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OSA 1: YLEISSANASTOA 

 
Aitiologiset kertomukset: Kertomukset, jotka selittävät ilmi-
öiden tai olioiden alkuperää, syntykertomukset. 

Aitiologiset olennot: Uskomusolennot, joiden olemassaoloa 
ihminen ei voi välittömästi kokea tai havaita supranormaalin 
elämyksen kautta, esim. kulttuuriheerokset, pyhimykset, 
jättiläiset. 

Amuletti: ”Taikaesine”, säännöllisesti mukana kannettu 
esine, jonka uskotaan suojaavan kantajaansa onnettomuuk-
silta, sairauksilta ja ulkopuolisen vahingonteolta. 

Anasyrma: Sukupuolielinten paljastaminen maagisen suo-
jaavan vaikutuksen saavuttamiseksi.  

Animalismi: Käsitykset ihmisten ja eläinten välisistä lähtei-
sistä suhteista. Tähän liittyvät mm. totemismi eli ihmisen 
polveutuminen tietystä eläimestä ja ihmisen (shamaani) 
muuttuminen eläimen hahmoon, kyky ymmärtää eläinten 
kieltä sekä eläimen rinnastaminen ihmiseen (karhun pal-
vonta). 

Animatismi: Luonnon elollistaminen, tapa hahmottaa elot-
tomat esineet ja persoonattomat ilmiöt tunteviksi, tahto-
viksi ja toimiviksi. 

 

 

 

 
Animismi: Usko ihmisiin, eläimiin, kasveihin tai elottomiin 
esineisiin kuuluvasta sieluista. Ihmisen ”itse, minä”, sielu, 
joka voi poistua. 

Antropomorfinen: Ihmishahmoinen, jumalten ja yliluonnol-
listen olentojen käsittäminen ihmishahmoisiksi tai ihmisen 
ominaisuuksin varustetuiksi 

Apotropia: ”Torjuntataikuus”, käsittää menetelmät, joita on 
käytetty pahan vaikutuksen torjumiseen supranormaalein 
keinoin ja taianomaisin menettelyin. 

Arkkityyppi: Käytetty joskus uskonnollisessa perinteessä eri 
tahoilla toistuvista uskontoon liittyvistä ajatuskaavoista. 

Astraalimytologia: Tähtitaivaan ilmiöihin liittyvät myytit ja 
uskomukset. 

Dema-jumala: Luomisen loppuvaiheessa vaikuttavat jumal-
olennot (vrt. kulttuuriheeros). 

Demiurgi: Luojajumala, joka järjestää kaaoksen esimerkiksi 
taistelemalla alkuhirviötä vastaan tai luomalla maailman al-
kuaineista (ei tyhjästä). 

 



Deus otiosus: Korkein olento, jolla on ollut ratkaiseva rooli 
luomistapahtumassa, mutta joka on sen jälkeen vetäytynyt 
lähinnä tarkkailemaan ja valvomaan luotua. 

Dogmi: Auktoritatiivisesti vahvistettu, sitova opinkappale, 
vrt. dogmaattinen uskonto eli uskonto, jossa keskeisenä 
ovat noudatettavat opit. 

Dominantti: Vallitseva ajatuskaava tai käyttäytymismuoto 
uskonnollisessa elämässä. Esim. traditiodominantti on piirre 
tai aines, jolla on jossakin perinteessä suosituimmuus-
asema. 

Dualismi: Mm. luomismyyteissä esiintyvä luojan ja vasta-
luojan (tai paholaisen) antiteesi, niiden vastakohtaisuus. 

Dynamismi: Ajattelutapa, jossa sekä elolliseen että elotto-
maan voi liittyä voima (Suomessa kansanperinteen ”väki”), 
joka tulee dynaamiseksi eli tehoavaksi olioon tai ilmiöön 
kohdistettaessa huomiota juuri tältä kannalta. Huomiota 
herättävällä, erikoisella tai harvinaisella oliolla tai esineellä 
voi olla erityisen tehoisa ”väki”. Suomalaisessa riittiteknii-
kassa on monikäyttöisiä esineitä, kuten karhunhampaat ja 
ukonvaajat, jotka ovat olleet jo sinänsä mahdikkaita. Toi-
sissa esineissä ”väki” toimii jossakin erityistilanteessa esinei-
den symbolisten ominaisuuksien tai samankaltaisuuden 
vuoksi.  

Emisistinen (emic): Informanttien tekemien luokitusten ja 
käsitteistön käyttö tutkimuksessa.  

Empiiriset yliluonnolliset olennot: Uskomusolennot, jotka ih-
minen voi kokea ja havaita esim. unissa, hallusinaatioissa tai 
illuusioissa. 

Embleemi: Kuvallinen esitys, jossa on symbolinen sisältö, 
tunnuskuva. 

Ennustaminen eli mantiikka: Erilaisin passiivin menetelmin, 
kuten enteiden oton ja tarkkailun tai aktiivisen ennustami-
sen avulla on pyritty saamaan tietoa tulevista tapahtumista. 

Entoptiset kuvat: Kuvat tai kuviot, joita voi muodostua nä-
köelimissä ilman ulkoista visuaalista ärsykettä, esim. spi-
raali, siksak-viivat ja verkkokuviot.  

Epitafi: Hautakiven tai muistomerkin muistokirjoitus. 

Eskatologia: Oppi maailmanajan päättymisestä ja tuhosta. 

Etisistinen (etic): Tutkijan omiin havaintoihin tutkittavasta 
perustuva luokittelu. 

Etnosentrinen: Oman yhteisön tapojen ja tottumusten nos-
taminen muiden yläpuolelle. Vastakohtana kulttuurirelati-
vismi. 

Etävainajala: Käsitys tuonpuoleisen sijaitsemisesta kaukana 
elävien maailmasta, esim. maan alla tai ”pohjoisessa”. Käsi-
tys on yhdistetty liikkuvaan elämäntapaan, pyyntikulttuurei-
hin ja paimentolaisiin. 



Fikti: Sepitetty uskomus, joka on tehty opetus-, varoitus-, 
selitys- tai huvittamistarkoituksessa. 

Hedelmällisyysmenot: Riittitekniikka, jonka tarkoituksena on 
ihmisten, eläinten tai kasvikunnan lisääntymisen edistämi-
nen. Liittyvät usein tiettyyn kriittisen ajankohtaan, uuden 
vaiheen alkamiseen. 

Henoteismi: Käsitys, jonka mukaan on olemassa useita ju-
malia, mutta vain yksi niistä on ylin jumala ja palvonnan 
kohde. 

Hierofania: Pyhän ilmentymä. 

Hieros gamos: ”Pyhät häät”, jossa toistetaan rituaalisesti tai-
vaanjumalan ja maan jumalattaren välinen alkuyhdyntä. Ri-
tuaalin tarkoituksena on turvata (maanviljelysyhteisön) sa-
toisuus, hedelmällisyys ja yleinen maailmanjärjestys. 

Hypostaasi: Jumalan jonkin vaikutusalan tai ominaisuuden 
eriytyminen itsenäiseksi, jolloin voi syntyä uusi jumala tai ju-
maluus. 

Idoli: Kunnioitettu tai palvottu jumalan kuva. 

Ikonoklasmi: Kuvakielto, usein juuri uskonnollisten kuvien, 
symbolien ja muistomerkkien tuhoamista tai niiden kieltä-
mistä. Voi olla myös osittaista, esim. tietyn patsaan osan ir-
rottamista. 

Ilmahautaus: Monissa pohjoisissa kulttuureissa tunnettu 
tapa asettaa (erit. shamaanin) ruumis puiden varaan korke-
alle nostettuun hautalaitteeseen. Toisinaan käytetty myös 
tilapäisenä hautauksena ennen varsinaista hautausta. 

Immanenssi: Tämänpuoleisuus, jumalan oleminen maail-
massa eikä sen ulkopuolella, tuonpuoleisessa. Vrt. Trans-
sendentti. 

Initiaatiomenot: Yksilön seremoniallinen siirtäminen jonkin 
ryhmän jäsenyyteen, esim. aikuisuuteen tai korkeampaan 
statukseen. Initiaatiot on jaettu kolmeen ryhmään: ikäryh-
mäinitiaatioon, seurainitiaatioon sekä kutsumusinitiaa-
tioon. 

Jumala: Supranormaali, persoonallinen olento, joka vaikut-
taa ihmisen toimintaan ja olemassaoloon. On olemassa 
myös erilaisia jumaltyyppejä, mm. demiurgi, deus otiosus, 
korkein olento, kulttuuriheeros ja luojajumala. 

Kaanon: Ohje, normi. Uskontojen ohjeellisia, pyhiä kirjoituk-
sia, jotka ovat usein muodostuneet aluksi suulliseksi perin-
teeksi, josta ne on siirretty kirjalliseen tekstikaanoniin.  

Kansanusko: Suullisessa ja tapaperinteessä elävät käsitykset 
yliluonnollisista olennoista, ilmiöistä ja tapahtumista, jotka 
eivät kuulu virallisen uskonnon piiriin. Luonteeltaan usein 
synkretistinen eli on kerännyt aineksia eri uskonnoista eri 
aikoina. Käytetty myös sanaa uskomusperinne tai rahvaan-
usko. 



Kenotafi: Tyhjä muistohauta tai kuolleen muistoksi pysty-
tetty hautamuistomerkki. 

Kollektiivitraditio: Ne perinneainekset, jotka läpäisevät yh-
teisön kontrollin ja tulevat yleisesti tunnetuiksi ja hyväksy-
tyiksi. 

Konteksti: Esiintymisympäristö (on myös uskonnolla ja kan-
sanperinteellä). 

Korkein olento: Usein taivaassa asuva jumalolento, jonka 
toiminta ilmenee luonnonilmiöissä, kuten auringossa, ukko-
sessa, sateessa tai salamoinnissa. Toisinaan myös luojaju-
mala. 

Kosmologia: Uskomuksista ja myyteistä kuvastuva näkemys 
maailman rakenteesta ja järjestyksestä. 

Kosmogonia: Myytit maailman synnystä ja kaaoksen järjes-
tämisestä kosmokseksi. 

Kosmografia: Kuvaukset maailman kuvitellusta rakenteesta. 

Kosmos: Valmiiksi luotu, järjestynyt maailmankaikkeus 

Kultti: ”Palvontameno”, vrt. riitti, rituaali. 

Kulttuuriheeros: Usein luojajumalan rinnalla esiintyvä ja hä-
nen työtään täydentävä ja jatkava olento. Luo monet kult-
tuurin yksityiskohdat.  

Kääntymys: Konversio, yksilöä hallitsevan uskonnollisen tai 
ideologisen viitekehyksen vaihtuminen. Kääntymystyyppejä 

ovat mm. herätyskääntymys, ratkaisukääntymys ja kehitys-
kääntymys. 

Loitsu: Suorasanainen tai runomittainen sanakaava, jonka 
esittäjä saa aikaan, estää tai pakottaa yliluonnollisen olen-
non toimivaan halutulla tavalla. Rukousloitsun katsotaan 
toimivan mekaanisesti. Kertovat loitsut sisältävät ns. histo-
riolan, jossa kerrotaan kriisitilannetta vastaava tapaus ja toi-
mitaan jäljittelytaikuuden mukaisesti. Yksi loitsutyypeistä 
on manaus, jossa pahan aiheuttajaa puhutellaan suoraan. 
Syntyloitsu kertoo, miten se, mihin halutaan vaikuttaa, on 
syntynyt. Loitsimiseen liittyvät usein myös varautumissanat, 
joilla loitsija luettelee suojanaan olevan voimat, olennot ja 
varusteet. 

Lähivainajala: Ajatus kylän kalmistossa elävien vainajasielu-
jen yhteisöstä, joka asui konkreettisesti lähellä elävien asu-
muksia. Pidetään ominaisena paikalleen asettuneen (viljele-
vän) väestön uskomusmaailmalle. 

Maailmankuva: Laaja ja eri tavoin eri yhteyksissä määritelty 
käsite. Ilkka Niiniluodon mukaan henkilön maailmankuvalla 
tarkoitetaan henkilön hyväksymien, todellisuutta koskevien 
käsitysten joukkoa. Nämä käsitykset tyypillisesti koskevat 
sitä, millaisista olioista tai aineksista todellisuus muodostuu, 
miten todellisuus on syntynyt ja kehittynyt ja millaisia sään-
nönmukaisuuksia ja lakeja siinä vallitsee. Maailmankuva voi 



olla mm. tieteellinen, uskonnollinen, metafyysinen tai arki-
kokemuksiin perustuva. Vrt. maailmankatsomus, elämän-
katsomus. 

Magia: Supranormaalien olentojen, voimien ja vaikutusten 
valvontaan, hallintaan ja pakottamiseen liittyvä riittitek-
niikka. Magia tapahtui joko kosketusperiaatteella (esim. ih-
misen vaatteet edustavat ihmistä itseään) tai pars pro toto 
-periaatteella (yhtä henkilö edustaa vaikkapa yksi hänen 
hiuksensa). Ks. myös sympateettinen magia. 

Manismi: Lat. manes, ”vainajien sielut”, (suvun) vainajien 
palvonta. 

Memoraatti: Kertomus supranormaalista elämyksestä, 
jonka kertoja itse tai hänen tuntemansa henkilö on kokenut. 

Monolatria: Käsitys, jonka mukaan vain yksi jumala on pal-
vonnan arvoinen, vaikka muiden jumalien olemassaoloa ei 
täysin kielletä. 

Monoteismi: Käsitys, jonka mukaan on vain yksi jumala. 

Muinaisusko: Yleensä epähistoriallinen ja epämääräinen 
tapa käyttää termiä ”kansanusko”, jossa siinäkin on ongel-
mana mm. ”kansan” määritelmä. Esim. Anna-Leena Siikala 
on korvannut sanan ”rahvaanuskolla”. 

Mystiikka: Uskonnonharjoittamisen muoto, jossa pyritään 
elämysten kautta suoraan yhteyteen supranormaalin maa-
ilman kanssa. 

Mytologia: Jumaltarusto, jonkin ihmisryhmän parissa tunne-
tut myytit tai myyttien sikermä. 

Myytti: Jumaltaru, joka käsittelee maailman luomiskauden 
tekoja ja tapahtumia, joiden ansioista maailma sai nykyisen 
järjestyksensä. 

Panenteismi: Käsitys, että kaikki on jumalassa eli maailma-
kaikkeus lepää jumaluudessa. 

Panteismi: Käsitys jumalan tai luovan voiman kaikkialle ulot-
tuvasta läsnäolosta maailmankaikkeudessa. 

Pansakraliteetti: Kaiken pyhyys 

Partikularismi: 1. Yhden uskonnollisen ryhmän puoltaminen, 
2. Oppi, jonka mukaan pelastus koskee vain tiettyjä valittuja 
ihmisiä, 3. Käsitys, että jumala on vain tietyn kansan jumala. 

Perinnealueet: Suomalais-karjalainen kielialue on jaoteltu 
perinnealueiksi, mitä jaottelua käytetään mm. folkloristi-
sessa tutkimuksessa tietyillä kirjaintunnuksilla. 

Polyteismi: Käsitys, jonka mukaan on olemassa useita juma-
lia. 

Possessio: Supranormaalin olennon tunkeutuminen ihmi-
seen. Voi ilmetä transsina tai ekstaattisena käytöksenä. 

Primitiivinen: Luontaistalouden varassa elävä kulttuuri. 
Melko hankala termi, koska yhdistyy helposti ”alkeelliseen” 
ja ”kehittymättömään”. 



Profylaktinen magia: Ennalta estävä taikuus, vrt. amuletti. 

Pyhä: Erillinen, erityinen, rajattu tai jumalallista alkuperää 
oleva. Sanan tutkimushistoria on pitkä ja monitahoinen. 
Pyhä ilmaisee paitsi erottamisen ja rajauksen, myös arvon 
eli pyhäksi erottaminen ilmaisee suhteen siihen, millä on 
erityistä arvoa. 

Riitti, rituaali: Uskonnonharjoittamiseen liittyvä yleensä yh-
teisöllinen meno, joka koostuu käyttäytymiskaavoista ja sa-
nallisista aineksista ja joka suoritetaan tietyssä paikassa, ti-
lanteessa tai tiettynä ajankohtana. Jaetaan kalendaari-, siir-
tymä- ja kriisiriitteihin.  Rituaalit eivät ole yksinomaan us-
kontokulttuurien tunnuspiirre, vaan niitä suorittavat myös 
ihmiset ja ryhmät, joilla on ns. maallinen kosmologia.   

Rukous: Viestintää supranormaalin kanssa, sanallista juma-
luuden lähestymistä, johon ei liity välittömään vaikutukseen 
pyrkimistä (vrt. loitsu, kuitenkin kansanuskossa rukouksia 
on voitu käyttää loitsunomaisesti). 

Sakraali kuninkuus: Käsitys, jonka mukaan kuningas tai pääl-
likkö edustaa jumalaa tai jumalia. 

Seremonia: Perinnäisiin sosiaalisiin, uskonnollisiin tai hallin-
nollisiin tapoihin tai lakeihin perustuvia käyttäytymiskaa-
voja. Vrt. riitti. 

Shamaani: Uskonnollinen auktoriteetti, jonka tehtävänä on 
toimia välittäjänä tämänpuoleisen ja tuonpuoleisen välillä. 

Toiminta tapahtuu ekstaasitekniikan avulla, jossa shamaa-
nin sielu poistuu vaellukselle hänen ruumiistaan, usein eläi-
men hahmossa. Toisinaan myös supranormaalit olennot 
saapuvat shamaanin luokse ja hän esittää näiden olentojen 
rooleja. 

Shamanismi: Shamaanin harjoittama riittitekniikka tai loit-
sintatekniikka. 

Siirtymäriitti: Seremonia, jossa yksilö siirretään sosiaalisesta 
asemasta toiseen, yleensä kolmen vaiheen kautta (irtautu-
minen, vaihde, liittymä). 

Symboli: Tunnuskuva, vertauskuva. Uskonnontutkimuk-
sessa tavallisesti esine, kuva, merkki, sana tai ele, jonka 
avulla ilmaistaan käsityksiä ihmisen ja supranormaalin suh-
teista. 

Symboliikka (uskonnoissa): Tietyn uskonnon käyttämien 
symbolien järjestelmä. 

Sympateettinen magia: Riittitekniikka, joka perustuu yhtäläi-
syyteen (jäljittelymagia) tai kosketukseen. Esimerkiksi halu-
tun saaliseläimen piirtäminen ennen metsästysretkelle läh-
töä on jäljittelymagiaa. Vihamieheltä varastettu henkilökoh-
tainen tavara antaa mahdollisuuden kosketusmagiaan. 

Synkretismi: Traditioiden sekoittuminen, vanhan ja uuden 
maailmankuvan kerrostuminen ja kietoutuminen yhteen. 



Tabu: Kielletty teko, sanominen, koskettaminen tai syömi-
nen. Tabun rikkojalle koituu haitallisia seurauksia. Tabu voi-
daan selittää myös ”väen” keskittymäksi ja saattaa aiheut-
taa vaaraa vain toiselle sukupuolelle. Vrt. dynamismi ja 
pyhä. 

Taikamerkki: Dynamismiin liittyviä aineettomia ”väen” läh-
teitä. 

Taikausko: Uskonnon ja magian muodot, jotka ovat valta-
kulttuurin tai uskonnon silmissä vältettäviä / hyvän ja huo-
non onnen säätelyyn tähtäävät arkiset uskomukset ja ritu-
aalit. Taikausko-termi ilmaisee valtakulttuurin tai tutkijan 
väheksyvää asennetta kyseistä ilmiötä kohtaan. 

Tautidemoni: Käsitys sairauden esiintymisestä ja leviämi-
sestä ihmisen tai eläimen hahmossa. 

Transsendentti: (usk.) tuonpuoleisuus, jumalan oleminen 
maailman tuolla puolen. 

Uhri: Jonkin antaminen, uhraaminen supranormaalille toi-
mijalle rituaalin yhteydessä. Uhrit voidaan jakaa mm.  
lahja-, sovitus-, konviivio- ja kommuuniouhreihin. Lahjauh-
rilla pyritään saamaan lahjan saaja noudattamaan uhraajien 
toivomuksia mutta se voi olla myös kiitosuhri. Sovitusuhrina 
jumaluudelle annetaan jotain arvokasta syntien sovituksena 
tai synnit siirretään uhrieläimen ”syntipukin” kannettavaksi. 

Konviiviouhrissa jumalille luovutetaan osa rituaalin anti-
mista. Kommuuniouhrissa uhri edustaa jumaluutta ja sitä 
nautittaessa syntyy yhteys jumalan ja uhraajien välille. 

Usko: 1. Vakaumus supranormaalin olemassaolosta ja tähän 
turvautuminen, 2. luottamus johonkin (yleensä positiivi-
seen) asiaan, 3. tietoon perustumaton käsitys jostakin asi-
asta. 

Uskomus: Supranormaalia koskeva yleistävä väite.  

Uskomusperinne: Vapaamuotoisesti välittyviä kulttuurisia 
käsityksiä, käytäntöjä ja kertomuksia, joiden sisällöt ja mer-
kitykset ovat uskonvaraisia, usein selittämättömiin tai yli-
luonnollisiin ilmiöihin liittyviä. 

Uskonnolliset yhteisöt: Yleensä tarkoitetaan uskontojen si-
sällä syntyneitä yhteisömuotoja, laajassa merkityksessä voi 
tarkoittaa myös koko yhden uskonnon muodostamaa yhtei-
söä. 

Uskonnon kieli: Kielen käyttöalue, joka on sidoksissa uskon-
tojen piirissä käsiteltäviin aiheisiin. Uskonnot voivat olla si-
doksissa useampaan luonnolliseen kieleen. 

 

 

 



Uskonto: Määrittelyn lähtökohtia on useita: 1. Määrittely 
yliluonnollisen kautta: oletetaan, että uskontoja yhdistää 
uskominen yliluonnollisiin olentoihin, 2. Määrittely 
pyhä/profaani –erottelun kautta: arkipäiväiset ja poikkeuk-
selliset asiat erotetaan toisistaan, esim. uskonnollinen on 
sellainen ihminen, jolle on jotain pyhää, 3. Määrittely eksis-
tentiaalisten kysymysten kautta: elämän merkitys, kuole-
manjälkeiset tapahtumat. Tutkijoilla ei siis ole mitään yhtä 
suljettua uskonnon määritelmää, vaan se määritellään 
yleensä tutkimuskohtaisesti. Esimerkiksi Ilkka Pyysiäisen 
mukaan uskonto on käsitteellistys, joka on tehty suuresta 
määrästä erilaisia uskomuksia, käyttäytymistaipumuksia ja 
kokemuksia. Erilaiset asiat nähdään uskonnollisina silloin 
kun ne täyttävät tietyt tulkitsijan asettamat ehdot. 

Vainajainpalvonta: ks. manismi 

Zoomorfismi: Jumalien ja uskomusolentojen eläinhahmoi-
suus. 

 

 

 

 



OSA 2: SUOMALAISIIN JA SAAMELAISIIN KANSANUSKO-
MUKSIIN LIITTYVÄÄ SANASTOA 

 
Aarni: Aarteenhaltija, joka vartioi maahan kätkettyä aar-
retta, tunnetaan myös nimellä Kratti. 

Aljopuu: Kotipiirin uhripuu, muita nimityksiä mm. pitämys-
puu, haltijapuu ja elättipuu. 

Etiäinen: Henkilön tuloa ennakoivaksi tulkittu näkö- tai kuu-
loaistimus, joka on tulkittu ihmisen haltijasielun näyttäyty-
miseksi. 

Haltija: Supranormaali olento, joka asustaa tietyssä pai-
kassa, halliten sitä ja sen piirissä harjoitettuja elinkeinoja. 
Haltijat jaetaan yleensä kulttuuripaikan haltijoihin (koti, kar-
jasuoja, riihi, sauna, kirkko jne.) ja luonnonhaltijoihin 
(metsä, vesi, maa, vuori jne.). Myös ihmisellä voi olla haltija, 
joka on eräänlainen hänen kaksoisolentonsa.  

Hannunvaakuna: Maaginen symboli ja koristekuvio, jonka 
on uskottu suojaavan pahalta ja tuovan menestystä. Suo-
messa tunnettu myös nimellä käpälikkö. 

Harakointi: Sukupuolielinten paljastaminen maagisen suo-
jaavan vaikutuksen saavuttamiseksi, liittyi usein naisen ”vä-
keen”. Yleisterminä anasyrma. 

 

 

 
 
 

Hiisi: 1. Rituaalipaikka, pyhä metsikkö, lehto (myös vuori tai 
puu) 2. Pyhän metsikön haltija, 3. Syntytarinoihin liittyvä, 
usein pahantahtoinen olento. 

Jatulintarha: Kivistä muodostettuja labyrinttikuvioita, jotka 
Suomen osalta painottuvat rannikkoalueille. Kutsuttu myös 
nimillä nunnantarhat, jerusalemit, jättiläisen tiet ja neidon-
tanssit.  

Jatulit: Kansantarinoista tunnettu jättiläiskansa, joka olisi 
elänyt Lapissa ennen saamelaisia. Jatulit asuivat maakella-
reissa, kuopanteissa ja onkaloissa, joista voi jälkinä löytää 
mm. ovensaranoita tai aterimia. Pidetty myös jatulintarho-
jen rakentajina. 

Jauhaminen: Maaginen kansanparannuskeino, jossa jauhin-
kiven päällä jauhettiin tauti pois sairaasta. 

Jumi: Pysähtynyt tilanne, myös sukupuoliyhteys, mahdolli-
sesti suomen kielessä samaa kantaa kuin ”jumala”. 

 

 

 



Jätinkirkko: Suorakaiteen tai soikion muotoinen kookas kivi-
kehä, jota kansanperinteessä on kutsuttu myös mm. jätin-
linnaksi, pirunkirkoksi ja jatulinkirkoksi. Ainakin myöhäis-
neoliittisella ajalla käytössä olleita luontaisiin kivikkoihin 
muokattuja paikkoja, joiden käyttötarkoituksesta on esi-
tetty erilaisia arvioita hylkeenlihan kylmävarastosta linnoi-
tuksiin, uhripaikkoihin ja poroaitauksiin. 

Jättiläiset: Myyttisiä, usein aitiologisia olentoja, joilla selitet-
tiin mm. poikkeuksellisten luonnonmuodostelmien syntyä. 
Vrt. myös hiidet, jatulit, metelinväki, kalevanpojat tai munk-
kilaiset, jotka esiintyvät vastaavissa rooleissa. 

Kade: Ihmisestä suoraan välittyvä sairaus tai epäonnen ai-
heuttaja tai pahalla silmällä katsova ihminen. 

Kalma: 1. kuolema, 2. kirkkomaiden ja kalmistojen haamut 
ja haltijat (kalmanväki), 3. kuolemaan liittyvä voima tai sen 
aiheuttama sairaus. Alunperin uralilainen sana, jonka mer-
kitys on ollut ”kuolleen hauta”. 

Kannus: suomalainen nimitys saamelaisten noitarummulle. 

Kapeet (yks. kave): Eläin- tai ihmishahmoisia olentoja, esim. 
Agricolalla pahoja myyttisiä eläimiä. 

Karsikko: Vainajaa koskeva merkintä puussa, karsittu puu tai 
metsä. Usein kirkkoon tai kalmistoon johtavan reitin var-
rella, toisinaan myös suvun muistomerkkinä. Karsikkoja voi-
tiin tehdä myös eläville esim. ensikertalaisille matkaajille. 

Kekri (köyry): Suomalaisten elinkeinovuoden syksyinen pää-
tösjuhla, vuoden vaihde, jolloin erityisesti vainajien henget 
liikkuivat. 

Kiertäminen: Maaginen toimi, jolla kierrettävä asia on mer-
kattu tai otettu haltuun. Kiertämissuunta ja kierrosten 
määrä oli tärkeä, kierrossa voitiin käyttää maagista esim. 
”väkeä” sisältävää rautaesinettä. 

Kivet: Väkeä sisältäviä taikaesineitä, joiden voima oli yleensä 
peräisin paikasta, josta ne oli saatu. Kiuaskivessä oli tulen-
väkeä, ukonvaajoissa ukon väkeä jne. 

Koputtaminen: Maaginen ele (tunnettu maantieteellisesti 
laajalla alueella), jossa kosketetaan tai koputetaan puuta 
hyvän onnen säilyttämiseksi. 

Kotonakulkija: Vainajan sielu, joka on haluton tai kyvytön py-
symään haudassa. Kulkemista pyrittiin ehkäisemään monin 
keinoin, mm. karsikoin, maagisin esinein tai hautaamalla 
arkku nurin päin, ruumis mahallaan tai sitomalla vainajan 
jalkaterät tai polvet yhteen. 

Kuolettaminen: Karjalasta tunnettu rituaali, jossa kuolevan 
vieressä on ollut valvoja valmistelemassa tämän viimeistä 
matkaa erilaisin toimenpitein, mm. avaamalla ikkuna ja uu-
nipelti, joista sielu pääsi ulos.  

Kuolinvaatteet: Vaatteet, jotka puettiin vainajalle ennen 
arkkuun panoa: yleensä vainajan parhaat vaatteet tai vai-
najan itsensä valmistamat erityiset kuolinvaatteet. 



Kylvettäminen: Yleinen kansanparannustapa, jossa sairaan 
rituaalinen saunassa peseminen karkotti tautia aiheuttavan 
pahan ruumiista. 

Kynnys: Kotipiirissä oleva raja tämän- ja tuonpuoleisen vä-
lillä, samoin kuin veräjä. 

Kyöpeli: Räyhähengen tyyppinen kummitus, rauhaton vai-
najasielu. 

Käärmeenkäräjäkivet: Käärmeiden oleskelupaikalta otettu 
kivi, jonka uskottiin sisältävän voimakasta käärmeenväkeä. 
Tällaisia kiviä on tavattu usein tietäjien noitapusseista. 

Lakkaväki: Metsäsuomalaisilta tavattu käsitys, jonka mu-
kaan ihmisen kuollessa hänen sielunsa jäi asumaan talon yli-
sille eli lakkaan ja vasta tietyn ajan kuluttua matkasi sieltä 
hautaan ruumiinsa luokse. 

Lempo: Piru, paholainen, aik. tuleen liitetty uskomusolento. 

Louhi: Pohjolan, alun perin mahdollisesti vainajalan hallit-
sija, jolla oli myös shamanistinen kyky. 

Luonnottaret: Alun perin ilmeisesti luonnon ja sen ilmiöiden 
naispuolisia ylläpitäjiä, alkuvoimien henkilöitymiä. Päivätär 
– aurinko, Kuutar – kuu, Ilmatar, Tuuletar ym. 

Luut, luuranko: Luut olivat yhteydessä ihmisen tai eläimen 
sieluun ja jälleensyntymiseen, eri aikoina luultavasti eri ta-
voin. Historiallisella ajalla jälleensyntymisen esteenä oli 
nähtävästi luurangon tuhoutuminen onnettomuudessa tai 

polttamalla (vrt. noitaroviot), jolloin vainajan sielu saattoi 
jäädä kummittelemaan. 

Lykky: Maailmassa oleva hyvä onni, jonka määrä oli vakio ja 
jota pyrittiin hallitsemaan uhrein, taioin ja loitsuin. Vrt. väki. 

Löyly: Ihmisen fyysisiä elintoimintoja ylläpitävä ruumissielu 
eli henkisielu. 

Maahinen: Pienikokoisia, maan alla asuvia, ihmistä muistut-
tavia olentoja. Ymmärretty ”ristimättömäksi”, kastamatto-
maksi kansaksi, joka asui maanalaisessa, ylösalaisessa maa-
ilmassa. 

Maailmanpuu: Suomessa ”iso tammi”, joka ennen kaata-
mista peitti taivaan. Maailmanpuun korvasi uusi tukira-
kenne, maailmanpatsas eli sampo. 

Marras: Kuoleman enne, joka tulkittiin yleensä eläimen 
käyttäytymisestä. 

Menninkäinen: Kalmanväkeä, haipunut vainajalasielu (kuten 
myös keijukainen) 

Metallit: Erityisesti rauta ja elohopea olivat voimallisia, maa-
gisia aineita, joita käytettiin varaustaioissa eli suojaamaan 
pahoilta vaikutuksilta. Myös kuparia (vaski), hopeaa ja tinaa, 
toisinaan myös lyijyä voitiin käyttää samassa tarkoituksessa. 
Metallit toimivat myös maksu-uhreina ja hopealla torjuttiin 
kirouksia. 



Mieskuva: Vahingoittamis- ja parantamistaikuudessa sekä 
lemmennostatuksessa käytetty ihmistä esittävä nukke tai 
kaiverrettu kuva. 

Mittaaminen: Yksi kansanparannuskeinoista, joka perustui 
mitan ”väkeen”, esim. mittaan, jolla oli otettu vainajasta ar-
kunmitat. Käytettiin yleensä säikähdystä ja muita kohtaus-
tauteja hoidettaessa. 

Muuttopuu: Katto-orsia kannattanut, muurin viereen pysty-
tetty vankka pystypuu, jonka piti olla omasta pihapiiristä, 
pohjoisen puolelta kaadettu kuusi. Muuttopuu eli tuvanpat-
sas oli esivanhemmille omistettu puu, jota tarkkailtiin myös 
enteiden varalta. Tunnetaan lähinnä metsäsuomalaisten 
perinteestä. 

Noaidi: Saamelaisten nimitys tietäjälle eli shamaanille. Sha-
maanin tehtäviin kuuluivat erityisesti sairauksien paranta-
minen, metsästysonnen palauttaminen ja maaginen tiedon-
hankinta. 

Noita: Suomalaisten nimitys tietäjälle eli shamaanille (myös: 
myrrysmies). Noidan apuvälineenä yleisin oli rumpu (mm. 
saamelaisilla), suomalaisella shamaanilla mahdollisesti kan-
nel. 

Nostaminen: Asian, eläimen tai esineen taikomista niin, että 
se kävi jonkun kimppuun tai vahingoitti tämän omaisuutta. 

Ottoluonto: Tietäjän itseensä eri lähteistä ottama ”väki”. 

Para: Henkiolento, apuolento, jonka tehtävänä oli talon tai 
omistajansa auttaminen varallisuuden kasvattaminen. Saat-
toi olla itse tehty, esim. esiintyä pyöreänä esinemäisenä 
(verrattu tuohirullaan) tai eläinhahmoisena, kuten kissan, 
linnun tai sammakon muodossa.  

Peijaiset: Pidot, etenkin hautajaispidot. Esim. karhun tai 
muun ison riistaeläimen kaadon kunniaksi järjestetyt pidot, 
johon liittyi rituaali eläimen palauttamiseksi uuteen elä-
mään. 

Piirut: Venäjän sanasta pir, juhlat, juomingit. Vainajien muis-
topidot Laatokan Karjalassa. 

Pilaus: Ihmisen tai hänen omaisuutensa saattaminen vaa-
raan, siirtäminen kuolemaan tai tuhoaminen. 

Piritys: (lat. spiritus), varallisuudenkartuttaja, kuten para. 
Pieneen rasiaan suljettu kuollut hyönteinen tai sitä esittävä 
esine, joista on myös melko nuoria tehdastekoisia versioita. 

Raha: Kansanuskomuksissa kolikot koettiin väekkäiksi sekä 
metallin että leimojen vuoksi. Käytetty laajasti maksu-uh-
reina. Yksitellen tai pussissa kätkettyinä toimivat talon on-
nen hyväksi. 

Rauta: Paljon ”väkeä” sisältävä aine, jota käytettiin erityi-
sesti pahalta suojaavassa varaustaikuudessa. Esim. rauta-
naula oven yläkarmissa saattoi suojata taloa. Rautaesi-
neessä, jonka tekijä oli jo kuollut, oli lisäksi kuoleman ”vä-
keä”. 



Renkaat: Renkaan muotoiset esineet saattoivat olla kanavia 
tuonpuoleiseen. Esim. luonnostaan renkaaksi kasvanut 
oksa, mutta myös hevosen länget, jotka olivat olleet mu-
kana ruumisreen vetämisessä. 

Risti: Sekä kristillinen symboli että maaginen merkki, jota 
käytettiin suojaamaan tavaroita ja asioita. 

Räyhähenki: Epäjärjestystä, melua ja häiriötä aiheuttava 
kummittelija, poltergeist. 

Saamelaisten jumalat: Useimmiten haltijatyyppisiä luonnon-
jumalia, poikkeuksena Radien ja ylijumala Tiermes. Saame-
laisilla oli myös aurinkoon liittyvä jumaluus, Beaivi sekä eri-
tyisiä naisten áhkká-jumalia. Vrt. suomalaisten jumalat. Saa-
melaisalueiden länsiosissa vaikutteita saatiin myös skandi-
naavisesta mytologiasta. 

Sáiva: Yleissaamelainen, kaksipohjaisia järviä tarkoittava 
sana. Yhdistetty myös vainajala-ajatteluun. 

Saksanvee: Kolmikantainen w-kirjain, jota käytettiin taika-
merkkinä etenkin puuastioiden pohjissa. 

Santit: Katolisesta pyhimyskultista kansanperinteeseen jää-
neet pyhimykset, jotka yhdistettiin haltija/vainajatraditioon 
mm. kekrin vaihtuessa pyhäinmiestenpäivään eli nykyiseen 
pyhäinpäivään. 

 

Seita: Saamelaisten pyhä paikka, poikkeuksellinen luonnon-
muodostelma (kallio, kivi) tai ihmisen pystyttämä kivi tai 
puupaalu. Seitapaikkoja oli eri tasoisia muutaman henkilön 
käyttämästä sekä suku- ja perheseidoista useamman yhtei-
sön seitoihin, jotka olivat myös mahdiltaan erilaisia. 

Sielut: Suomalaisiin kansanuskomuksiin kuuluvat käsitykset 
yhdellä ihmisellä olevista kolmentyyppisistä sieluista: ruu-
missielusta, vapaasielusta sekä haltijasielusta. 

Suola: Väekäs aine, jota käytettiin mm. maagisten aineiden 
vaarattomaksi tekemiseen sekä katolisella ajalla demonien 
karkottamiseen. 

Suomalaisten jumalat: Ajallisesti ja paikallisesti vaihtelevia 
uskomusolentoja, jotka muistuttivat usein enemmänkin 
haltijoita (Ahti, Tapio, Tellervo, Vellamo) tai kulttuurihee-
roksia (Väinämöinen, Ilmarinen). Näistä laajimmin tunnet-
tuja näyttävät olleen säiden jumala Ukko sekä Ilmarinen. 

Talonpaikan katsominen: Maanhaltijan tai maahisen suosiol-
lisuuden selvittäminen aiotulle talonpaikalle esim. arpo-
malla tai enneunen avulla. Ilman maanhaltijan lupaa raken-
nettu talo ei menestynyt ja piti siirtää parempaan paikkaan. 
Maanhaltijalle istutettiin pitämyspuu ja annettiin vuotuiset 
uhrit, kuten uudissatoa. 

Terva: Yksi suojaavista ”väekkäistä” aineista. 

 



Tonttu: Kodinhaltija 

Tuonela: Maan tai veden alla sijaitseva kuolleiden maailma.  

Tursaansydän eli mursunsydän: Yksi taikamerkeistä, hakaris-
tiä muistuttava kuvio, jossa on neljässä aukossa nuolenpäitä 
muistuttavat ulokkeet. 

Uhrikivi: Arkeologiassa kuppikivi eli kivi tai kalliopaljastuma, 
johon on hakattu yhdestä runsaaseen sataan pyöreää sy-
vennystä. Kansanperinteen mukaan kuppeihin on uhrattu 
mm. uudistuotteita ja niihin kertynyttä vettä on käytetty pa-
rantamiseen. Osa kuppikivistä liittyy rautakautisiin kalmis-
toihin, mutta mahdollisesti myös rajoihin. 

Uhrilähde: Lähde, jonka vettä on yleensä pidetty sairauksia 
– erityisesti silmätauteja – parantavana. Lähteen voima on 
perustunut muiden luonnon aukkojen tapaan sen ajatel-
tuun yhteyteen tuonpuoleiseen. Vettä otettaessa lähteelle 
on tavattu antaa maksu-uhri. 

Ukonkivi: Kvartsin (joskus myös piikiven) kansanomainen ni-
mitys. Erisnimenä myös saamelaisten pyhä paikka Inarissa. 

Ukonvaaja: Ukkosen kynsi/naula/taltta, jonka uskottiin ole-
van salaman tuoma kiila, joka iski puunkin halki. Esineeseen 
uskottiin sisältyvän ukon väkeä ja se oli tehokas sekä paran-
nukseen että rakennusten suojaamiseen tulipaloilta. 
Yleensä ukonvaajat olivat kivi- tai pronssikautisia kirveitä ja 
talttoja. 

Umpiputki: Yhtenä merkityksenä vyössä kuljetettu kupari-
nen tai pronssinen putki, jota (karjalainen) tietäjä käytti pa-
rantamiseen vuolemalla siitä lastuja. 

Vihat: ”Väekkäistä” asioista saatu, tarttunut tauti. 

Viisikanta: Viisisakarainen tähtikuvio, viisiloppinen eli penta-
grammi on laajalti tunnettu taikamerkki, jota käytettiin Suo-
messakin suojaavassa tarkoituksessa. Kuvioita on piirretty 
mm. oviin, juustomuotteihin, häävuoteisiin, ruutisarviin 
sekä moniin muihin esinetyyppeihin ja jopa Finströmin kir-
kon seinään. 

Väki: Olion, esineen tai ilmiön persoonaton voima. Tulessa 
oli tulen väkeä, hautausmaalla kalmanväkeä, sotatante-
reella sodanväkeä jne. Viimeksi mainitussa voi olla joko kal-
manväkeä (kaatuneiden jäännökset) tai raudanväkeä (aseet 
ja niiden osat) tai molempia (aseet, joilla oli tapettu). Sodan-
väki säilyi myös aseissa, jotka olivat joskus olleet taistelussa 
mukana. Väreistä punaista pidettiin erityisen väekkäänä sen 
yhdistyessä veren kautta elämän väriksi. 

 



OSA 3: VALIKOIMA KRISTINUSKON SANASTOA 

 
Alttari: Pyhän kohtaamisen paikka. Kristillisessä traditiossa 
alunperin puinen ehtoollispöytä, myöhemmin kiinteä ki-
vialttari. Käytetty myös kannettavia matka-alttareita. 

Ambo: Kivinen lukupöytä, saarnatuolin edeltäjä. 

Anneksi: Apuseurakunta, jonka kirkkoherralla oli myös muu 
kirkollinen virka, jonka hoitoon hän sai palkkaa papintuloina 
anneksiseurakunnasta. 

Apsis: Alttarikomero kirkon itäpäädyssä, alttarin takana. 
Usein puolipyöreä seinäsyvennys, jossa on kupolikatto. 

Basilika: Myöhäisantiikissa omaksuttu kirkon rakennusmalli, 
joka on yleensä kolmi- tai viisilaivainen pitkäkirkko, jonka 
keskilaiva on sivulaivoja korkeampi. 

Bulla: (Lat. kotelo) Asiakirja tai siihen langalla yhdistetty si-
netti, yleensä paavin päätös tärkeästä asiasta. 

Ciborium: Ehtoollisaineiden säilytykseen tarkoitettu kannel-
linen astia (tai malja). Myös pylväiden kannattama alttarika-
tos. 

Dormitorio: Luostarin makuusali. 

Enkolpioristi: Ontto ristiriipus, joka on tarkoitettu pyhäin-
jäännöksen säilytykseen. 

 

 
 

Hallikirkko: Monilaivainen pitkäkirkko, jonka keskilaiva on 
yhtä korkea tai hieman korkeampi kuin sivulaivat. Laivoilla 
on yhteinen ulkokatto. 

Hostia: Siunattu ehtoollisleipä. 

Kalkki: Ehtoollismalja 

Kappeli: Yleensä kirkkoa pienempi jumalanpalveluselämää 
varten rakennettu huone. Käytetään myös synonyyminä ty-
tärseurakunnalle eli jonkin emäseurakunnan alaiselle seura-
kunnalle (kappeliseurakunta). 

Kolumbaario: Uurnaholvi, tuhkauurnien säilytyspaikka. 

Kropnitsa: (grobu, kropu): Ortodoksihautausmaille tehty 
matala, lautakattoinen ja ikkunallinen hirsirakennelma, 
”vainajan talo”. 

Krypta: Kirkon lattian alle rakennettu kammio tai holvi, jota 
on voitu käyttää hautana tai pyhäinjäännösten tai muiden 
arvoesineiden säilytyspaikkana. 

Kuori: Kirkon pyhin ja arvokkain osa, jossa sijaitsevat alttari 
ja kuorituolit. 

Kuoriaita: Keskiaikaisessa kirkossa kuorin runkohuoneesta 
erottava puinen, kivinen tai metallinen aita. 



Laiva: Pylväiden tai pilareiden erottama pitkänomainen osa 
kirkon sisällä. 

Matkaikoni: Ortodokseilla yleinen pieni, kokoontaitettava 
ikoni eli uskonnon harjoittamisessa käytetty kuva, joka voi 
olla esim. metallia, puuta tai luuta. 

Pakana, pakanallinen: (Lat. paganus, maalainen) Halveksiva-
kin nimitys ei-kristitystä tai muun kuin ns. kirjauskonnon 
harjoittajasta. 

Parokia: (Alue)seurakunta. 

Pateeni: Lautanen, johon asetettiin öylätit eli ehtoollisleivät.  

Primsignaatio: Alustavat tunnustautuminen kristinuskoon ja 
(riipus)ristinotto tämän merkkinä. 

Pyhiinvaellusmerkki: Keskiajalla käytetty matkamuisto ja 
amuletti, jollaisia sai ostaa tärkeiltä pyhiinvaelluspaikoilta. 
Eri paikoilla oli omat merkkinsä, jotka liitettiin tiettyyn suo-
jeluspyhimykseen. Merkin kantajan uskottiin nauttivan 
myös kyseisen pyhimyksen suojeluksesta. 

Refektorio: Luostarin ruokasali 

Reliikki: Yleensä pyhimyksen ruumiista, vaatteista tai hä-
nelle kuuluneesta esineestä tehty pyhäinjäännös. 

Rosario: Katolisen kirkon rukousnauha, joka koostuu perin-
teisesti 100 solmusta, joiden välissä on helmiä ja päässä 
risti. 

Rukoushelmet: Pieni helminauha, johon kuuluu erivärisiä 
helmiä, joilla on oma merkityksensä ja joihin liittyy rukous 
(ev.lut. kirkko). 

Ruusuikkuna: Pyöreä päätyikkuna, joka on koristeltu verkko-
maisesti. 

Salikirkko: Yksilaivainen pitkäkirkko. 

Sakraalitila: Vihkimällä pyhitetty tila (kirkolliset rakennukset, 
kappelit). 

Sakristaani: Sakariston hoitaja, suntio, lukkari 

Tabernaakkeli: Alttarin läheisyyteen sijoitettu siunatun eh-
toollisleivän säilytyspaikka. 

Tsasouna: Ortodokisesta kappelista Karjalassa käytetty ni-
mitys. 

Uhrikirkko: Kirkko, jolle on tavattu luvata lahja (mm. votiivai-
laiva tai votiivikuva) merihädässä. 
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