalat spuassuzet uuzih unipoduškazih 
ylen userdno uinotettu – urheat spuassuzet uusille unityynyille ylen 
vakavasti uinottaneet; omihiže varazih varoi otettu – omiin varoihin 
otettu. Vainajan hautaamisesta Martynova käyttää muun muassa 
seuraavia ilmaisuja: kallehih syndyzih kaimoamah – kalliisiin syndy-
ziin saattamaan; pehmeih peškuzeml’azih pereberaičimma – pehmeisiin 
hiekkamaihin laitoimme; kallehih spoaššuzih pidäy kannotella – kallii-
siin spuassuziin pitää kantaa; kallehih syndyzih kaimoatah – kalliisiin 
syndyziin saattavat; armahih syndyzih aššuttelemma – armaisiin syn-
dyziin astuttelemme; viekkahih syndyzih vierettimä – viisaisiin syndy-
ziin vieritimme; kallehih kladbiščazeml’azih joi katakšendelimma – kal-
lisiin hautausmaan maihin jo katoimme (Fon. 1525/6). Molemmat 
itkijät toteavat, että äiti-vainaja on asetettu spuassuziin tai syndyziin 
eli tuonpuoleiseen. Esimerkiksi Martynova: viežlöväni mamaženi 
viekkahien syndyzien viernostizih varoi ažetettu – kohtelias äitiseni vii-
saiden syndyzien luotettavuuteen asetettu (Fon. 1525/2).

Samassa äidin hautaamisesta kertovassa itkussa Martynova ke-
hittää muihin itkijöihin verrattuna hyvin epätavallisen teeman, jos-
sa hän pohtii, ettei äitiä saa millään enää pois tuonpuoleisen ”tiehy-
sistä”. Vaikka itkijällä olisi kapitoalažet – pääomaa ja rahaa, millään 
rahalla ei pysty enää vainajaa vapauttamaan. Tämän jälkeen itkijä 
kääntyy äiti-vainajan puoleen ja kertoo hänelle, etteivät sukulaiset 
pysty millään tavalla palauttamaan äitiä takaisin, vaikka hän 
(tytär) menisi spuassuzien kanssa oikeuteen: ni šurendo rukkaženi 
loadizin sugeijen spuaššužien kera hoš suudožed ni ei šoa ni mih mani-
erazih otmeniitoi mamaženi siuda n’äistä dorogazišta ni kui manierazih 
otbeija – niin sureva raukkaseni [minä] vaikka laatisin kauniiden 
spuassuzien kanssa oikeudenkäynnit, niin ei saa millään keinoilla 
kuuluisa äitiseni sinua näistä teistä millään keinoilla takaisin (Fon. 
1525/6). Tämä teema on Martynovan itkussa hyvin laaja ja toistuu 
yhteensä kuusi kertaa. Itkijä myös ehdottaa, että äidin voisi hau-
data karžinaan – pirtin lattian alla olevaan kellariin, josta tytär voi 
etsiä äidin armozie – hellyyttä, turvaa ja rakkautta. 
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Puhutelleessaan äiti-vainajaa äänellä itkien, erityisellä rekiste-
rillä, jota vainajat ymmärtävät, Martynova tekee vainajalle kuul-
tavaksi koko yhteisön surun. Hän vakuuttaa vainajalle, ettei perhe 
halua päästä hänestä eroon – perhe oli valmiina tekemään kaiken 
saadakseen hänet takaisin, mutta he eivät onnistuneet. Samalla it-
kijän on varmistettava, että vainaja lähtee tästä maailmasta tuon-
puoleiseen tyytyväisenä. Tämä ajatus on kuolinitkuissa tavanomai-
nen, mutta Martynovan temaattinen ratkaisu kyseisen ajatuksen 
ilmaisemiseksi on yksilöllinen. Itkijä sovittaa omaan sisäistettyyn 
myyttiseen tietoonsa uudenlaisia, ilmeisesti neuvostoaikoina tu-
tuksi tulleita käsitteitä kuten pääoma ja oikeudenkäynti. Sen te-
kee mahdolliseksi sekä itkurekisterin joustavuus että itkijöiden 
kompetenssi, luovuus ja mielikuvitus. Tämä esimerkki osoittaa, 
että itkijät omaksuivat joustavasti itkurekisterin ja kulttuuristen 
käsitteiden järjestelmän, joita käytettiin esitysareenan puitteissa 
tarpeen mukaan uudistaen. Kyseisessä Martynovan kehittämässä 
teemassa perinteinen merkitys on säilynyt, vaikka se on ilmaistu 
uudenlaisella tavalla. 

Äidin ja hänen tytärtensä itkurekisterin käytössä ja itkujen 
tematiikassa on sekä eroavuuksia että yhtäläisyyksiä, jotka 
ovat kuitenkin tavanomaisia koko perinteelle. Avdotja 
Mihkalevan ja Valentina Martynovan hääitkujen sanastossa on 
havaittavissa selkeitä yhteyksiä, kuten morsiussaunan ”oikeiden” 
lämmittämispuiden nimityksissä: vaahterapuita itkuissaan 
käyttävät vain nämä kaksi itkijää, mutta tyttärellä venäläisperäinen 
sana muuntuu melkein tunnistamattomaksi äidin ilmaisuun 
verrattuna. Myös arkun ja tyttöyden säilyttämiseen tarkoitetun 
lippaan nimitys krasnoiderev’annoit škatulkazet – mahonkipuiset 
lippaat löytyy vain Mihkalevan ja Martynovan itkuista. Nämä 
harvemmin käytetyt ”sanat” kuuluvat kontekstiriippuvaiseen sa-
nastoon, ja tytär on ilmeisesti omaksunut erikoisemmat sanat ni-
menomaan äidiltään. Yleisen itkurekisterisanaston osalta on vai-
kea tehdä päätelmiä, sillä äidin ja tytärten käyttämät ego- tai äitiä 
tarkoittavat nimitykset sekä myyttiset käsitteet vastaavat yleisesti 
Seesjärven itkijöiden käyttämiä nimityksiä ja myyttisten käsittei-
den merkityskenttiä. Sekä Mihkaleva että Martynova ovat erittäin 
kompetentteja itkijöitä, mikä näkyy heidän itkujensa sisällössä. 
Molemmat itkijät kehittävät joitakin perinteisiä teemoja omalla ta-
vallaan ja näin tuottavat perinteisiä merkityksiä yksilökohtaisilla 
temaattisilla ratkaisuillaan. Avdotjan rekryytti-itku sisältää inter-
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tekstuaalisia viittauksia hääitkuihin, jolloin rekryytti rinnastuu 
morsiameen. Martynova puolestaan toteuttaa kuolinitkussaan, 
joka on osoitettu hänen äidilleen, perinteiset vainajan tuonpuolei-
seen lähtöön liittyvät merkitykset käyttäen omaa luovuuttaan ja 
mielikuvitustaan, jotka kuitenkin pohjautuvat sisäistettyyn myyt-
tiseen tietoon.

Mauran itku
Maura-nimisen miniän eräissä hautajaisissa esittämä kuolinitku 
anopilleen on sisällöltään poikkeuksellinen. Kyseistä itkua ei ole 
tallennettu mihinkään arkistoon eikä ole tietoa siitä, kuka itkun 
esittänyt nainen oli tai missä hän asui. Tapauksen poikkeukselli-
suudesta ja sen herättämästä ihmetyksestä kertoo, että tieto siitä 
levisi laajemmalle alueelle. Aineistostani löytyy kaksi kertomusta 
itkuesimerkkeineen eri kylillä asuneilta naisilta. Toisen nauhoitti 
Aleksandra Stepanova vuonna 1982 Mändyselässä Praskovja Sa-
veljevalta ja toisen Pertti Virtaranta vuonna 1973 Sellin kylän Präk-
kilässä Anastasija Koppalovalta ja Aleksandra Moškinalta.

Itkussaan miniä moittii anoppi-vainajaa huonosta kohtelusta. 
Tallennetuista itkutilanteen referoinneista ja itkusäkeiden esimer-
keistä selviää, että itkussa on käytetty poikkeuksellisesti sävyltään 
negatiivisia nimityksiä vainajasta, mikä on koko aineiston valossa 
erittäin harvinaista. Yleisten uskomusten mukaan sekä itkurekiste-
rin että tuonpuoleisen kanssa kommunikoinnin luonteen mukaan 
vainajista tai vainajille ei saanut puhua pahaa. Kertomusten mu-
kaan miniä kutsui itkussaan anoppiaan nimityksellä okajannikka – 
kirottu. Hän myös ilmaisee itkussaan pelkoa tulla vainajan lähel-
le, ettei vainaja potkaisisi, viskaisi, kohtelisi tylysti tai syrjäyttäisi 
häntä. Alla on vuonna 1973 nauhoitettu Koppalovan ja Moškinan 
kertomus: 

KOTUS 10124_4az (2)
43:53 Anastasija Koppalova ja Aleksandra Moškina
Koppalova: (nauraa) Eräz nevestkä viržitti näin ku muatuška kuoli, 
niin sanou: 
”Vuota ottamien luohižet okoličazet avualen, oi olova omakundane 
oboidikkuo ottamien okajannikkoa ojennamma”…(nauraa)
Vuota, en voi nagramatta šanuo.
”Vuota ottamien okoličažet otvor’aičen, oi olova moakundane oboi-
dikkoa ottamien okajannikkoa ojendoate”… 
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(Koppalova ja Moškina selittävät, ettei anoppi tykännyt miniästään 
ja miniää itki äänellä näin, Moškina tulee lähemmäs mikrofonia ja 
jatkaa itkua:) 
44:51 Moškina: Sanou, ”tulizin siivotoin varduoni siun siilojen kohti 
niin varajan ett singoais,
vuota onehuoni ottamien luohizet odokoškazet otvorjaičen,
oi olova moakunda oboidikkua, vet’ ottamien okajannikkoa ojendoa,
tulizin pobiednoi varduoni siun polvilojen kohti, niin varajan et sie 
potkuais”.
(selittää itkun … olen kuullun näin)

Koppalova: (nauraa) Eräs miniä itki äänellä näin, kun anoppi kuoli, 
niin sanoo:
”Odota ottamien luona olevat [aviomiehen kodin] veräjät avaan, 
oi suuri omakunta tulkaa ottamien kirottua [anoppia] ojennamme” 
(nauraa)
Odota, en voi nauramatta sanoa. 
”Odota ottamien [aviomiehen] veräjät aukaisen, oi suuri maakunta 
tulkaa ottamien kirottua ojentamaan”…
(Koppalova ja Moškina selittävät, ettei anoppi tykännyt miniästään 
ja miniä itki äänellä näin, Moškina tulee lähemmäs mikrofonia ja jat-
kaa itkua:)
Moškina: Sanoo, ”tulisin kovaosainen vartaloni [minä] sinun äksy-
jen kohti niin pelkään että viskaisit,
odota onneton [minä] ottamien luona olevat mainiot ikkunat avai-
len,
oi suuri maakunta tulkaa, ottamien kirottuahan ojennetaan,
tulisin suruinen vartaloni [minä] sinun polvia kohti, niin pelkään 
että sinä potkaisisit.”
(selittää itkun … olen kuullut näin)

Molemmat naiset nauravat kertoessaan tästä tapauksesta, mikä 
mielestäni yhtäältä korostaa itkun poikkeuksellisuutta, mutta toi-
saalta sympatiaa miniää kohtaan. Moškinan sanojen mukaan se, 
miten ihminen käyttäytyy eläessään vaikuttaa siihen, miten häntä 
kohdellaan kuoleman jälkeen.

Praskovja Saveljeva referoi saman tapauksen hieman eri tavalla. 
Saveljevan mukaan miniä sekä moittii että kiittää itkussaan anop-
piaan. Praskovja jopa esitti miniän itkun ja kertoi lopuksi, miten 
itkijän aviomies eli vainajan poika kommentoi itkua:

PS: Neveskä it’köy moam’akalla, pokoinikalla, muistelou obiidoja 
dai kiit’t’äy:
Duumaičen, et sie miuda, siivotoinda, siirdäiz,
et pobiednoida potkuais.
Oi ottamien omenan kautti kualaja muatuška,
vet miun, mie, angeh, oliin 
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aivozilla ajoilla aigauvuin t’eil’ä,
nin sie ed voinud miuda, onehta, (sanou)
obiidimatta vous’o miusta olla.
Aino miuda obiidiit,
ottamien omenua sys’s’äid miuh.
On angehella sen kohtahizet abiet. 
Nin en n’ytten ruohi, siivotoin,
siuh päin siird’yö, et siird’äiz,
engo pobiednoi siun luoksi podoidie,
et potkuais miuda.
Niin sen kohist’a siivotoin, siir’r’yn siun lähemmä 
i andelen siula sadakerdazet, tuhatluaduzet passibot.
Enžimäzet passibot annan, 
kun miun kandamaista kačoit,
siittimäist’ä silit’t’elit, niin niist’ä kohista. 
Toizet annan passibot,
hoti miula huomuksilla, aigazilla ajoilla, 
ed aivo aigauttan, annoid miula vallan, 
magein saun... (##, miettii) sa(v)unalazet
unuot miuda magautid.
Annan sadakerdazet, tuhatluaduzet passibot sen kohista.
PS: A ukko jäl’geh sanou: ”Da, sanou, duumaičin, miun Maura ei 
malta it’kie, a vs’otaki, sanou, it’ki, uprekaičči, dai passibot ando”.

Miniä itkee äänellä anopille, vainajalle, muistelee loukkauksia ja 
myös kiittää.
Arvelen, ettet sinä minua onnetonta syrjäyttäisi,
etkä poloista potkaisisi.
Oi ottamien omenan [aviomiehen] kautta tulija anoppi,
olinhan minä, ankea, jo
ammosina aikoina saavuin teille [meni naimisiin],
niin ethän sinä minua, osatonta, sanoo
loukkaamatta voinut olla. 
Aina minua loukkasit,
ottamien omenaa [aviomiestäni] yllytit minua vastaan.
On ankealla [minulla] siitä kohdin mielipahat.
Niin en nytkään, osaton [minä], 
uskalla luoksesi lähestyä, että et syrjäyttäisi,
enkä poloinen [minä] luoksesi tulla,
että et minua potkaisisi.
Vain sen takia, onneton, siirryn sinua lähemmäksi
ja lausun sinulle satakertaiset, tuhatlaatuiset kiitokset.
Ensimmäiset kiitokset sanon,
kun minun kantamaistani [lastani] katsoit [hoidit],
sikiyttämäistäni [lastani] silittelit, niin siitä kohdin.
Toiset kiitokset annan,
kun minua aamulla, aikaisina aikoina,
et aikaiseen herättänyt, annoit minulle vallan 
makeat savun- (tauko) savunalaiset
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unet58 minun nukkua.
Annan satakertaiset, tuhatlaatuiset kiitokset siitä kohdin.
PS: Ja aviomies sen jälkeen sanoo: ”Joo”, sanoo, ”ajattelin minun 
Maura ei osaa itkeä, mutta kuitenkin”, sanoo, ”itki, moitti ja myös 
kiitoksia antoi”.

Saveljevan esittämä miniän itkun esimerkki on juuri Praskovjan 
tyylille ominainen – lyhyehköt säkeet, hänelle tyypilliset piiloni-
mitykset (ottamien omenan [aviomiehen] kautta tulija anoppi) 
sekä hänelle ominainen tapa käyttää minä-nimitystä 1. persoo-
napronominin kanssa. Saveljevan sekä Koppalovan ja Moškinan 
itkuesimerkkien välillä löytyy myös yhtäläisyyksiä erityisesti si-
sältöön liittyvien sanavalintojen kohdalla: itkun minä siivotoin ja 
pobiednoi allitteroivat sävyltään negatiivisten verbien siirdäis, sin-
goais ja potkuais kanssa. Tässä on koko miniän itkun poikkeavuu-
den ydin, joka on kulkenut suusta suuhun ja kylästä kylään ja josta 
kaikki kolme naista muistivat melkein sanasta sanaan kertoa. Tä-
män lisäksi Praskovja ikään kuin rekonstruoi koko tilanteen: ker-
tomukseen sisältyy johdanto, itku ja aviomiehen kommentti, josta 
löytyy miniän etunimi, Maura. Aviomiehen kommentti osoittaa, 
että ainakin tämä mies ymmärsi itkukieltä, vaikka ei ilmeisesti itse 
sitä käyttänyt (vrt. Agha 2004: 23–24).

Samantyyppisen vähän pilkkaavan sävyisen itkun referaatin esit-
ti vuonna 1974 Poatenella Natalja Leontjeva (s. 1910, Kumsarvi):

Oi kukki-l’ubiimoi t’ota-rukka, sanou,
Mintäh sie, sanou, miun kallehed kananimyöt, sanou,
vaihat kuuzitoista kilohizih painoiloih…
vetten miun ollaa kallehed kananimyöt,
ylen kallehet’, tervehet’.
[kertoo että se sulhanen oli pieni ja laiha] (Fon. 2025/40)

Oi ihana-rakas täti-raukka, hän [morsian, jonka itkusta on kyse] sa-
noo,
Miksi sinä, sanoo, minun kalliit kananimet [tyttöyden], sanoo,
vaihdat kuusitoista kiloisiin painoihin…
onhan minun kalliit kananimet,
ylen kalliit, terveet.

58  Ilmaus ”makeat savunalaiset unet” viittaa savupirttiin. Silloin kun aikai-
sin aamulla lämmitettiin uuni, savu levisi pirtin huoneeseen yläpuolelle, mutta 
alhaalla pystyi nukkumaan (ks. Stepanova A. 2012: 179).
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Nämä vähäiset esimerkit itkuista, joissa moititaan tai pilkataan 
itkukohdetta, osoittavat, että itkurekisteriä käytettiin kussakin ti-
lanteessa kontekstin mukaan. Poikkeukselliset itkut ja kontekstit 
jäivät ihmisten muistiin, tieto niistä saattoi kiertää suullisesti useis-
sa alueen kylissä. Ihmisten reaktiot, esimerkiksi nauru, kertoo pal-
jon itkujen keskeisestä olemuksesta. Mauran itku on itkurekisterin 
vastainen metatasolla: hän käyttää rekisteriä muodollisesti oikein, 
mutta samaan aikaan rekisterin syvintä olemusta, vainajan kunni-
oittamista ja erityisen lempeää kommunikaatiotapaa oli tietoisesti 
loukattu. Poikkeavuudessaan tämäntyyppiset tapaukset sekä vah-
vistivat perinteisiä itkujen välittämiä merkityksiä että korostivat 
itkuperinteen mahdollisuuksia taipua erilaisiin konteksteihin.

Polinan itku
Tässä osiossa käsittelen vielä yhtä poikkeuksellista tapausta, Poli-
na Loškinan kahta itkua, jotka tuovat esille itkurekisterin ja tema-
tiikan sisäistämisen ongelmat. Kuten Heikki Laitinen huomauttaa:

Laulut (tai ainakin ”parhaat laulajat” ja ”parhaat laulut”) olivat 
olennainen osa yhteisönsä musiikillista maailmankuvaa. Ne olivat 
osa kokonaisvaltaista musiikillista ajattelua. Tätä kokonaisuutta ei 
ole mahdollista saada selville laskemalla keskiarvoja tai poistamalla 
aineistosta teoriaan sopimattomat piirteet. Poikkeukset ja niiden tul-
kinta voi olla erityisen tärkeää. Ne kertovat laulua koskevien sääntö-
jen tiukkuudesta tai väljyydestä tiettynä aikana. [...] Eikä vertailussa 
saisi pysähtyä samanlaisuuksien etsimiseen, vaan aina on etsittävä 
ja pidettävä esillä myös erilaisuutta. (Laitinen 2003: 291.)

Lauluperinteiden poikkeustapauksia ja niiden tärkeyttä folklo-
ristiikassa ovat nostaneett esille omissa tutkimuksissaan myös Lot-
te Tarkka (2005) ja Senni Timonen (2004).

Polina Loškina syntyi vuonna 1906 Čiassalmen kylässä ja avi-
oitui Prokkol’an kylään. Vuonna 1976 Raija Remšujeva nauhoitti 
Prokkol’assa kaksi lyhyehköä itkua, jotka Remšujeva ja Aleksan-
dra Stepanova myöhemmin litteroivat. Loškinan molemmat itkut 
on osoitettu itkijän pojalle, toinen (22 säettä) käsittelee pojan ar-
meijaan lähtöä eli on rekryytti-itku, ja toinen (5 säettä) on sepitetty 
pojan tultua lomalle äidin luokse. Molemmissa itkuissa kyseessä 
on näin ollen perinteinen itkukonteksti. Polinan itkut vastaavat 
pintapuolisesti katsoen muodoltaan ja ulkoasultaan perinteistä 
itkurekisterin ja tematiikan käyttöä: niissä on jonkinasteista allit-
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teraatiota, lausumaperiodit kertautuvat ja piilonimityksiä esiintyy. 
Jos itkuja tarkastelee syvällisemmin, selviää kuitenkin, että esimer-
kiksi itkusanoja on muodostettu vastoin itkurekisterin sääntöjä:

En d’o aigomien akka arvannu,
što rubien polviakka polvi luadimuttani pograniččiksi provodimaa.
Vet paras akka vet parahila aijoilla pakkozih,
viihytt’ämien akka kui tulin viluloilda rannoilda,
karuloi paikkoi kuin tulin,
ni hyväžesti kaiken vet ažetin.
Viihytt’ämien akka kuin ni rubezin polvi akka 
polviloadimaistani prognočikoksi provodimaa.
Viihytt’ämien omena azetti
kuvamien lapsella istuossa kuužikerdahižet
i käjen kukkujiksii kuuročkila
kukuttavat ažetti ikkunanvierožet,
ni vetten viihytt’ämien akka, vierin dai viihyttämien akka
hänen t’yönnyttämäh, štob olis
polviakala n’äilä pograniččikkojen polossoilla stojinnoiksi.
Vaivun dai valvatin Ondreihutta,
omaa da godnoida strokkažet suendamien lapsi vet i sluuži.
Vaibunuon maman luo vet aigomien lapsi aššuit,
etgohan pudunuon mamahan jalgažet puvuttii.
Hot Ondreihut monet kerdoo olit ožattomis paikoissa otpuskoissa,
ni vet kaiken ožatoin mama siun varduon okkuratno verččaičči.
Polvimamaženi kaiken siun…. (Fon. 2390/1)

En jo aikaansaamien akka [vieraiden, sulhasten akka, minä] arvan-
nut,
että rupean polviakka [minä] polvi laatimaani [lastani] rajavartijaksi 
saattamaan.
Johan paras akka [minä] parhaillahan ajoilla väkisin,
viihdyttämien akka [vieraiden, sulhasten akka, minä] kun tulin vi-
luilta rannoilta,
karuihin paikkoihin kun tulin,
niin hyvin kaiken asetin.
Viihdyttämien akka kun niin rupesin, polvi akka,
polvi laatimaistani rajavartijaksi saattamaan.
Viihdyttämien omena [aviomies] asetti
kuvaamien lapselle [vieraiden, sulhasten lapselle] istuessa kuusiker-
taiset
ja käkien kukkujiksi kanaemolle
kukuttavat asetti ikkunat,
niinhän viihdyttämien akka vierin ja viihdyttämien akka
hänen lähettämään, jotta olisi
polviakalla näille rajavartioiden vyöhykkeille seisojaksi.
Väsynyt ja kaivattu [valvatti on vienalainen sana] Ontrei,
omaa ja sopivaa ajankautta lämmittämien lapsi [vieras lapsi] palveli 
(armeijassa).
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Väsyneen äidin luohan aikaansaamien lapsi [vieras lapsi] astuit,
ethän uupuneen äidinhän jalat puutuivat.
Vaikka Ontrei monet kerrat olit onnettomissa paikoissa lomilla,
niinhän kaiken onneton äiti sinun vartaloita tarkkaan palautti.
Polviäitiseni kaiken sinun… (nauha katkeaa)

Itkun ”sanat” (esim. verbit tai kokonaiset formulaiset ilmai-
sut ja piilonimitykset) näyttävät olevan itkukieltä, mutta niitä on 
käytetty melkein kaikissa tapauksissa vastoin rekisterin sääntöjä. 
Sukulaisuusnimityksissä tai itkijän minän piilonimityksissä on oi-
keanlainen rakenne: epiteetti ja semanttinen ydinsana, mutta vää-
rä epiteetti ja semanttinen ydinsanakin ovat väärässä muodossa, 
jolloin sen merkityskin on toinen. Itkijä esimerkiksi kutsuu poi-
kaansa ”kuvaamien lapseksi” eli vieraiden, vieraan perheen lap-
seksi, oikea nimitys olisi ”kuvaamaiseni”; itkijän kaksi minä-nimi-
tystä ”polviakka” ja ”viihdyttämien akka”, ilmentävät nimityksen 
oikeansuuntaista muodostamisperiaatetta, mutta sen paremmin 
tämäntapaista määrettä kuin ydinsanaakaan ei käytetä Seesjärven 
alueella eikä muillakaan itkuperinnealueilla. Itkun lopussa Polina 
alkaa käyttää itkurekisterin sääntöjen mukaista minä-nimitystä 
’uupunut äiti’ ja myös pojan etunimi Ondreihut esiintyy deminu-
tiivimuodossa. 

Ennen kyseisen itkuvirren esittämistä Raija Remšujeva kysyi 
Polinalta, mistä hän oppi itkemään ääneen: 

RR: Keltä olet oppin viržiä? 
PL: Ka mie iče juohatin konža poigoa armijaa kaimazin, siidä juoha-
tin, ainova.
(Fon. 2390/1)

RR: Keneltä olet oppinut itkemään ääneen?
PL: Minä itse opettelin, kun poikaa armejaan saatoin, sitten opette-
lin, ainoata (poikaa).

Näyttää siltä, että avioiduttuaan Mujejärven alueelta 
Prokkol’aan Polina Loškina omaksui ulkopuolisena tämän perin-
teen ulkomuodon ja jäljitteli äänellä itkemistä, koska itkeminen 
oli juuri Seesjärven alueella erittäin merkityksellinen ja vahva 
perinne. Hänen kotikylässään sen sijaan itkuvirsiperinne ei ollut 
enää vahvaa (henkilökohtainen keskustelu Aleksandra Stepano-
van kanssa, 09.10.2013). Tämä nainen oppi jäljittelemään, muttei 
sisäistänyt perinteen syvempää merkitystä, perinteen sanavoimaa, 
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jonka voi nähdä itkukielen syvimmillä tasoilla: hänen itkuvirtensä 
takana ei ole perinteen viittauksellisuutta. 

Ovatko nämä itkuja? Polina Loškinan mielestä kyllä. Ne on esi-
tetty perinteisessä kontekstissa ja ulkomuodoltaan ne näyttävät 
itkuilta: esimerkiksi piilonimitysten käyttö, kerto, allitteraatio, 
merkityksellisyys, kaikki on siinä. Vaikka ”sanat” ovat virheellisiä, 
tämä on itkijälle merkityksellinen perinne.

Idiolektin muodostuminen
Itkijöiden idiolektien erot eivät ole suuria, pikemminkin kyse on 
kunkin itkijän henkilökohtaisista valinnoista. Itkijä yksinkertaises-
ti suosii joitakin formuloita ja niiden allitteroivia yhdistelmiä, muo-
dostaa oman preferenssisanastonsa tai pitäytyy yhdessä, hänelle 
tyypillisessä melodiassa ja niin edelleen. Itkijän henkilökohtaiset 
valinnat näkyvät myös itkuvirsien sisällöllisellä tasolla, esimerkik-
si joidenkin päätemojen kehittelyssä tai teemojen kombinoinnissa 
on havaittavissa selkeitä itkijäkohtaisia ratkaisuja. Myös itkuvir-
sissä paljastuvat itkijän henkilökohtaiset tiedot ja elämänvaiheet 
tekevät niistä yksilöllisiä. Itkujen aiheiden henkilökohtaisuus vai-
kuttaa itkurekisterin käyttöön jopa yhden naisen itkuissa. Mitä 
henkilökohtaisempi tai itkijälle tärkeämpi aihe, sitä monimuotoi-
sempia piilonimityksiä ja runsaampaa kertoa itkuissa esiintyy. Ri-
tuaalikuvauksiin upotetut itkuvirsiesimerkit puolestaan edustavat 
jopa yhteen lausumaperiodiin tiivistettyjä pääteemoja. Tunteiden 
ilmaisemisella onkin itkuvirsiperinteessä erityisen tärkeä osa, ja 
niillä on suuri vaikutus itkurekisterin käyttöön.

Itkuperinne on aina omaksunut uusia aineksia ja kehittynyt 
suhteessa kulttuurisiin, historiallisiin ja itkijöiden ympäristön 
muutoksiin. Kehitys näkyy itkurekisterin sanastossa (esimerkiksi 
venäjänkielestä tai kirkkosanastosta omaksutut ja itkurekisteriin 
mukautetut sanat), teemoissa (esimerkiksi neuvostoaiheiset itku-
virret) ja käsitteissä (esimerkiksi kristinuskosta assimiloitu spuas-
suzet). Tämä kehitys tapahtui alueen ja erillisten kylien tasolla59, 
mutta myös yksittäisillä itkijöillä oli kehityksessä merkittävä rooli. 
Etenkin kompetenteilla ja yhteisöissään arvostetuilla itkijöillä, ku-
ten Praskovja Saveljevalla ja Valentina Martynovalla, oli mahdolli-
suuksia kehittää itkuperinnettä omalla luovuudellaan.

59  Esimerkkinä voivat olla Poatenen itkijät, joilla esiintyy muiden kylien it-
kijöihin verrattuna selkeästi omintakeista sanastoa ja teemoja (ks. s. 257−261).
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8. Paikallinen itkurekisteri ja itkijöiden 
valinnat

Tutkimukseni käsittelee Seesjärven alueen itkuvirsien rekisteriä 
mukaan lukien kieltä, tematiikkaa ja myyttisiä käsitteitä, mutta 
ennen kaikkea sitä, miten kukin itkijä käyttää näitä kolmea itse 
esityksessä, esitysareenalla. Äänellä itkemisen kannalta rekisteriin 
kuuluvat osat ovat jakamaton kokonaisuus. Tämän ymmärtämi-
nen on keskeistä esimerkiksi itkijöiden kompetenssin havaitsemi-
sen kannalta. Tutkimuksessani vastasin seuraaviin kysymyksiin: 
mikä ja millainen itkurekisteri on? Miten se toimii eri esityksissä 
ja eri itkijöillä? Mitä itkurekisterillä ilmaistaan ja miksi? Mitkä 
ovat itkijöiden välittämät merkitykset? Mitä itkijänaiset sanovat 
itkukielestä ja sen erityisyydestä, ja miten itkijöiden kompetenssi 
ilmenee? Tutkimuksessani analysoin 58 itkijän 446 itkuvirttä sy-
ventymällä yhtäältä yksittäisiin itkuperinteen ominaispiirteisiin ja 
toisaalta yhteisiin alueellisiin ominaisuuksiin.

Itkurekisterin säännönmukaisuus
Itkurekisteri on johdonmukainen ja joustava ilmaisutapa, jota it-
kijät käyttävät tietyissä tilanteissa tai tietyillä esitysareenoilla. It-
kurekisterin johdonmukaisuus näkyy sen selkeissä säännöissä eli 
pysyvissä, suurimmaksi osaksi vain itkuperinteelle ominaisissa 
piirteissä, jotka ovat nousseet esiin suorittamassani analyysissä. 
Näihin sääntöihin kuuluvat hyvin produktiivinen formulainen sa-
nasto epiteetteineen, piilonimityksineen ja verbeineen, monikko-, 
deminutiivi- ja possessiivimuotojen runsaus, omintakeinen syn-
taksi, allitteraation ja toiston periaatteiden ylläpitäminen sekä it-
kuvirsiäänimaiseman luominen. Nämä säännöt ovat samat kaikis-
sa itämerensuomalaisissa itkuperinteissä, jolloin niitä voi kutsua 
supradialektisiksi (Banti & Giannattasio 2004: 306). Ne ovat sellaisia 
yleisiä poeettisen rekisterin piirteitä, jotka esiintyvät sekä paikal-
lismurteiden että sukukielten yli. Kullakin kulttuurisella alueella 
nämä supradialektiset piirteet kuitenkin toteutuvat eri tavalla: esi-
merkiksi piilonimitysperiaate pysyy samana, mutta itse sanasto 
varioi, allitteraatiota käytetään eri tiheydellä ja itkumelodioiden 
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musiikillisen fraasin pituus vaihtelee. Rekisterin variaatio tapah-
tuu siis eri alueilla ilmaisullisella tasolla, mutta rekisterin säännöt 
pysyvät samana. Tulevan tutkimuksen kannalta on ollut mielen-
kiintoista havaita yhteisiä rekisteripiirteitä karjalaisten ja liettua-
laisten itkuvirsiperinteiden välillä sekä liettualaisten ja latvialais-
ten dainojen välillä (ks. Stepanova E. 2011).

Tutkimukseni kohteena oli paikallinen, Seesjärven alueen itku-
rekisteri sellaisena kuin se ilmenee 58 itkijän idiolektien kautta. 
Jokainen aineistoni itkuvirsistä on erilainen, mikä kertoo itkure-
kisterin joustavuudesta. Itkurekisterin joustavuus näkyy itkijöiden 
kyvyssä improvisoida johdonmukaisten sääntöjen, ja kielellisiä ja 
esityksen rakenteita rajoittavien piirteiden puitteissa ja luoda ku-
hunkin tilanteeseen sopiviksi miellettyjä itkuvirsiä. Tässä tulee 
ilmi sääntöjen toinen, luova puoli: nämä säännöt eivät kahlitse 
vaan päinvastoin antavat yksilölle vapauden performanssissa. Jo-
kainen itkijä muodostaa elämänsä kuluessa omanlaisensa idiolek-
tisen itkurekisterikokonaisuuden eli yksilöllisen itkemisen tavan. 
Yksilölliset valinnat näkyvät jokaisen itkurekisterin piirteen koh-
dalla.

Itkurekisterin keskeinen piirre on sen produktiivinen sanasto, 
joka koostuu eri sanaluokista. Yleisnimiä vastaavat formulaiset 
sekvenssit muodostavat sanaluokkaa laajemman sanaston osan. 
Näihin kuuluvat esimerkiksi piilonimitykset, joilla vältellään ilmi-
öiden, henkilöiden, esineiden ynnä muiden nimeämistä suoraan 
puhekielestä tutuilla yleisnimillä. Sanastosta löytyvät myös tyypil-
liset adjektiivit ja verbit. Itkurekisterin sanaston voi jakaa yleiseen 
ja kontekstiriippuvaiseen osaan. Tutkimustulosteni mukaan ylei-
nen sanasto, johon kuuluvat kaikki henkilöpiilonimitykset, itkijän 
ego-nimitykset sekä tämän- ja tuonpuoleista maailmaa tarkoitta-
vat nimitykset, on käytössä kaikilla alueen itkijöillä ja se esiintyy 
jokaisessa itkussa riippumatta sen esityskontekstista. Sanaston 
kontekstiriippuvaisen osan sanoja käytetään nimensä mukaisesti 
vain tietyissä konteksteissa, esimerkiksi tietyissä hää- tai kuolin-
menojen vaiheissa.

Itkurekisterin ”sanat”
Itkijöillä on omanlaisensa näkemys itkurekisterin ”sanoista”. Hei-
dän kommenteissaan korostuu länsimaisesta kirjallisesta ymmär-
ryksestä poikkeava sanakäsitys: sana voi käsittää useita sanoja tai 
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jopa yhden virkkeen. Itkijöiden sanat eli formulaiset sekvenssit 
ovat hyvin joustavia, ne voivat koostua yhdestä tai useammasta 
elementistä. Vastaavasti sanojen laajuus vaihtelee eri esitystilan-
teessa. Itse itkuvirren tuottamista itkijät kutsuvat ”sanomiseksi” 
eli itkusanojen ääneen tuottamiseksi. Useat seesjärveläiset nai-
set ovat korostaneet itkusanojen erityisyyttä, joka ilmenee muun 
muassa piilonimitysten oikeassa käyttötavassa. Itkijät tiedostavat 
selkeästi itkujen sanaston ja puhekielen erilaisuuden, mikä näkyy 
heidän metasemanttisessa toiminnassaan eli itkijöiden tutkijoille ja 
kerääjille suunnatuissa sanaselityksissä. Itkijät selittävät tai kään-
tävät puhekielelle vaikeasti ymmärrettäviä ”itkusanoja” varsinkin 
silloin, kun eivät vielä tunne kerääjää eivätkä ole varmoja siitä, 
kuinka paljon kerääjä ymmärtää itkuvirsistä. 

Itkurekisterin sanastolla on luonnollisesti vahva yhteys itkuvir-
sien sisältöön ja esityskonteksteihin. Itkijät tuottavat itkuvirtensä 
itse esitystilanteessa käyttäen kokonaisvaltaisesti itkurekisteriä 
sekä sen puitteissa perinteistä ja yksilöllistä tematiikkaa. Itkijät 
käyttävät kulttuurisesti jaettuja ja hyväksyttyjä itkuperinteen tee-
moja toteuttaen ja kehittäen niitä kukin omalla tavallaan. Seesjär-
ven itkuista löytyy esityskontekstista riippuvia ja useimmiten ero-
rituaalien eri vaiheisiin liittyviä pääteemoja, kuten morsiussaunan 
valmistelu tai vainajan herättäminen. Teemat itkijän murheista 
tai kiitosten, siunausten ja anteeksiannon pyytämisestä edustavat 
puolestaan itkuvirsiperinteen yleistä tematiikkaa ja voivat esiin-
tyä missä kontekstissa vain. Jokainen itkijä kehittää näitä teemoja 
omalla, yksilöllisellä tavallaan. Tähän vaikuttavat itkijän prefe-
renssien ja kompetenssin lisäksi myös esitysareena ja yleisö: miksi, 
kenelle, kenestä ja kenen läsnä ollessa nainen itkee.

Itkujen sanastossa ja tematiikassa on havaittavissa historialli-
sia kerrostumia. Historialliset johtajat Pietari Suuri tai V. I. Lenin, 
uudet käytänteet ja vaikutteet, kuten sota- tai armeijapalvelu sekä 
kristinusko tai neuvostoideologia näkyvät itkuvirsirunoudes-
sa siinä määrin kuin ne ovat vaikuttaneet itkijänaisten ja heidän 
yhteisönsä elämään. Rekisterisääntöjen avulla itkijä voi luoda 
myös uusia ”sanoja” uusille, itkuissa aiemmin tuntemattomille 
käsitteille samoin kuin itkeä uusista, itselleen tärkeistä aiheista. 
Tämä kertoo sekä itkurekisterin joustavuudesta että itkijöiden 
laajoista mahdollisuuksista esittää mitä erilaisimpia itkuja 
perinteen puitteissa ja kertoa itkuissaan heille tärkeistä asioista. 
Itkuvirren kohteen tai aiheen tärkeys itkijälle ilmenee sekä hänen 
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käyttämästään sanastosta että itkun teemojen kertaamisesta. Mitä 
tärkeämpi aihe on henkilökohtaisesti, sitä laajempia formulaisia 
sekvenssejä itkijä käyttää ja sitä useampaan kertaan hän toistaa it-
selleen merkittävää teemaa.

Kommunikaatio tuonpuoleisen kanssa
Myyttiset mielikuvat ja myyttinen tieto tuonpuoleisesta ja sen toi-
mijoista ovat näkyvä osa itkuvirsiä, etenkin kuolinmenoihin liitty-
vissä itkuissa. Itkijänaiset ylläpitävät suhteita kuolleiden ja elossa 
olevien perheenjäsenten välillä, he välittävät kuulumiset tuonpuo-
leiseen, pyytävät vainajilta apua tai siunausta. Itkuvirren esittämi-
nen on naisten kommenttien mukaan oikea tapa kommunikoida, 
”puhua” tuonpuoleisen ja vainajien kanssa. Eri itkijöiden tuon-
puoleisen kuvaus ja sitä tarkoittavien polysemanttisten käsitteiden 
syndyzet ja spuassuzet käyttö voivat varioida samalla tavalla kun 
sanaston tai teemojen käyttö. Itkijöiden käsitykset tuonpuoleisesta 
ovat sekä yhteisiä ja jaettuja että yksilöllisiä käsityksiä. Se, 
millaisena tuonpuoleinen ja sen toimijat itkuissa näyttäytyvät, 
riippuu paljolti itkijän sisäistämästä uskomusjärjestelmästä 
kokonaisuudessaan. Toisilla itkijöillä tuonpuoleisen toimijoiden 
kristilliset piirteet korostuvat enemmän. Toisilla taas voi olla enem-
män kokemusta ja tietoa kansanomaisesta uskomusjärjestelmästä, 
ja heidän itkuissa tuonpuoleinen on vastaavasti erilainen tila, jossa 
esikristilliset ja kristilliset elementit ovat erillään. Yhteistä kaikkien 
itkijöiden myyttisissä mielikuvissa tuonpuoleisesta on sitä tarkoit-
tavien erityisten käsitteiden käyttö ja erityisen lempeä yhteydenot-
to vainajiin itkujen välityksellä.

Itkurekisteri, kuten kaikki muukin kielellinen toiminta, on yh-
teisön merkityksellinen kommunikaatioväline. Itkuvirret toimivat 
itkijöiden ja yhteisön jäsenten tunteiden ilmaisukanavana. Surun 
ja murheen tunteita ilmaistaan itkiessä nelinkertaisesti: sanojen, 
affektiivisten kielioppimuotojen ja melodian avulla sekä nonver-
baalisin keinoin. Itkurekisterillä kommunikoidaan tuonpuoleisen 
ja vainajien kanssa, mutta käydään myös keskustelua eri sukujen 
edustajien välillä, kuten hääitkuissa, tai eri sukupolvien edustaji-
en välillä, kuten armeijaan lähtevän pojan ja hänen äitinsä välillä. 
Samalla itkijät rakentavat ja asettavat itkuissaan vastakkain vähin-
tään kaksi aikatasoa, joista toinen on positiivinen ja toinen nega-
tiivinen. Tämä aikatasojen oppositioasetelma taas riippuu pitkälti 
itkijästä, itkukohteesta tai tilanteesta. Positiivisena voidaan esittää 
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esimerkiksi menneisyys, kuten morsiamen lapsuus vanhempien 
luona, ja negatiivisena tulevaisuus aviomiehen perheessä.

Yksilöiden valinnat 
Nostan tutkimuksessani esille useita poikkeustapauksia, joiden 
avulla näytän itkijöiden, itkujen ja itkurekisterin käytön moninai-
sia mahdollisuuksia. Poikkeukset auttavat myös ymmärtämään, 
mikä itkurekisterissä on sääntöjen mukaista ja mitkä kaikki seikat 
vaikuttavat itkuvirren esittämiseen. Ensimmäinen henkilökohtais-
ten valintojen tekijä on tämän tutkimuksen avainitkijä Praskovja 
Saveljeva. Saveljeva on ollut hyvin kompetentti ja tunnettu itkijä, 
kertoja ja parantaja omassa yhteisössään ja arvostettu informant-
ti tutkijoiden keskuudessa. Yli 30 vuoden tutkijayhteistyön aika-
na itkijältä on tallennettu yli 90 itkua, mikä on jo itsessään hyvin 
epätavallista. Poikkeavan suuren tallenteiden määrän lisäksi useat 
Praskovjalta nauhoitetut itkut eroavat muiden seesjärveläisten tai 
ylipäätään karjalaisten itkijöiden itkuista tematiikaltaan. Näitä ta-
vanomaisesta perinteestä eroavia itkuja ovat elävä virsi kuolemai-
sillaan olevalle henkilölle, itkuvirret itkijän omiin hautajaisiin sekä 
temaattiselta rakenteeltaan harvinaiset itkuvirret V. I. Leninin elä-
mästä. Praskovja Saveljevan itkuvirsien analyysi tuo esiin pätevän 
ja luovan itkijän: hän pystyi erilaisissa esitystilanteissa luomaan 
ainutlaatuisia, henkilökohtaisia mutta samalla hyvin perinteisiä 
itkuvirsiä, jotka sopivat konkreettiseen tilanteeseen. Saveljevan 
pätevyyden tiedostivat myös Mändyselän kylän ja sen ympäristön 
asukkaat. Hänet kutsuttiin itkemään hautajaisiin ja alokkaan läk-
siäisiin, hänet osoitettiin parhaimpana itkijänä kenttätöissä oleville 
tutkijoille.

Epätavallinen esitysareena ja yleisö vaikuttavat performanssiin 
ja vastaavasti lopputulokseen. Poikkeuksellisella esitysareenalla, 
eli silloin, kun itkijä ei tunne itseään kompetentiksi tai oloaan mu-
kavaksi, itkuvirsiesitys voi epäonnistua. Epäonnistuminen voi il-
metä monella eri tavalla itkijästä riippuen: formulaiset sekvenssit, 
lausumaperiodit tai koko itku voivat jäädä hyvin lyhyiksi, melodia 
voi jäädä kokonaan pois, itkun esitys ei ole sujuvaa. Esitysareenan 
poikkeuksellisuuteen voivat vaikuttaa monet eri tekijät eri itkijöi-
den kohdalla, esimerkiksi liian julkinen paikka, vieraat ihmiset 
yleisössä tai väärä itkuvirren esityspaikka. Joillekin itkijöille äänel-
lä itkeminen on erittäin henkilökohtainen ja intiimi asia, ja tällaiset 
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itkijät kieltäytyivätkin itkemästä kerääjien pyynnöstä kokonaan, 
vaikka myönsivät itkevänsä ääneen omiin tarpeisiin.

Kolmas omaleimainen tapaus on Maura-nimisen miniän kuo-
linitku anopilleen. Siitä on säilynyt vain kolmen aikalaisnaisen 
referoimaa katkelmaa, mutta ei itse itkua. Anastasija Koppalova 
ja Aleksandra Moškina kertoivat tästä poikkeuksesta Pertti Vir-
tarannalle esittäen itkukatkelmia. Praskovja Saveljeva puolestaan 
on omalla tavallaan rekonstruoinut miniän itkun kokonaisuudes-
saan. Tämä Mauran itku on kertomusten perusteella ollut itkure-
kisterin käytön osalta perinteinen, mutta itkijän sanoma oli hyvin 
poikkeuksellinen. Miniä on loukannut anoppi-vainajaa itkusanoil-
la, jopa nimitellyt tätä, mikä on täysin itkuvirren periaatteiden 
vastaista. Itkuvirsirunouden ydin on erityisen lempeässä ja kun-
nioittavassa luonteessa varsinkin, kun kyse on kommunikaati-
osta vainajien kanssa. Mauran anoppi ei suhtautunut miniäänsä 
hyvin, mikä toisen kertojanaisen mukaan oikeutti miniän esittä-
män poikkeavan itkun. Kertojan mukaan se, miten ihminen elää 
ja käyttäytyy, vaikuttaa siihen, minkälaisen kuolinitkun hän saa. 
Poikkeavuudessaan tämäntyyppinen tapaus sekä vahvistaa pe-
rinteisiä itkujen välittämiä merkityksiä että korostaa itkuperinteen 
mahdollisuuksia taipua erilaisiin konteksteihin. Tällaiset poikkea-
vat itkuvirret antoivat yhteisön jäsenille mahdollisuuden arvioida 
äänellä itkemistä, keskustella siitä ja selittää myös yhteisön ulko-
puoliselle henkilölle äänellä itkemisen merkityksellisyyttä. Toisin 
sanoen poikkeukset laukaisivat metalingvististä toimintaa (vrt. 
Agha 2007: 17–21): kertoessaan Mauran itkusta Anastasija Koppa-
lova, Aleksandra Moškina ja Praskovja Saveljeva pohtivat itkun 
metapragmaattisuutta, eli sitä, miksi jollain tavalla pitää tai ei pidä 
toimia.

Neljäntenä poikkeuksena olen tuonut esille Polina Loškinan 
kaksi lyhyttä itkuvirttä. Tämän itkijän itkurekisteri näyttää ulkoi-
sesti perinteiseltä, hän muun muassa käyttää allitteraatiota ja piilo-
nimityksiä sekä kertaa lausumaperiodit. Tarkemmassa analyysissä 
lähes mitkään Polinan käyttämistä piilonimityksistä eivät kuiten-
kaan vastaa muodostumisperiaatteiltaan perinteisen itkurekiste-
rin sääntöjä. Itkijä oli kotoisin Mujejärven alueelta, jossa äänellä 
itkeminen ei ollut enää niin vahvaa kun Seesjärven alueella. Polina 
avioitui Prokkol’an kylään, jossa perinteinen itkuvirsien esittämi-
nen on ollut hyvin elinvoimaista. Loškina ilmeisesti oppii jäljitte-
lemään itkemistä sisäistämättä syvempiä perinteisiä merkityksiä. 
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Polina Loškinalle itselleen nämä esitykset olivat kuitenkin merki-
tyksellisiä itkuvirsiä.

Itkurekisterin voima
Itkuvirsirekisteriä voi luonnehtia useista limittyvistä ja toisiaan 
täydentävistä näkökulmista. Seuraavissa loppupohdinnoissani 
otan huomioon itkuperinteen kannalta rekisterin merkitykselliset 
verbaaliset, nonverbaaliset, sosiaaliset, historialliset ja rituaaliset 
aspektit. Nämä itkurekisterin luonnehdinnat sopivat mihin tahan-
sa itämerensuomalaiseen itkuperinteeseen, koska ne jakavat samo-
ja itkurekisterin sääntöjä ja äänellä itkemisen esitysareenoja.

Itkurekisteri on käytännössä yksinomaan naisten käyttämä re-
kisteri, minkä takia se on yhteisöllisesti tunnustettu metasemioot-
tinen, sukupuolta indeksoiva kokonaisuus. Kaikki yhteisön jäsenet 
tunnustavat itkurekisterin naisten rekisteriksi ja osaksi naisten 
identiteettiä. Parhaimpina itkurekisteriasiantuntijoina toimivat 
vanhimmat, elämän suruja kokeneet naiset, jotka ovat voineet 
itkeä nuorten ja kokemattomien naisten puolesta. Myös itkure-
kisterin sanasto on kehittynyt suhteessa naisten rooliin itkijöinä: 
kaikille henkilöpiilonimityksille on ominaista indeksoida ihmisten 
välisiä suhteita äidin kautta (Nenola-Kallio 1982).

Itkijä on tunteiden tulkki ja ilmaisija. Itkurekisteri on emotio-
naalisesti ilmaisuvoimainen: se on tarkoitettu ilmaisemaan surua, 
sekä henkilökohtaista   että kollektiivista. Tämä on kuultavissa ”it-
kemisen merkkien” kautta, melodian, epiteettien ja jopa alkusoin-
nun kautta, itkun sisällössä ja itkijän kehonkielessä. Itkurekisteri 
on kulttuurisesti hyväksytty ja julkinen, naisten käyttämä tuntei-
den ilmaisukanava. Samalla itkijän tehtävänä oli ilmaista koko 
yhteisön suruja, jolloin itkuvirsiesityksen aikana kaikkien yhteisön 
jäsenten, sukupuolesta ja iästä riippumatta, oli mahdollista itkeä 
ja surra.

Itkurekisteri kuuluu oleellisesti yhteen myyttisen tiedon kanssa: 
itkurekisteri paljastaa, edustaa, käyttää ja viestii tietoa myyttisestä 
maailmasta ja sen toimijoista ja voimista. Tämä tieto on sisäistet-
ty yhdessä itkurekisterin kanssa (Stepanova E. 2012). Itkuvirsien 
myyttinen tieto on osa laajempaa uskomusjärjestelmää ja myyttistä 
maailmaa koskevia käsityksiä siltä kulttuurialueelta, johon itkijä 
kuuluu. On kuitenkin syytä huomauttaa, että itkuvirsien kautta 
paljastuva myyttinen maailma voi erota keskeisiltä piirteiltään 
muiden kansanperinteen lajien tai niiden rekistereiden esittämistä 
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myyttisistä maailmoista, jopa saman paikallisyhteisön epiikasta tai 
loitsuista (Stepanova E. 2012). Itkurekisteri tuonpuoleisen toimi-
joiden ainoana ymmärrettävänä ilmaisukanavana on ladattu aivan 
erityisellä sanan voimalla.

Itkurekisteri viittaa indeksisesti ”itkijään” sosiaalisena roolina: 
itkijä toimii välittäjänä tämänpuoleisen elävien yhteisön ja tuon-
puoleisen suvun vainajien yhteisön välillä, mutta myös itkijän 
oman perheyhteisön ja muiden yhteisön edustajien välillä rituaali-
konteksteissa. Lauri Hongon tavoin voi sanoa, että hän on rituaalin 
asiantuntija erityisesti siirtymärituaaleissa, joissa käsitellään ihmi-
sen sosiaalisen statuksen muutoksia ja vahvistetaan niitä. Siten it-
kurekisteri on rituaalisia siirtymiä vahvistava rekisteri.

Itkurekisteri on kunnioituksen rekisteri. Sen kunnioittavan 
laadun osoittavat suoran nimeämisen välttämiseen käytetyt pii-
lonimitykset. Kunnioitusta osoittavat myös monikkomuodot, hel-
littelymuodot ja itkijän itsestään käyttämät nimitykset, jotka ovat 
kolmannessa persoonassa ensimmäinen persoonan sijaan. Yhtenä 
kunnioittavan itkurekisterin avaintekijänä on sen yhteys usko-
muksiin ja käsityksiin myyttisestä maailmasta sekä käsitys siitä, 
mitä kommunikaatio tuonpuoleisen kanssa edellyttää. Itkurekis-
terillä ei puhuta erityisen kunnioittavasti ja lempeästi pelkästään 
tuonpuoleisen toimijoiden kanssa, vaan kaikkien ihmisten, jotka 
kuuluvat kategoriaan ”oma”. Ero ”omien” ja ”toisten” puhuttelus-
sa on hyvin hienoinen: ”toisille” suunnatuista sanoista puuttuvat 
deminutiivi- ja possessiivisuffiksit ja ajoittain positiiviset epiteetit. 
Näin identiteetti ja sosiaaliset kategoriat luodaan ja ladataan affek-
teilla. Siten hyvin pienen kieliopillisen piirteen takaa itkurekisteris-
sä avautuu paljon laajempi viittauksellinen suhde koko traditioon.

Ei ole olemassa ”oikeaa ja yhtenäistä” itkurekisteriä. Sen sijaan 
joustavat, kulttuurisidonnaiset puitteet antavat itkijälle vapauden 
improvisoida ja luoda. John Miles Foleyn (2002: 116) sanoin ”suul-
lisen runouden rekisterit voivat taipua, mutta ne eivät rikkoudu; 
ne vaalivat hallittua variaatiota, mutta vastustavat radikaaleja 
muutoksia […] Variaatio puitteiden sisällä on rekistereiden elineh-
to.” Itkurekisterin käsite on tutkijan teoreettinen työkalu ja väline, 
jonka avulla voi tiivistää, yleistää ja ymmärtää lukuisia itkuidio-
lekteja, muun muassa tulkita itkijöiden välittämiä ajatuksia, erot-
taa niistä yksilöllistä ja perinteisiä merkityksiä tai havaita yksilölli-
sen ja perinteisen merkitysten kudelmia. Yksilöllisen ja perinteisen 
aineksen erottaminen on joissakin tapauksissa mahdotonta, sillä ei 
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ole olemassa yksilöä tyhjiössä. Jokainen yksilö on sisäistänyt oman 
kulttuurinsa ja sen kulttuuristen käsitteiden järjestelmän merki-
tyksineen, joita käytettiin ja tarpeen mukaan uudistettiin esitysa-
reenan puitteissa.

Itkurekisteri on performatiivinen rekisteri. Esimerkiksi rituaa-
lin yhteydessä itkijä voi, John L. Austinia (1962) lainaten, tehdä 
asioita sanoilla. Itkuvirsien myyttinen maailma, tuonpuoleinen ja 
sen toimijat ovat itkijän toteuttamia juuri itkurekisterin sanoilla, 
myyttisillä mielikuvilla ja käsitteillä. Rituaalisen äänellä itkemisen 
kontekstissa itkijä verbalisoi tapahtumat, toimet, toimijat ja niiden 
väliset suhteet sekä elävien ihmisten yhteisössä että tuonpuoleises-
sa, näkymättömässä maailmassa. Itkiessään nainen toteuttaa tietyt 
riittitapahtumat ja tekee ne kuultaviksi ja todellisiksi suvun kuol-
leille jäsenille, jotka ovat erottamaton osa itkijän ”omaa” yhteisöä. 
Samanaikaisesti tämän kanssa itkijä verbalisoi ja toteuttaa tuon-
puoleisen maailman ja sen toimijat tämänpuoleisessa maailmassa, 
yhteisön eläville jäsenille. Rituaalin ulkopuolella itkijä voi toteut-
taa itkurekisterillä hänelle itselleen ja hänen yhteisölleen tärkeitä 
asioita: tehdä surut kuulluiksi ja huolet lapsista ääneen sanotuiksi, 
antaa anteeksi tai kiittää. Käyttämällä itkurekisteriä esityksessä it-
kijä toteuttaa oman identiteettinsä, roolinsa tai tunteensa ja myös 
itkun kohteen identiteetin, roolin ja tunteet. Itkijä tekee yhdellä 
kertaa todeksi ja toteutetuksi koko äänellä itkua ympäröivää maa-
ilmaa, sekä näkyvää että näkymätöntä.
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Liite 1: Karjalan itkuperinnealueet. 

Kartta: Aliisa Priha, 2014
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Liite 2: Seesjärven kartta. 

Kartta: Aliisa Priha, 2014
Ahvenjärvi (Ahvenjärvi, Остречье)
Čiassalmi (Čiassalmi, Чиасалма)
Čobene (Čobene, Чёбино)
Hirviniemi (Hirviniemi, Хирвиниеми)
Jouhivoara (Jouhivaara, Евгора)
Jängjärvi (Jänkäjärvi, Янгозеро)
Kumsarvi (Kumsajärvi, Кумса, Покровское)
Kuusiniemi (Kuusiniemi, Кузнаволок)
Loazari (Laasari, Лазарево)
Muaselgä (Maaselkä, Кармасельга)
Mändyselgä (Mäntyselkä, Мяндюсельга)
Petelniemi (Petelniemi, Петельнаволок)
Poatene (Paatene, Паданы)
Pogosta (Pogosta, Погост)
Prokkol’a (Prokkol’a, Юккогуба)
Šalgovoara (Salkovaara, Шалговара)
Segeža (Segeža, Сегежа)
Selgi (Selki, Сельга)
Semsarvi (Semsjärvi, Семчезеро)
Suondele (Suontele, Сондалы)
Voijärvi (Voijärvi, Маслозеро)
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Liite 3: Itkijät ja aineisto

Itkijän henkilötiedot, itkujen määrä, kerääjä, keruuvuosi ja itkutyyppi

Akimova Paraskovja Mihailovna (s. noin 1867): 1 (1937 Jakovlev) hääitku.
Dmitrieva Anna Ivanovna, Poatene, Lazarevo: 1 (1945 Gran) itku omasta elä-

mästä.
Dorkina Jevdokija Aleksandrovna (s. 1915 Poatene), Poatene. (Martynovan si-

sar): 1 (1971 Stepanova & Lavonen) kuolinitku.
Fedotova Fedosja Nikolaevna, s. 1912 Jukkoguba (tai Prokkol’a): 27 (1976 

Remšujeva) hää-, kuolin-, rekryytti-itku.
Fedotova Hourenja Gavrilovna (s. noin 1883 tai noin 1894) Sel’gi: yht. 17: 3 

(Ananina 1937) ja 14 (Kaukonen 1943) hää-, kuolinitku.
Fomina Marina Vasiljevna (s. 1895 Tiikša) Rukajärvi: 2 (1972 Virtaranta) hääit-

ku, itku omasta elämästä.
Iljina Aleksandra Stepanovna, Muaselga: 1 (1945 Gran) itku omasta elämästä, 

ei itkukielellä.
Isakova Fekla Mihailovna (s. 1890) Poatene: yht. 8: 2 (Kaukonen 1943); 4 (Väisä-

nen 1962); 2 (Konkka U 1967) hää-, kuolin-, muistelu-, rekryytti-itku.
Jakovleva Anna Petrovna, Poatene, Pogosta: 15 (1945 Gran) hää-, uusi-itku.
Jakovleva P.I. (s. 1901) Muaselgä: 2 (1967 Konkka U) hääitku.
Jakovleva Tatjana Aleksejevna (s. 1903 Jouhivuara) Poatene: 1 (1974 Konkka U, 

Laaksonen) muisteluitku.
Jeremejeva (Deremejeva) Pelageja Artemjevna (s. noin 1879) Salgovaara: 15 

(1937 Ananina, Jakovlev, Elisejeva) hää-, kuolin-, rekryytti-itku, itku omas-
ta elämästä.

Kirillova Aleksandra Jelisejevna (s. 1905) Čobene: 4 (1974 Konkka U, Laakso-
nen) hää-, rekryytti-, kuolinitku.

Kokareva Maria Konstantinovna (s. 1904) Semsjärvi: 3 (1957 Rugojeva) hää-, 
kuolin-, muisteluitku.

Kuznecova (o.s. Kornilova) Anna Fedorovna, (s. 1906 Suondele), Rukajärvi: 8: 
7 (1968 Stepanova ja Lukina); 1 ja itkusanat (1972 Virtaranta) hääitku; itku 
omasta elämästä.

Kärgina Aleksandra Ivanovna (s. 1894) Poatene: 12 (1972 Virtaranta) muistelu-, 
hääitku.

Kärgina Jevdokija Filipovna (s. noin 1866) Kuusiniemi: 1 (1938 Pažlakov) hääit-
ku.

Leontjeva Natalja Petrovna (s. 1910 Kums’arvi) Poatene: 5 (1974 Lukina) hää-, 
kuolinitku.

Levkojeva Maria Jegorovna (s. 1912 Suajärvessä), Poatene: 6 (1974 Konkka U, 
Laaksonen) hää-, muisteluitku.

Levkojeva Maria Mihailovna (s. 1886) Kumsa: 5: 2 (1957 Nikutjeva, Rugojeva); 1 
(1962 Jevsejev); 2 (1974 Lukina, Laaksonen) hääitku, itku omasta elämästä.

Loginova Anna Zaharjevna (s. 1906 Suontele) Selgi: 2 (1973 Konkka U, Laakso-
nen) itku omasta elämästä, kuolinitku.

Lokkina Lidia Fedorovna (s. 1930 Poatene) Poatene: 2 (2007 Stepanova E) kuo-
lin-, hääitku.
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Loškina Polina Ivanovna (s. 1906 Čiassalmi) Prokkol’a: 2 (1976 Remšujeva) 
rekrytti-itku.

Lukina Anna Aleksejevna (s. 1892) Semsjärvi: 7: 3 (1957 Rugojeva); 4 (1970 Ste-
panova) hää-, kuolinitku, itku omasta elämästä.

Markova F. I. (s. 1913 Hirviniemi) Prokkol’a: 1 (1976 Remšujeva) itku omasta 
elämästä.

Martynova Valentina Aleksandrovna (s. 1911) Poatene: 14 (1971 Stepanova, La-
vonen) kuolin-, muistelu-, hääitku, itku omasta elämästä.

Mekkeleva Marfa Ivanovna (Mekkelevan M.N. äiti), Poatene: 1 (1945 Gran) itku 
omasta elämästä sodan aikana.

Mekkeleva Maria Nikolajevna (s. 1896) Poatene: 9 (1971 Stepanova, Lavonen) 
hääitku.

Mihailova Maria Aleksejevna (s. 1896 Lazarevo), Voijärvi: 1 (1972 Konkka U) 
itku omasta elämästä.

Mihkaleva Avdotja Maksimovna (s. noin 1873) Poatene (Martynovan äiti): 9: 
7 (1937 Ananina); 1 (1938 Pažlakov); 1 (1945 Gran) hää-, rekryytti-, kuo-
linitku.

Mihkaleva M. I. (s. noin 1885) Poatene: 5 (1938 Pažlakov) hää-, rekryytti-itku.
Mikkojeva Fekla Grigorjevna (s. 1904), Ahvenjärvi: 6 (1974 Laaksonen, Lukina, 

Konkka U, Fedotova V) hää-, kuolin-, muistelu-, omasta elämästä, rekryyt-
ti-itku; + loitsu.

Mironova Aleksandra Filipovna (s. 1907 Poatene) Selgi: 5: 4 (1973 Konkka U, 
Laaksonen, Nikolskaja); 1 (A. Konkka 1973) omasta elämästä, kuolinitku.

Moškina Aleksandra Semjonovna (s. 1904) Selgi: 2 (1972 Virtaranta) hää-, muis-
teluitku + anoppi-itku.

Nesterova Aleksandra Grigorjevna (s. 1908) ja Nesterova Maria Petrovna (s. 
1909) Kums’arvi molemmat: 4, molemmat paikalla keruutilanteessa eikä 
ole selvä kumpi itkee (1974 Konkka U, Nikolskaja) hää-, kuolinitku.

Nikonova Irina (Irinja) Vasiljevna (1881) Sel’gi: 2: 1 (1937 Ananina); 1 (1943 Kau-
konen) hääitku.

Oravainen Fedossa (s. noin 1860) Poatene: 9 (1943 Kaukonen) hääitku.
Pahomova Irinja Ivanovna (s. 1907 Suajärvi) Ahvenjärvi: 17 (1974 Laaksonen, 

Lukina) hää-, rekryytti-, omasta elämästä; kuolin-, muisteluitku.
Paramonova Anna Dorofejevna (s. ?) Jouhivuara: 1 (1972 Konkaa U, Trofimčik) 

itku omasta elämästä.
Patrikainen Anni (s. noin 1870) Jängjärvi: 8 (1943 Kaukonen) hää-, kuolinitku.
Popova Aksinja Andrejevna (s. 1883) Muaselga: 2 (1967 Konkka U) muisteluit-

ku.
Prohorova Maria Antonovna (s. 1905) Muaselga: 8: 4 (1967 Konkka U); 2 (1971 

Stepanova, Lavonen); 2 (1974 Konkka U, Laaksonen) omasta elämästä, 
muistelu-, rekryytti-itku.

Rigačnaja Anastasija Gavrilovna (s. 1902) Muaselga: 17: 4 (1967 Konkka U); 5 
(1971 Stepanova, Lavonen); 8 (1974 Konkka U, Laaksonen) hää-, kuolinit-
ku, omasta elämästä.

Saveljeva Praskovja Stepanovna (s. 1913) Mändyselga: 95 (1970−2001 Stepano-
va A, Stepanova E, Lavonen, Nikolskaja, Remšujeva, Konkka U, Konkka 
A) hää-, kuolin-, muistelu-, omasta elämästä, omasta kuolemasta, elävä-
virsi, rekryytti-itku.
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Slepokurova Fedosja Petrovna (s. 1904 Petelniemi) Muaselga: 1 itku kahdessa 
osassa 2058/36 ja 2057/1 (1974 Konkka U, Laaksonen) muisteluitku.

Soldatova Praskovja Gavrilovna (s. 1907 Petel’niemi) Poatene: 1 (1971 Stepano-
va, Lavonen) kuolinitku.

Stafejeva Maria Ivanovna (s. 1907) Sel’gi: 16: 4 (1972 Konkka U, Trofimčik); 10 
(1973 Konkka U, Laaksonen); 2 (1972 Virtaranta) kuolin-, hää-, omasta elä-
mästä, muisteluitku.

Stappojeva Maria Ivanovna, Jouhivoara: 4 (1945 Gran) itku omasta elämästä.
Tološinova Anna Trofimovna (s. 1914) Poatene: 42: 5 (1967 Konkka U); 5 (1972 

Konkka U, Trofimčik); 32 (1973 Nenola, Honko, Konkka, Stepanova) omas-
ta elämästä, kuolin-, muistelu-, hää-, rekryytti-itku.

Travkina Jevdokija Konstantinovna (s. noin 1908) Selgi: 1 (1973 Trofimčik, Hok-
konen) muisteluitku.

Tuntematon: 1 (1871 Genetz) rekryytti-itku.
Turujeva Klavdija Ivanovna (s. 1906), Selgi: 4: 2 (1973 Konkka U, Laaksonen); 2 

(1973 Konkka A) kuolin-, muisteluitku, itku omasta elämästä.
Vakulkina Irina Konstantinovna, Poatene: 1 (1945 Gran) itku omasta elämästä.
Vanjuškina F. I., Poatene, Pogosta: 2 (1945 Gran) rekryytti-, kuolinitku.
Vasiljeva J. O. (s. 1919 Petrova Gora) Särg’ärvi: 1 (1976 Remšujeva) kuolinitku.
Vaskojeva Uljana Ivanovna (s. 1926) Prokkol’a: 2 (1976 Remšujeva) kuolinitku.
Zaharova Anna Ivanovna (s. 1905) Muaselga: 12: 3 (1968 Stepanova, Lukina); 7 

(1971 Stepanova, Lavonen); 2 (1974 Konkka U, Laaksonen) hää-, rekryytti-, 
omasta elämästä, kuolin-, muisteluitku.

Zinkina Fedosja Ivanovna (s. 1913 Kums’arvi): 4 (1974 Konkka U, Laaksonen, 
Lukina) kuolin-, omasta elämästä, hääitku.

Yhteensä:  58 itkijää ja 446 itkua.
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Регистры плакальщиц Сегозерья: практика, 
темы и концепции плачей

Данное диссертационное исследование  посвящено 
карельским плачам, а основное внимание сконцентрировано 
на языковом регистре коммуникации, характерном для этого 
жанра устной народной поэзии. В работе рассматриваются 
все собранные фольклористами плачи региона Сегозерья, 
записанные от 58 женщин. Всего корпус исследования 
насчитывает 446 причитаний, большинство из которых были 
записаны в период 1937–2007 гг. Выбор данного региона связан 
с тем, что устная поэзия Сегозерья, а в особенности плачи, 
изучены недостаточно полно.

Причитание, плач – это поэтическое произведение, в 
основном исполняемое в сопровождении мелодии. Жанр 
является импровизационным в рамках традиционных правил 
вербальной и невербальной коммуникации, актуализируемых 
в каждом конкретном контексте исполнения индивидуально. 
Причитания являются жанром ритуальной поэзии, 
исполняемой на похоронах, поминках, свадьбах и прощании 
с рекрутом. Однако в Карелии женщины могут исполнять 
причитания в любых ситуациях, такие плачи называют еще 
«бытовыми», из них наиболее популярны плачи о своей 
нелегкой доле и жизни. Материалы диссертации содержат, 
кроме ритуальных и автобиографических плачей, также плачи 
смертельно больному человеку, плачи о В. И. Ленине, плачи об 
эвакуации и победе Красной армии в Великой отечественной 
войне, корильный плач, благодарственные плачи собирателям 
фольклора, плачи по поводу самоубийства. Каждый из 
446 причитаний уникален, каждый раскрывает не только 
конкретные детали жизни исполнительницы, ее близких 
или объекта плача, но и внутренний мир, глубокие чувства и 
мировоззрение женщины.

Теоретический подход к карельским причитаниям в 
данной диссертации отличается от предыдущих научных 
исследований. Во-первых, основное внимание уделяется именно 
исполнительницам плачей, а не только текстам. Во-вторых, 
примененный в работе теоретический и методологический 
аппарат до этого в исследовании причитаний не применялся. 
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Автор обращает особое внимание на то, каким образом 
каждая исполнительница в разных контекстах исполнения 
использует традиционный регистр причитаний, какие 
значения она вкладывает в слова и темы плача. Кроме того, 
пристальное внимание уделяется особой коммуникации с 
потусторонним миром и его обитателями посредством плача. 
Автор задается вопросом, как плакальщицы понимают и 
представляют мир после смерти. Основной вопрос работы – 
характеристика, традиционные и индивидуальные значения 
регистра сегозерских плакальщиц.

Исследование построено на теоретических постулатах 
Формульной теории (Lord 1960), Теории регистра (Agha 
2004) и Теории имманентного искусства (Foley 2002). Цен-
тральными теоретическими положениями диссертации 
являются следующие понятия: регистр (совокупность 
вербальных и невербальных особенностей языка или речи, 
реализуемых в определенных социальных контекстах, 
определенными социальными группами, индексирующих, 
в частности, метапрагматику и идеологию коммуникации); 
арена исполнения (не только физическое пространство 
и время исполнения, но семантическое поле, в рамках 
которого исполнитель наделяет свое исполнение особыми 
культурно-специфическими значениями, смыслами, а 
слушатели воспринимают и понимают их); традиционная 
референциальность (референциальное отношение различных 
элементов фольклорного жанра или конкретного исполнения 
жанра ко всей традиции в целом, например, локальной) и 
«сила слова» (особая выразительная сила регистра, способная 
оказывать влияние на действительность, перформативная 
сила слова). 

В диссертации особенно подробно проанализированы 
регистр, тематика и мифические элементы плачей известной 
сегозерской плакальщицы Прасковьи Степановны Савельевой. 
Одновременно с этим автор представляет каждую из 58 
исполнительниц, приводя примеры из их плачей или отрывки 
из их интервью. Кроме того, в работе представлен детальный 
анализ регистров плачей семи плакальщиц Сегозерья, 
при этом автор подобрал как можно более разнообразных 
исполнителей жанра.
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Автор анализирует материал исследования на трех уровнях. 
1. Регистр причитаний, который включает в себя как специфику 
языка карельских плачей (грамматические особенности; 
лексикон и формульность языка, включая метафорические 
замены, но не ограничиваясь ими; синтаксис; поэтические 
особенности жанра), так и невербальные аспекты исполнения 
палча (мелодия; паралингвистика; звуковой ландшафт; 
кинесика, хаптика). 2. Тематика и композиция плачей, включая 
традиционное и индивидуальное в тематическом построении 
плача каждой отдельной исполнительницы. 3. Мифические 
элементы плачей с особым упором именно на индивидуальное 
понимание строения мира и мифологического мышления. 
Кроме этого автор проводит сравнение мифических элементов 
плачей с подобными элементами других жанров устной 
народной поэзии, а также этнографического материала. 
С точки зрения исполнения плача все три рассмотренных 
уровня являются неотделимым целым. 

Данная научная работа сконцентрирована на одном 
локальном регистре, т.е. диалекте причитаний, который, в 
свою очередь, актуализируется индивидуально в идиолектах. 
Регистр причитаний – это логичная и гибкая форма выражения 
и коммуникации, которая используется исполнительницами 
в определенных контекстах. Последовательность регистра 
плачей заключается в строго обозначенных рамках правил, 
характерных преимущественно лишь для жанра плачей. В свою 
очередь гибкость регистра причитаний заметна по способности 
и возможности плакальщиц импровизировать в рамках правил 
и создавать в каждой конкретной ситуации уникальные, но 
глубоко традиционные плачи. Таким образом, становится 
понятна оборотная, творческая сторона строгих, на первый 
взгляд, правил регистра, которая предоставляет женщинам 
свободу исполнения. У каждой отдельной исполнительницы 
в течение жизни формируется свой идиолектный регистр 
причитаний, при этом индивидуальность заметна в каждом 
отдельном элементе регистра, а также тематике, композиции 
и мифологических представлениях.

Основой регистра является продуктивная лексика плачей, 
содержащая в себе различные словообразовательные формы: 
метафорические замены терминов родства, явлений, объектов 
и процессов, формульные выражения, типичные глаголы, 
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зачастую в фреквентативной форме, эпитеты и наречия. 
Лексику регистра плачей можно условно разделить на две 
группы: общая лексика и ситуативная лексика. Общая лексика 
используется во всех плачах, вне зависимости от контекста 
или ситуации причитывания. В эту группу входят, в том 
числе, все метафорические замены терминов родства и эго 
плакальщицы, а также термины, обозначающие структуру 
мира и сакральные силы, включая предков-прародителей. 
Ситуативная лексика, в свою очередь, связана с определенными 
контекстами и темами плачей. 

Регистр причитаний можно охарактеризовать с различных, 
но взаимодополняющих углов зрения. В данном исследовании 
автор проанализировал все значимые аспекты регистра, 
включая вербальные, невербальные, социальные, исторические 
и ритуальные. Теоретическая и методологическая модель 
проведенного анализа плачей Сегозерья может быть 
использована для исследования любой традиции причитаний, 
например, прибалтийско-финского или северно-русского 
региона. Автор диссертации приводит следующие общие 
выводы о характере и «силе» регистра плакальщиц Сегозерья.

Регистр причитаний используется на практике лишь 
женщинами (при этом, зачастую женщинами определенной 
возрастной категории или социального статуса), 
поэтому регистр является коллективно признанным, 
метасемиотическим целым, индексирующим гендер. Все 
члены сообщества признают регистр плачей именно женским 
регистром, являющимся частью идентитета взрослой и 
опытной женщины. Также лексика этого регистра исторически 
развивалась в соотношении с ролью плакальщицы, например, 
многие термины родства обозначаются по матери.

Плакальщица является выразительницей чувств, а 
используемый ею регистр предназначен для выражения 
сильных эмоций горя и скорби. Как личные, так и 
коллективные эмоции выражаются аудитивно и визуально 
плакальщицей с помощью выразительной силы регистра, в 
частности, «знаков скорби» (по Urban 1988), ниспадающей 
мелодии, множества эмоционально-окрашенных эпитетов, с 
помощью аллитерации и кинесики. Кроме того, само содер-
жание плача насыщено повествованием о горестных событиях 
или их последствиях. Таким образом регистр плача представ-
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ляет собой общепризнанный и публичный канал для выраже-
ния эмоций. Одновременно с этим плакальщица не только 
выражает свои чувства, но и «заставляет» посредством плача 
сопереживать всех присутствующих, независимо от возраста, 
пола или социального положения.

Регистр причитаний неотъемлемо связан с мифологическим 
пластом культуры и миропонимания данной локальной 
этнической группы карел. Одновременно регистр раскрывает, 
использует и представляет знания о мифическом мире, его 
обитателях и силах, а также об отношениях между видимым и 
невидимым мирами. Эти знания усваиваются плакальщицами 
посредством регистра плачей. Мифические знания, 
передаваемые плачами, являются частью более обширной 
системы народных верований того региона, где плакальщица 
усвоила регистр плачей. Все же, мифические знания 
причитаний могут существенно отличаться от мифических 
представлений, например, поэзии калевальской метрики 
или заговоров. Согласно верованиям, именно регистр плача 
является единственной приемлемой формой коммуникации 
между миром живых и миром мертвых – покойные и предки-
прародители не понимают обычного, разговорного языка. 
В плане подобного рода коммуникации регистр плача 
заключает в себе особую, сакральную «силу слова».

Регистр плачей является признаком социальной роли 
женщины-плачеи: плакальщица, владеющая особыми 
знаниями, действует в контексте ритуала в качестве посредника 
между представителями мира живых и мертвыми предками, 
а также между только что скончавшимся человеком и 
предками-прародителями в потустороннем мире. Кроме того, 
посредством регистра причитаний происходит коммуникация 
и между представителями своего и чужого родов, например, в 
свадебном ритуале. Таким образом, регистр плачей закрепляет 
и подтверждает изменения статуса человека, происходящие в  
обрядах перехода.

Регистр плачей – это регистр выказывания уважения, что 
проявляется в нескольких аспектах: в уклонении прямого 
называния людей, предметов и явлений (метафорические 
замены); в использовании форм множественного числа в тех 
случаях, когда речь идет об одном понятии; в использовании 
диминутивных и притяжательных форм. Кроме того, 
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чрезвычайно позитивные выражения об окружающем плачею 
мире и людях контрастируют с метафорическими заменами 
эго плакальщицы в третьем лице и снабженными негативными 
эпитетами. Чрезвычайно уважительный характер регистра 
плачей необходим, в частности, для полного и успешного 
общения с потусторонним миром и его обитателями. 
Уважительное обращение в плачах касается также всего, что 
входит в категорию «свой» для плачеи. При обращении к тем, 
кто относится к категории «чужой» степень уважительности 
значительно снижается (например, отсутствие эпитетов 
позитивной окраски, уменьшительно-ласкательных  и 
притяжательных форм). Таким образом, с помощью регистра в 
ходе исполнения плача происходит создание индивидуальных 
и социальных категорий, наполненных определенными 
аффектными характеристиками. Здесь, как нигде иначе, лучше 
всего понятен феномен традиционной референциальности 
– даже небольшая особенность, например, грамматики 
регистра плача раскрывает обширные референциальные 
связи с традиционной культурой в целом.

Не существует «единственно правильного и единого» 
регистра плача. Существуют определенные культурой 
и традицией рамки, которые дают исполнительнице 
возможность импровизировать и создавать новое внутри 
них. Как сказал Джон Майлз Фолей, «регистры устной 
поэзии могут быть гибкими, но, при этом, не ломаться; они 
поддерживают принцип импровизации, но, при этом, не 
приемлют радикальных изменений […] Вариация в рамках 
правил является условием для жизнеспособности регистра 
устной поэзии» (Foley 2002: 116). 

Концепция регистра плачей – это теоретический и 
аналитический инструмент исследователя, с помощью 
которого можно проанализировать, понять и обобщить 
многочисленные плачевые идиолекты исполнителей; можно 
интерпретировать внутренний мир и мировосприятие 
плакальщиц; можно определить переплетения 
индивидуальных и традиционных элементов их идиолекта. 
Все же, разделение индивидуального и традиционного подчас 
невозможно – исполнители не существуют в вакууме. Каждая 
женщина впитала наряду с традиционным регистром плача 
сложную систему значений, концепций, верований и понятий 
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окружающей ее культуры и традиции. Эта многообразная и 
сложная система актуализировалась, а по необходимости и 
обновлялась, на арене исполнения.

Регистр плачей является перформативным регистром – 
используя регистр, например, в ходе ритуала, плакальщицы 
способны совершать действия словами (Austin 1962). Мифи-
ческий потусторонний мир плачей и его обитатели актуали-
зируются плачеей словами плача и мифическими представ-
лениями. В ходе ритуального исполнения плача женщина 
вербализирует события, действия, действующих лиц и их вза-
имоотношения как в мире живых, так и в мире мертвых. В 
плаче женщина может словами создавать, реализовывать 
определенные действия без их физического воплощения. 
Она реализует эти действия визуально и аудитивно для пред-
ков-прародителей, которые являются неотъемлемой частью 
сообщества плакальщицы. Одновременно с этим плакальщи-
ца вербализирует и реализует мир предков-прародителей для 
живых представителей своего сообщества. Вне ритуала испол-
нительница может воплощать в жизнь с помощью регистра 
плачей темы, значимые для нее самой и для ее близких: она 
может озвучить скорбь или обеспокоенность жизнью детей, 
испросить прощения и благословения или простить и отбла-
годарить близких. Используя регистр плачей в ходе исполне-
ния, плачея реализует свой идентитет, свою социальную роль, 
свои чувства и приверженности. Исполняя плач, женщина 
делает реальным вокруг себя весь мир, как видимый, так и не-
видимый.
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Registers of Seesjärvi Karelian Lamenters: A 
Study on the Uses, Themes and Conceptions of 
Laments

This thesis concentrates on the lament genre of Karelian oral poet-
ry and the speech registers distinctive of it. The study focuses on 
the Seesjärvi region, with a corpus of 446 documented laments 
from 58 lamenters.  Of these laments, one was recorded in 1871, 
and the rest during the period 1937–2007.  The approach to this 
topic differs from previous research in two significant ways. First, 
emphasis is placed on the lamenters who used this poetry, how 
they understood it and used it both socially and also individually. 
Second, the study employs a theoretical and analytical framework 
that was not used in earlier research. This framework makes it pos-
sible to look closely at the use of laments by individual lamenters 
in practice and also at the genre, its speech register’s potential to 
produce and communicate meanings as well as knowledge and 
understandings about the mythic world.  This is done by trian-
gulating three interrelated aspects of the tradition and their uses 
in practice. These are the lament register, which is made up of the 
language, grammar, poetics and performance features of the genre; 
the lament themes and compositional structures, or the traditional ele-
ments of content that are represented and communicated through 
the register and how these elements are organized; and the myt-
hic conceptions of laments, which are forms of knowledge and un-
derstanding of the unseen that are actualized and communicated 
through lament performance. The analysis of these three intercon-
nected aspects of the tradition makes it possible to discuss how 
individual lamenters use, adapt, innovate and interpret the tradi-
tion to achieve meaningful expressions and communications, and 
to discuss how laments were perceived in society more generally. 
The overview of the thesis offered here introduces the topic and the 
thematic progression of the discussion and analysis. Rather than 
organizing this overview as a series of abstracts of individual chap-
ters, certain chapter divisions have been smoothed over in order 
not to distract from the coherence of the argument.
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Laments of Seesjärvi Karelia 
Laments can be defined as sung poetry of varying degrees of 
improvisation, which nonetheless follows conventionalized rules 
of traditional verbal and non-verbal expression, most often per-
formed by women in ritual contexts and potentially also on non-
ritual grievous occasions. Karelian laments are here approached 
as women’s sung improvised poetry with its own conventional 
organizational restrictions. Laments were performed ritually in 
funerary ceremonies, where it was believed that laments were ne-
cessary for the deceased to successfully make the journey to the ot-
herworld and become integrated into the community of ancestors. 
They were also performed ritually on other special occasions for 
the dead and also at other major rituals of separation: surrounding 
the bride at weddings and the ceremonies for young men consc-
ripted into military service (from which they would not return for 
years, if at all).  However, laments were also performed by a la-
menter when visiting the deceased at other times as well as when 
appealing to the ancestral dead or divine powers for luck or aid 
for themselves or others.  The register of laments was above all a 
medium for communication: it was a special language which the 
dead could understand although they could no longer understand 
‘normal’ conversational speech.  More generally, however, lament 
was a resource that could be used for grievous expression in non-
ritual contexts, and in some situations could also be used as an 
elevated speech register for expressing respect and esteem, such as 
when lamenters wished to express thanks to folklorists.  

The Finnic lament tradition includes Karelian, Ižorian, Votic, 
Vepsian and Seto laments, which all share certain pan-regional 
features of verbal and non-verbal expression (or, organizational 
restrictions of speech and other behaviours common to lament per-
formances across the region), while exhibiting variation in other 
features that indexically differentiate the context, setting or locale 
of each individual performance. It is important to point out that 
Finnic linguistic-cultural groups were not isolated, but rather have 
a long history of contact with each other as well as with Russi-
ans, Balts and Sámis. These inter-group encounters have played 
an important role in shaping the oral traditions of this large, multi-
cultural area, and not least in shaping traditional lament poetry. 
(See Stepanova E. 2011.)
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Karelia is a territory situated on both sides of the Finnish–Rus-
sian border, extending from the Gulf of Finland to the White Sea. 
This large area is now populated by multiple ethnic groups, in-
cluding Finns, Russians, Ukranians and Karelians. Until around 
the 1930s, the majority population was Karelian, with their own 
distinctive language, culture and ethnic identity. Today, however, 
Karelians have been largely assimilated to Russian or Finnish cul-
tures. They are now a minority in the Republic of Karelia of the 
Russian Federation as well as in Finland. The Karelians are a Finnic 
linguistic-cultural group closely related to Finns, Ižorians and Vep-
sians, and more distantly to Estonians, Votes and Setos. Karelian 
laments belong to the broader Finnic lament tradition preserved 
primarily among Orthodox populations in the Russian Federation 
and in Estonia. 

The Karelian lament tradition divides geographically into four 
large regions as illustrated in the map in Appendix/Liite 1. From 
north to south, the first three regions are Viena Karelian, Seeskärvi 
Karelian and Aunus Karelian. The fourth region of Tver Karelian 
was established in the vicinity of Moscow by seventeenth-century 
immigrant communities. However, the distribution of these areas 
does not fully correspond to the borders of Karelian dialect are-
as.  The tradition areas of Viena Karelian and Aunus Karelian are 
clearly differentiated from one another. The Seesjärvi region has 
historically received less attention from folklorists. Early collectors 
did not find genres of Kalevala-meter poetry such as epic there and 
turned their attention elsewhere from the outset. This region’s his-
tory of settlement and cultural contacts have also made it distinct. 
In addition to its own specific features, it exhibits elements of Viena 
Karelian as well as from Livvi Karelian and Ludic Karelian (both 
of the Aunus region) and also from North Russian traditions. Alt-
hough the Seesjärvi lament tradition is unquestionably part of the 
broader tradition of Karelian laments, this combination of features 
makes it unique.

The Register of Karelian Lament
Oral poetry can be approached as poetically organized discourse, a 
type of discourse in which speech acquires certain constraints on 
formal organization through “meter, rhythm, morphosyntactic pa-
rallelism, assonance or other procedures” (Banti & Giannattasio 
2004: 315). The influence of scholarship in Oral-Formulaic Theory 



301

has led to an understanding of oral poetry as having a lexicon not 
simply of ‘words’ in the sense of modern dictionary entries, but 
also of conventional formulas or groups or sequences of words that 
have taken shape in relation to the poetic system, in which they act 
as whole units of meaning. A complex unit of utterance like this can 
be described as a ‘word’ by performers, as is also done by Karelian 
lamenters, and John Miles Foley (2002: 109–117) refers to these as 
‘words’ of the poetry. These poetic ‘words’ can be assumed to have 
an exclusive entry in the mental lexicon of performers (Wray 2002; 
2009). Oral-Formulaic Theory has also led to a recognition that oral 
poetry varies in every performance and in many traditions is si-
tuationally ‘composed’ in performance. This accurately describes 
Karelian laments, which were not learned by heart, but rather were 
created anew in each concrete situation: there are no fixed texts of 
laments, and different lamenters will give different performances 
in equivalent situations, and the same lamenter will give different 
performances on every occasion. However, all lamenters follow a 
conventionalized traditional register. Thus each lament exhibits 
features that index its membership in a common tradition, as well 
as being unique within the tradition. 

Traditional lament poetry has a register organization that dif-
ferentiates it as a channel of cultural expression from ordinary 
speech and from other genres of folklore. In ethnopoetics, registers 
are identified as “major speech styles associated with recurrent ty-
pes of situations” (Hymes 1989: 440). In linguistics and linguistic 
anthropology, registers are understood as different modes or mo-
dels of speech behaviour associated with specific social situations. 
According to Asif Agha (2007), registers can then reciprocally offer 
cultural models of speech and action. The register of a particular 
genre of oral poetry can be approached as involving a distinctive 
linguistic repertoire (Agha 1999: 216). As an oral-poetic register, 
lament involves the language which a performer uses to perform 
lament, and which the audience uses to understand it. However, 
as John Miles Foley (2002: 91) reminds us: “Just like different lan-
guages, oral poetries have their own sets of operating rules. We 
reduce them to a single simplistic model at our peril.”

The most pronounced feature of Karelian lament is its distinc-
tive lexicon of poetic ‘words’ used as circumlocutions – terms for 
avoiding personal names and most common nouns, especially for 
referring to individuals alive and dead, kinship relations and the 



302

objects and actions connected with ritual activities. In addition to 
this highly specific and idiomatic lexicon, laments were charac-
terized by extensive but regularized use of diminutive and plural 
forms for nouns as well as frequentative forms for verbs and spe-
cial syntax. Alliteration was an essential poetic feature which also 
shaped the poetic ‘words’ of the register while parallelism, repea-
ting larger units of expression in different ways and with different 
patterns of alliteration, also promoted an increase of the lexicon in 
that connection. The poetic register maintains both a core lexicon, 
which is common across laments performed in different situations 
and ritual contexts (e.g. circumlocutions for ‘mother’, ‘daughter’, 
‘son’ etc.), and also a situation-specific lexicon, or ‘words’ of the re-
gister that are linked to particular ritual contexts (e.g. circumlocu-
tions for ‘bridal sauna whisks’) or situations (e.g. circumlocutions 
for ‘automobile’ or ‘tea’). Whereas all lamenters become competent 
in the core lexicon, which also equips them to perform laments in 
any contexts, different lamenters develop varying competence in 
the situation-specific lexicon according to interest and experience, 
becoming better with the poetic lexicon associated with weddings 
than with funerals, for example. 

Within this poetically organized discourse, verbal features are 
inseparable in practice from their non-verbal features (e.g., melody 
and paralinguistic features). Both types of features jointly give the 
lamenter the freedom to be creative within the traditional frame-
work of rules, and thus to convey both traditional and personal 
meanings through her laments. Verbal and non-verbal features of 
laments are resources with which the lamenter can emphasize, in-
tensify, highlight and specify the symbolic influence of her poet-
ry. Put simply, lament could be called sung poetic language (see 
also Feld 1990: 241–266; Leino 1981) that a lamenter uses to create 
unique expressive utterances. At the same time, lament is tight-
ly bound to its cultural context and cultural meanings (cf. Foley 
1995), for which it provides a channel of cultural expression.

Themes and Structures
The term theme refers here to traditional units of content expressed 
in laments. Main themes describe units of larger scope surrounding 
which a whole lament may be organized.  Subthemes are smaller 
units of content that are often clearly identifiable as being the units 
repeated in parallelism. These are the minimal units of content 



303

that are organized in realizing a main theme.  The organization 
of subthemes is subject to structural conventions associated with 
individual main themes. These conventions limit and prescribe a 
framework within which these smaller units are used, although 
they also offer the lamenter possibilities for variation, elaboration 
and digression in performance.

Whereas the register has both a core and situation-specific lexi-
con, the main themes of Karelian laments are not normally used 
across different situations. Thus the main themes used in wedding 
laments will not be used in connection with laments for a deceased 
individual and themes used in connection with the deceased will 
not be used in a wedding context. In ritual laments, each main 
theme tends to be situationally specific to the particular stage or 
rite within the ritual: it will be an integrated part of that phase of 
the ritual and not used elsewhere. Exceptions to this are connected 
with the situation-dependence of use. For example, certain themes 
in funeral laments, such as awakening the deceased, are used in 
any context where the deceased is visited as a necessary part of 
opening communication. Many subthemes are similarly situation-
dependent, but others can be used across a greater range of contex-
ts. Subthemes remain the essential units from which so-called occa-
sional laments, or laments performed outside of ritual contexts, are 
composed. Like the register, the themes and associated structures 
for organizing them provide a lamenter with an essential set of 
resources for both accomplishing ritual actions and also for expres-
sing her own emotions.

Mythic Conceptions
As a medium of communication with inhabitants of the unseen 
world, the lament genre is interfaced with conceptions about that 
unseen world, how to communicate with it and a whole ideolo-
gy surrounding interactions with it. Rituals associated with the 
dead in particular use traditional themes and the register to both 
communicate with the dead and also to actualize and animate the 
unseen world – to summon the ancestors to open their gates and 
prevent the dog guarding the road from barking, to receive the 
newly deceased with candles and integrate him or her into that 
community.  Lamenters thus simultaneously express and commu-
nicate knowledge about the unseen world, how it functions and 
the ideology of the interactions in which they engage.  Internali-
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zing the tradition equally involves the internalization of this myt-
hic knowledge – conceptions linked to the traditional integers of 
expression, to both ‘words’ of the register and thematic units of 
content.  In practice, the engagement with this knowledge involves 
mythological thinking.

Mythological thinking is a mode of approaching and understan-
ding the world that is not organized by logically connected con-
cepts so much as working and acting on the dependence of images, 
motifs and conceptual schemas (see e.g. Lotman & Uspenskij 1976; 
Siikala 2002). ‘Mythology’ mediated through traditions works as a 
modelling system: images, motifs and conceptual schemas become 
loaded with values and associations. These modeling systems are 
projected onto the seen and unseen world in order to understand 
and explain them. They provide the framework for strategies to 
interact between social groups, man and nature, and between 
worlds. They are correspondingly mapped over events and pheno-
mena in the world, infusing them with meaningfulness as well as 
making them understandable to the people who experience them. 
When a lamenter’s performance engages with the deceased and ot-
her agents of the unseen world, she is engaging precisely this type 
of model for understanding them as active and interactive agents 
in the world and for understanding death more generally.

Karelian laments do not usually offer a clear, concrete or detai-
led picture of the world of the dead (Konkka 1985: 62; cf. Mansikka 
1924). Most often, lamenters simply state that the deceased is de-
parting to the otherworld where dead members of the family come 
to meet him or her with candles. Different mythic images, motifs 
and conceptions are often shared across genres, but they may also 
vary significantly between them, as well as by region, community, 
and even from one individual to the next. The otherworld of Ka-
relian laments is constructed of multiple, diverse elements in dif-
ferent regions. Even within the genre, concepts and images of the 
otherworld are stratified, and sometimes these stratified elements 
may also be inwardly contradictory. (Tarkka 2005: 308.) The stra-
tified nature of mythological thinking is most readily seen in the 
synthesis of Christian concepts, mythic figures and beliefs into a 
pre-existing vernacular tradition. For example, lamenters believed 
in the Christian God, prayed to God and saints in front of icons 
and celebrated Christian holidays. At the same time, they actively 
used laments to communicate with a vaguely defined category of 
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divine powers (often referred to as syndyzet [‘origin.DIM.PL’] and 
the Christian-derived spuassuzet [‘savior.DIM.PL’]), in addition to 
maintaining the cult of the dead as a vital part of social life. For the 
lamenters, these ideas were not contrastive or contradictory where 
they co-existed within the lament tradition: as lamenters learned 
the tradition, these concepts were synthesized into a comprehen-
sible whole. 

Whereas Christian influence is often considered to come from 
‘outside’ of a traditional milieu, some adaptations can be obser-
ved as an interaction between the core lexicons bound to mythic 
knowledge of two vernacular traditional genres within a coherent 
milieu. Developments of this type highlight the internal diversi-
ty of mythology in a culture while emphasizing the dynamics of 
internal developments of folklore. Developments across genres at 
intersections of mythic knowledge begin at the level of the indivi-
dual specialists and performers who make the connections and in 
some cases seek to resolve what they perceive as inconsistencies, or 
perhaps seek to steer the mythic knowledge of laments into better 
accord with the personal understanding of Christianity. However, 
such restructuring of knowledge manifests restructuring or rein-
terpreting the lexicon and themes, as can be clearly observed in 
the repertoire and mythic knowledge of Praskovija Saveljeva, who 
was socially recognized as an exceptional lamenter and as a healer, 
as well as very competent in a wide range of genres of folklore. 

Idiolect, Situational Practice and Identity
The register and genre of laments is internalized and developed 
on the basis of individual experience. Each lamenter has her own 
attitudes toward the tradition, her own interest, and each lamenter 
will reflect on the mythic knowledge of the tradition to different 
degrees, which may ultimately lead to questioning the traditional 
structures or attempting to resolve them to accord with a personal 
understanding.  Consequently, each lamenter develops her own 
unique variation of the register or idiolect, with corresponding un-
derstandings of themes as integers of tradition and also of the myt-
hic knowledge with which these are all linked. This is a fundamen-
tal aspect of the tradition which gives each lamenter the potential 
to influence others as they internalize the tradition as a social pro-
cess.  In other words, the tradition was not based on petrified mo-
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dels, but rather on models which continuously develop within the 
interaction between people in different situations (cf. Agha 2007).  

Interaction is fundamental to the lament tradition. The lament 
register was, first and foremost, a ritual variety of language with 
an exceptional capacity for interaction with unseen powers in the 
otherworld. It was also a resource for moderating and mediating 
individual expressions of grief, but it must be stressed that laments 
did not exist in isolation, and the lamenter did not only express her 
own grief. She also lamented on the behalf of others. At funerals, 
she gave voice to the grief of the community and acted as their 
voice addressing the deceased. She could also act as the voice of 
the deceased to express feelings and concerns to members of the 
community. She could fulfil corresponding roles in communication 
for the bride in wedding rituals. In these contexts, she animated 
and orchestrated the grief of the community. On ritual occasions, 
such as at funerals and weddings, the interaction between a lamen-
ter and her audience is obvious. The lamenter shows her intensi-
ve emotional state in the performance in four ways: (1) audibly, 
through the icons of crying; (2) through verbal expressions (cir-
cumlocutions and themes of laments); (3) with the help of gram-
matical features, e.g. diminutive forms; and (4) visually with body 
language, e.g. leaning toward the object of the lament or swinging 
back and forth while lamenting. Participants of the ritual engage 
with her sadness. For example, crying and even wailing at funerals 
are natural parts of the ritual, creating a soundscape of grievous 
emotions, from which a lamenter’s voice rises up and clearly leads 
the ritual process. The special language of laments is mostly di-
rected to the deceased and to the dead members of the family in the 
otherworld, but the soundscape of laments supports this commu-
nication which guarantees the successful outcome of these ritual 
events – i.e. to successfully get the dead to the otherworld and to 
satisfy the deceased.

When a register such as the register of laments is socially distin-
guished and recognizable, it can be described as a metasemiotic en-
tity – it is recognized as a whole that can develop associations with 
the situations and users that it is encountered with. In other words, 
people recognize the way of speaking as lament, and recognizing it 
as lament links it to grievous occasions and lamenters. The lament 
register is only one of many registers for different social situations 
and practices that will exist within a particular community. Mem-
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bers of a community are able to recognize a wide range of diffe-
rent registers, and most individuals cannot use all of them fluently. 
Thus a person’s social identity forms in relation to the range of re-
gisters that he or she is able to use. (Agha 2004: 23–24.) Competen-
ce in the lament register can thus be assumed to both express and 
construct aspects of the lamenter’s identity. The register of Kareli-
an laments consists of an intersecting and complementary system 
of verbal and non-verbal features in performance. In practice, its 
exclusive use by women leads this register, as a socially recogni-
zed metasemiotic entity, to be treated as an indexical of gender: 
all members of a community perceive it as a register characteristic 
of women. Thus the practice of lamenting simultaneously confers 
identity on the lamenter.

Within this thesis, register, themes and structures, and mythic 
concepts have been separated for the sake of analysis and dis-
cussion.  In closing, it is significant to stress that this division is 
artificial.  Distinguishing these three aspects of the tradition is a 
methodological strategy that facilitates viewing how each of them 
functions, how they interrelate, and how individual performers af-
fect and adapt them in practice.  However, the tradition was main-
tained as an organic whole.  These features can be distinguished 
and isolated in analysis, much as it is possible to address a lexicon 
without grammar or grammar without a lexicon when analysing 
a language.  However, performative practice was a social reality 
undertaken and experienced by embodied individuals in concrete 
situations.  Under such conditions, the different aspects of lament 
were never wholly independent of one another any more than a 
lexicon and grammar in a friendly conversation.
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Lähteet
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SKS KRA = Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkisto 
SKS KRAÄ = Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran äänitearkisto 
IJaLI = Venäjän tiedeakatemian Karjalan tiedekeskuksen Kielen, kirjallisuuden 

ja historian instituuti
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Kiitokset 
Tämä tutkimus ei olisi ollut mahdollinen ilman lukuisten ihmisten 
ja tahojen tukea. Sanat eivätkä sivut riitä kiittämään kaikkia minua 
auttaneita ja tukeneita. Tässä esitän kiitollisuuteni vain muutamal-
le suuren tukijoukon edustajalle. 

Kaiken alussa oli äiti, kantajaiseni ja vaalijaiseni. Lapsuudesta 
asti olen saanut seurata äitini itkuvirsitutkija Sandra Stepanovan 
tutkimustyön etenemistä, olen odottanut hänen paluitaan lukuisis-
ta kenttätyömatkoista, olen tavannut itkijöitä ja folkloristeja, olen 
kuullut itkuja ja kirjoituskoneen näpyttelyä. Äitiäni kiitän siitä, 
että hän omalla esimerkillään ja painostamatta sai minut innostu-
maan itkijöistä ja itkuista. Hän on aina ymmärtänyt ja kannustanut 
tytärtään kuoppaisella tutkijan tiellä sekä auttanut elämän käytän-
nön asioissa. Kiitos, äiti, lukuisista keskusteluista, muisteluistasi ja 
kommenteistasi!

Erityisen kiitoksen haluan esittää ohjaajilleni Aili Nenolalle, An-
na-Leena Siikalalle ja Lotte Tarkalle. Professori emerita Aili Nenola 
on ollut ihanteellinen ohjaaja. Paitsi itkuvirsitutkimuksen huippu-
asiantuntija hän on aina ollut kannustava, keskusteleva, ymmär-
tävä. Aili pyysi tekstejäni luettavaksi ja kommentoitavaksi sekä 
yritti pitää minut aikataulussa. Lukuisat ohjaustapaamisemme 
ovat olleet korvaamattomia. Akateemikko Anna-Leena Siikalan 
apu on aina ollut konkreettista ja selkeää. Työni alkuvaiheessa hän 
kirjoitti minulle useita suosituskirjeitä, järjesti työpöydän oppiai-
neen tiloihin ja kutsui osallistujaksi Folklore Fellowsin kesäkou-
luun. Loppuvaiheessa Anna-Leena luki koko työni ja esitti erittäin 
viisaita kommentteja. Professori Lotte Tarkan ohjauksesta olen saa-
nut nauttia varsinkin työni loppuvaiheessa. Yliopistobyrokratian, 
opetuksen ja muiden kiireidensä keskellä Lotte jaksoi perusteelli-
sesti paneutua työhöni, auttoi selventämään teoreettisia pulmia ja 
ennen kaikkea keskusteli syvällisesti tutkimuksestani niin kauan 
kuin oli tarpeen. Kiitän teitä kaikkia kannustuksesta sekä luotta-
muksesta minun kykyihini ja työhöni!

Työni esitarkastajille dosentti Lauri Harvilahdelle ja dosentti 
Irma-Riitta Järviselle olen kiitollinen rohkaisevista ja perusteel-
lisista kommenteista. Jo ollessani perusopiskelija, Lauri viitoitti 
tutkimukseni teoreettisen tien. Kiitos, Lauri, että sinun suullista 
runoutta käsitelleillä luennoillasi sain kokea monia oivalluksia, 
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jotka ovat näkyvissä myös tässä työssä. Irma-Riitan tutkimus kar-
jalaisten naisten kansanuskosta on ollut tärkeä oman ajatteluni 
kehityksessä. Kiitän Irma-Riittaa myös monipuolisista erilaisissa 
akateemisissa tapahtumissa käydyistä keskusteluista.

Kulttuuristen tulkintojen tutkijakoulussa sain monina vuosina 
nauttia asiantuntijoiden opetuksesta ja ohjauksesta. Olen erityisen 
kiitollinen tutkijakoulun järjestämistä tapaamisista ja työpajoista, 
jotka olivat korvaamattomia työni edistymisen kannalta. Kiitän 
professori Jim Wilceä yhteistyöstä itkuvirsien tutkimuksen saral-
la, tutkimusideoiden jakamisesta ja vastavuoroisesta kirjoitusten 
kommentoinnista. Jim on omilla töillään näyttänyt tietä erityisesti 
lingvistisen antropologian pariin. Esitän lämpimimmät kiitokseni 
ja tunnustuksen Karjalan tiedekeskuksen Tieteellisen arkiston ja 
Äänitearkiston avuliaalle henkilökunnalle, Suomalaisen Kirjalli-
suuden Seuran Kansanrunousarkiston ja Äänitearkiston asiantun-
tevalle tutkijajoukolle sekä Kotimaisten kielten tutkimuskeskuk-
sen arkistotyöntekijöille.

Työyhteisö Helsingin yliopiston folkloristiikan oppiaineessa 
tarjosi erinomaiset puitteet tutkimukselle ja tutkijana olemiselle. 
Puolenpäivän lounassessioissa keskusteltiin kiihkeästikin niin tie-
depolitiikasta, yliopiston uudistuksista ja uusista tutkimuksista, 
kuin koko maailmaa syleilevistä asioista, lapsista ja elämän tarkoi-
tuksesta. Erityisesti haluan kiittää tutkija Karina Lukinia ystävyy-
destä, rohkaisevasta asenteesta, selkeistä näkemyksistä ja avusta 
käsikirjoituksen viimeistelyn kanssa. Lämmin kiitos kuuluu tutki-
ja Heidi Haapojalle hänen avustaan itkujen melodisten seikkojen 
selvittelyssä. Kollegani ja ystäväni Kaarina Koski, Ulla Savolainen, 
Kati Kallio, Eija Stark, Venla Sykäri ja monet, monet muut, kiitos 
kaikesta! Olette mahtavia, ilman teitä en pärjäisi! 

Petja Kauppi on tehnyt ison työn tarkastaessaan käsikirjoituk-
seni kieliasun. Oli erittäin hienoa käydä Petjan kanssa hiljaista 
virtuaalista keskustelua tekstin kommenttikentissä. Kiitos, Petja! 
Työni osia ja eri versioita oikolukivat kollegani Karina Lukin, Ulla 
Savolainen, Heidi Haapoja sekä kaikki kolme ohjaajaani. Itkuvir-
siesimerkkien ja litterointien tarkastamisessa auttoi äitini Sandra 
Stepanova. Syvä kumarrus teille kaikille!

Olen hyvin kiitollinen tutkimustani rahoittaneille tahoille. Kii-
tos kuuluu Kalevala Korun Kulttuurisäätiölle, Karjalaisen Kult-
tuurin Edistämissäätiölle, Jenny ja Antti Wihurin Rahastolle, Kult-
tuuristen tulkintojen tutkijakoululle, Koneen Säätiölle, CMVG 
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-tutkijayhteisölle professori Pertti Anttosen johdolla ja Helsingin 
yliopiston rahastoille. Suomen Kansantietouden Tutkijain Seuraa 
kiitän väitöskirjani julkaisemisesta ja erityisesti seuran esimiestä 
yliopistonlehtori Sinikka Vakimoa tarmokkaasta asioiden hoitami-
sesta.

Last but not least. Rakas puolisoni, sielunkumppanini, työtove-
rini dosentti Frog on ollut aina lähellä, valmiina rientämään apuun 
ja ratkaisemaan kaikki mahdolliset ongelmat. Hän on jaksanut 
kannustaa minua epätoivoisina hetkinä, kuunnellut, innostuttanut 
ja ollut innoissaan ideoistani, keskustellut, naurattanut ja tehnyt 
elämästäni ihanan. Kiitos, Frogushka! Tyttäriäni Kristinaa ja Ulja-
naa kiitän rakkaudesta, myötätunnosta ja kärsivällisyydestä sekä 
lukuisista iloisista hetkistä. Ilman teitä mikään työ ei olisi merki-
tyksellistä.

Helsingissä 3. syyskuuta 2014
Eila Stepanova
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