
Jänneksen katsauksen ongel-
mia. Se on laadukas raportti.
jolla on sosiaalinen tilauksen-
sa, ei vain vankeinhoidossa,
vaan laajemminkin kriminaali-
ja päihdehuollossa.

MATTI LAINE

Suomen perinneatlas on jal-
kimmäinen osa karttakirja-sar-
jasta, jonka kansatieteellinen
osa ilmestyi vuonna 1976.
Tän'rä Toivo Vuorelan johdolla
valmistettu kartasto esitti 84
karttaa suomalaisesta kansan-
kulttuurista tai oikeammin kai
ranhirsta tulolliskulttuurista.
Karttalehdet antoivat tietoa ra-
kennuskulttuurista. ravintota-
r oislu. liik.nn"r älineistä ja
maalalouskaluista. Perinne-
kartastojen juuret johtavat en-

simmäisen maailmansodan jäl-
keiseen Keski-Eurooppaan.

Julkaistut työt ovat olleet etu-
päässä kansatieteellisiä, folk-
lore on ollut erremmän esilla
vain ruotsalaisessa hankkees-
sa (ilm. 1957 ja l976tja lietlsti
nyt täydentyneessä suomalai-
sessa perinnekadastossa.
Ruotsalaisen kartaston esityö-
nä valmistui jo vuonna 1945
Ragna Ahlbackin toimittama
64-karttainen Kulturgeografis-
ka kartor över Svenskfinland.

Kartasto perustuu pitkaan
jatkuneeseen suullisen kan-
sanperinteen keruuseen ja tal-
lentamiseen. Kirjan takakan-
nessa todetaan ilman turhaa

vaatrmattomuutta. että valn
Suomessa on mahdollista tehdä
tällainen kirja. Kartastoa on

valmisteltu 1960-luvun alusta
lahtien. Itse karttaosasto val-
mistui jo vuonna 1970, mutta
pääosin \4atli Sarmelan kirjoit-
tama tekstiosa syntyi hitaam-
min. Se ei ole mikään ihme, sil-
Iä tekstiosan kasikirjoituksen
on täytynyt olla ainakin I 000-
sivuinen. Karttakirjan osat oval

siis ajoitukseltaan ja kooltaan
eriparisia.

Suullinen kansanperinne -i
ole aivan ensimmäinen asia.
josta odotlaisi karllamuotoisia
esityksia. Perinnehän elaa ih-
mrsen mrelrssä, erkä läänetssä

tai kunnissa. Siksi on tärkeää
kysyä, miksi pitää rinnastaa
jotkut ajattelun muodot valtiol-
lis-hallinnollisesti rajatun fyy-
sisen ympäristön kanssa. Kart-
taesitykseen onkin paneuduttu
huolellisesti. Kartt<rja on neljää
eri lajia, ja lukijan on syytä olla
tarkka, sillä eri karttojen suhde

' rilai-eslttamaansa llmloon on e

nen.

Johdannussa Sarmela mää-

rittelee kartaston päätehtäväk-
si erottaa kolme erilaista "vm-

päristösysteemiä" - eränkävi-
joiden, kaskiviljelijoiden ja ag-

raaritalonpoikien kulttuulit.
Tek'liosan alku maisluu l nrpä-

ristiideterminismiltä: "Uskon-
toja eivät luo filosofit ja uskon-
nonperustaiat, vaan ekosystee-

mit nostavat esiin omat aukto-
riteettinsa." Kun samassa yh-
tel rlessä koroslelaan mvös

päinvastuisla näkökantaa ja
nährlään "ftlkloren esittaja.
paikallisyhteisön vaikuttaja",
myiis aktiivisena kulutla.jana.
ei Sarmelan deterrninisnri lop-
pujen lopuksi liene aivan eh-
dotonta. Keskeisinä perinne-
alu.inu esilelään Länsi-Su,,mi"
Itä-Suomi ja Karjala. Lukijan
silmään pistään kuitenkin heti
Pohjanmaa. joka "i tunnu oi-
kein sopeutuvan rooliinsa. Pi-
täisikö kuitenkin ekosystee-

min lisäksi selittää jotuin myös

historialla ?

Ftlklor"n lallentamisen ja
tutkimisen vanhimpien perin-
teiden mukaisesti perinne on

anonyymiä. Se ei ole siis ke-
nenkään varsinaisesti luornaa,
raan perinteen "taita.jat" rain
säilyttivät ja välittivat sita. Tal-
lä kannalta on luontevaa esit-
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tää folklore kartografisina

abstraktioina. jotka leijuvat
kurtan esillämän [11sisen mui-
seman yllä. Se. milen.ränkävi-
jan, kaskiviljelijan tai peltovil-
jelyä harjoittavan talonpojan

yhteisollisyys voidaan liittää
tähän esitlstapaan. on rarsin
problemaattista. Siita huoli-
matta, että perinneatlaksen

tekstiosassa varsin laajan koti-
maisen ja kansainvälisen tut-
kimuskirjallisuuden avustuk-

sella annetaan - sikali kuin
osaan arvioida - folkloren tut-
kimuksesta ajanmukainen ku-
va, heijastuu itse karttalehdis-
tä vanhempi as('nnc. Siini mrr-

leriaaIissa. josla karlat on tii-
vistetty, ei kerrota "isäntä ja
renki" -kaskuja, ei arvostella

kirkolle ja kruunulle makset-

tujen rerojen ankaruutta tai

ruodita luomareiden lahjotla-
vuutta, eikä tehdä muutenkaan

mitään sopimatonta. Rahvaan

maailman ja kartanomiljoon
ero on häivytetty, sillä jälkim-
mäistä ei ole lainkaan. Myös

musiikki on rajautunut kan-

sanperinteen atlaksen ulko-
puolelle. Raväkkyyden puute

ei kuitenkaan ole Matti Sarme-

lan syy, silla han on 19601u-
vulta lähtien ollut virittämässä

SKS:n toimintaa uusille urille.
Esimerkiksi vuonna 1967 sil-
Ioinen fil. Iis. Sarmela esitti
kansanperinteen valiokunnal-
le, jossa puhetta johti Martti
Haavio. lau jan suomalaislen

sukupuolimoraalia koskevan

perinnekyselyn järjestämistä.

Poytakirjan mukaan valiokun-
ta jätti ehdotuksen kasittele-
mättä. Jotain aivan viime vuo-

sikymmenille asli r allinneisla

asenteista kertoo se, että "kan-
sanomaisimmal" SKS:n ai neis-

toista työstetyt perinneantolo-
giat on julkaistu arkiston ulko-
puolella (metsälyömiesperin-

ne, korsuperinne).
Aluksi monet kartat tuntuvat

triviaaleilta. Esimerkiksi kart-
ta 82. jonka uiheena on larina
lapsesta ja kaarmeestä yhtei-
sellä ruokakupilla. Kartassa

erottuu selväsli kolme erilaista
aluetta. Lounais-Suomessa

lapsi keholtaa käärmellä s)ö-

mään kanssaan. Pohjanmaalla

lapsi kivahtaa käärmeelle:

"Syö omalta Iaidaltasi!". Ja Ita-
Suomessa käärme saa neuvon

syödä lusikalla eika kielella.
Nykyihminen odottaa jutun
jatkumista, jotta saisi tietää,

mitä käärme vastasi. Mutta kun
lukee leksliosasta }[arjatla
Jauhiaisen valmistaman taus-

latekstin. huomaa akkiä oppi-
neensa ihmisen .ja käärmeen

suhteen historiasta Suomessa
ja muuallakin aivan uusia asi-

oita. Tai kartta 34 nuoflen työ-

kisoista. Siita kay muun muas-

sa ilmi. Pttä niitä kulsuttiin
Pohjanmaalla kakiksi. Sen si-
jaan Itä-Suomessa törmätään

nimitysten 11 kelmään: öitsit.

yötsyt. ehtlur. ehkat. ahkat ja

kopelat. Tata voisi pitaa vaik-
kapa ilmauksena sille hävyttö-

myydelle, jolla nuo puhumatto-

mat ja epäsosiaaliset harvaan

asuttujen seulujen melsäsuo-

malaiset suhtautuvat heistä

kerrottuihin tieteellisiin näke-

myksiin, joiden mukaan he

orat puhumattomia ja epäsosi-

aalisia.
Se kansanomaisen ajattelun

rikkaus ja mielikuvitus, jonka

kartasto ja sen arvokas teksti-
osa vyöryttävät esille, synnyt-

lää monia hämmentl neilä aja-

tuksia. Kirjan lähdeluettelossa

mainitaan Nilla Outakosken

väitöskirja Lars Levi Laesta-

diuksen saarnojen maahiskuva

verrattuna Karesuvannon

nomadien maahiskäsityksiin
(1991). Vastaavaa "matalan" ja

"korkean" ajattelumaailman
rinnakkaista tutkimista tapaa

harvoin, mutta sellaisen koh-

datessaan ikaan kuin säpsäh-

tää hereille. .los Laestadius us-

koi maahisiin, niin kuinka pa-

kanallista oli muu papisto? Pi-
taisiko "outakosket" tehda

myös Chydeniukselle ja Snell-
manille? Kuulun niihin suku-
polviin, joille kouluopetus teki
täysin mahdottomaksi enää

myöhemmin lukea Juhani
Ahoa. Aleksis Kiveä tai Kale-
valaa. Siksi perinneatlaksen

kaltainen teos on tavallaan

laiskanlaksy. mu isl utus toises-

la maailmasta. jonka on oppi-
nut torjumaan. Suosittelisin
sitä lämpimästi myös niille ko-

toisille filosofeille, jotka ovat

taipuvaisia loytamään suoma-

Iaista ajattelua vain Pohjan-

maan pappiloista.
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