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Monissa paikannimissä esiintyykarhua kuvaavia sanoja. Karhu-sanan sisältäviä paikannimiä löytyySuomesta yli 200. Useat nimetviittaavat karhuun myöskiertoilmausten kautta, kutenKontiolahti, Koukokallio jaOhtonkorpi. (Kesäläinen 2018)

Karhu paikannimissä

Kaima, Kainunpoika,
Nokinen poika,

Nokinen mies, Matti,

Otto, Vanha Antti,

Suuri herra sekä Haltia
ja Jumala. 

(Lyytikäinen ym. 2004)

Metsästäjien 

käyttämiä nimityksiä

PuhuttelunimiäKalevalasta
Otsonen, otsoni,metsän omena,lintuseni,mesikämmen,kaunoiseni, iso elävä,suuremmainen,rahankarva jakarvalallu. (Lyytikäinen ym. 2004)

MYYTTINEN KARHU

Ruskeakarhu eli latinankieliseltä
nimeltään Ursus arctos, on Suomen
kansalliseläin. Se on myös Euroopan
suurin maapetoeläin. Suomessa eniten
karhuja on itärajan läheisyydessä, Etelä-
Karjalasta Kainuuseen ylettyvällä alueella.
(Lyytikäinen ym. 2004)

Karhu on ollut suomalaisille vahvin ja
mytologisesti ehkä tärkein voimaeläin
kautta aikojen. Voimaeläimenä
karismaattinen karhu kuvastaa rohkeutta,
vahvuutta, varmuutta sekä voimaa.
Toisaalta sen energiassa on myös
lempeyttä, äidillistä suojaa sekä veljeyttä,
mikä ilmenee karhuemolla suojelemalla
pentujaan. Toisaalta karhu rakastaa
rauhaa ja välttelee ihmisen kohtaamista.
(Tukiainen 2018) 

K A L E V A L A  -  T A R I N O I T A ,  T U N T E I T A  J A  T U O H T A

KARHU
Annika Mustanojan opinnäytetyön

"Karhu suomalais-karjalaisessa perinteessä ja
matkailutuotteissa" (2021) mukaan

Karhusta puhuttiin kunnioittavasti sen
nimeä vältellen, sillä uskottiin, että oman
nimensä kuullessaan karhu muuttuisi
entistä pahemmaksi pedoksi ja osaisi
ennakoida metsämiesten aikomukset tai
saapuisi karjanhoitajien alueelle.
(Kesäläinen 2018.) Näitä kiertoilmauksia on
suomen kielessä yli 300, ja käytetyimpiä
niistä ovat esimerkiksi otso, kontio,
otsonen, mesikämmen, metsäläinen,
metsänmörkö, metsän kulta, metsän
kuningas, metsänmies tai metsänukko,
nallenpoika, kouvo ja kouko. 
(Kesäläinen 2018)

Karhunpalvonta oli keskeisessä asemassa
entisajan suomalaisille, sillä koko
vuodenkierto jäsentyi karhun talviunen
mukaan. Perimätiedon ja paikannimien
perusteella karhukultin keskeisiä alueita
ovat olleet Pohjois-Karjala, Kainuu sekä
Keski-Suomi. Muinaisesta
karhumytologiasta ja karhunpalvonnasta
kertovat myös karhuaiheiset sukunimet,
kuten Karhunen, joka kuuluu Karjalan
kantasukuihin. 
(Meriluoto-Jaakkola 2010.)
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Karhun ja ihmisen sukulaisuus

Karhun vertaileminen ihmiseen oli yleistä suomalaisten ja

karjalaisten keskuudessa. Vertailussa olevia yhtäläisyyksiä

karhun ja ihmisen välillä olivat karhun kuluttaman ruoan

monipuolisuus, sen kyky kävellä takajaloillaan

pystyasennossa, jalanjäljen muoto, fyysiset mitat, ilmeet

sekä kyyneleet. (Branch, Honko & Timonen 1993)

Parantava karhu
Karhun kurkkutorvea käytettiin
parantamiseen. Jos sairasti jotakin
kurkkutautia, oli juotava nestettä karhun
kurkkutorven lävitse. Muista karhun
ruumiinosista hyödynnettiin esimerkiksi
karhun käpäliä, joita käytettiin karjan
suojaamiseksi karhulta. Kun emäntä voiteli
aidan karhun rasvalla, uskottiin petojen
pysyvän loitolla. Karhun ruumiinosia saatettiin
käyttää myös karhun itsensä aiheuttamien
vammojen parantamiseen. (Pulkkinen 2016)

K A L E V A L A  -  T A R I N O I T A ,  T U N T E I T A  J A  T U O H T A

KARHUN SYNTY

Kalevalassa karhun synty liitetään taivaaseen
ja veteen. Karhulla on samankaltainen
alkuperä kuin Väinämöisellä, ja siksi heitä
voisi melkein pitää veljeksinä. (Bieder 2005) 

Melkein kaikkien pohjoisten kansojen
mytologiassa karhu on taivaallista alkuperää,
joka syntyi taivaassa, Otavassa, josta se
laskettiin hongan latvaan. Myyttien mukaan
karhu oli tähdissä synnytetty ja
hopeahihnoissa alas maahan laskettu
jumalolento. Karjalassa karhun syntyä on
käytetty myös karjanlaskuloitsuna.
(Meriluoto-Jaakkola 2010)

Vähitellen käsitys karhusta ja sen
alkuperästä muuttui ja sen uskottiin
syntyneen maan päällä, kuusen juuressa,
Tapiolassa tai pimeässä Pohjolassa.
Kolmannen uskomuksen mukaan karhu sai
alkunsa veteen heitetyistä villoista. Villat
ajelehtivat tuulen mukana Pohjolaan, missä
Pohjan Akka teki niistä karhun. Kun sen
uskottiin olevan syntynyt villoista, hampaat,
kynnet ja vihakin olivat villaa, eikä se
pystynyt vahingoittamaan ihmisiä tai karjaa.
(Meriluoto-Jaakkola 2010)

KARHU

Karjan suojaaminen

Keväisin karjan suojaaminen karhuilta

oli tärkeä toimenpide karja- ja

viljelykulttuurissa. Karja säästyi karhulta,

kun karjaa ulos laskettaessa emäntä

kiipesi navetan oven päälle ja laski

lehmän yksitellen ulos jalkojensa välistä.

Karjan suojaamiseksi metsälaidun

voitiin lukita kiertämällä sen ympäri ja

merkitsemällä se puihin veistetyillä

pilkoilla. Kiertäjällä oli mukanaan

karhunkallo, jota säilytettiin

karhunkallopuussa. Myös karhunrasva

tai -sappi, terva, ruumiin pesuvesi,

hautausmaan multa, hylkeentraani tai

sammakonkutu pitivät karhun loitolla. 

 (Meriluoto-Jaakkola 2010)

Karhun ristiminen

Karhu oli kastettava ja sille oli annettava nimi

syntymänimensä tilalle, koska se oli jumalallista alkuperää.

Vanhoja ristimänimiä ovat Ohto, Lallamoinen tai

Lullamoinen. Ristimistoimituksen yhteydessä karhu vannoi

valan, ettei tekisi pahojaan tai vahingoittaisi karjaa. Jos se

rikkoisi tämän valan, olisi se oikeutettu kaadettavaksi.

Karjanlaskija osoitti yleensä karhulle loitsuja ja manauksia,

joissa sitä varoitettiin vahingoittamasta kotieläimiä.

(Lyytikäinen ym. 2004)
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KARHUN KAATO JA PEIJAISET

Karhunkaato oli ennen ristiriitainen
tapahtuma, jossa oli läsnä ruoan tarve,
pelko sekä syyllisyys. Karhunpyyntiin
valmistautuminen edellytti
puhdistautumista. Kaadon jälkeen karhun
kosto vältettiin pyytämällä siltä anteeksi,
kerrottiin syy sen kaatamiseen ja sille
uskoteltiin, että kuolema oli tapaturma tai
naapurikansojen syytä. Toisaalta myös
syntymyytti antoi ihmiselle luvan surmata
karhun eli toteuttaa karhun kohtalon.
Kaatamalla karhu, se myös palautettiin
takaisin taivaalle. (Lyytikäinen ym. 2004)

Ennen karhun kaatoa metsästäjät kokosivat
yhteen voimansa ja puhdistautuivat.
Puhdistautumisrituaaleihin kuului
saunominen, puhtaiden vaatteiden
pukeminen sekä pitäytyminen tietyn aikaa
erossa naisista. Myös karhun pesällä
suoritettiin vielä puhdistautumismenoja,
kuten tulen yli hyppäämistä. Karhun synty
laulettiin ennen karhun kaatamista, mikä
antoi metsästäjille vallan karhun ylitse.
Pesälle lähtö -laulussa vedottiin
Hongattareen, tuonpuoleiseen suojelijaan
tai karhun haltijaan, jotta se luovuttaisi
saaliin metsästäjille. Herätyslaululla
herätettiin talviuntaan nukkuva karhu, sillä
karhua ei saanut surmata pesään vaan se oli
herätettävä ensin. (Pentikäinen 2005)
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KARHU

Karhun kaadon jälkeen siltä leikattiin pois
kynnet tai turparengas. Tämän rituaalin
myötä karhu oli päätynyt lopullisesti
metsästäjien haltuun. Karhun surmavirsi
laulettiin yleensä peijaisissa tai paikassa,
jossa karhu tuli kaadetuksi. Surmavirressä
karhulle vakuutettiin, että sen kuolema oli
ollut onnettomuus tai vieraiden
miesten syytä. Peijaiset olivat olut- ja
ruokakestit kaadetun pedon kunniaksi, ja
siellä esitetyissä lauluissa oli vahvasti
huomattavissa häänäytelmän piirteitä.
Karhun pään syöminen oli vain kaatajille
varattu osa rituaalia. Karhun hampaat
hajotettiin ja jaettiin kaatajien kesken.
Tämä siirsi karhun väen metsästäjiin ja
vahvisti yhteisöllisyyttä. Rituaalin
loppuhuipentumana oli karhun kallon ja
luiden vieminen juhlakulkueena lauluja
laulaen kallohongan luokse. Kallo
ripustettiin männyn oksalle ja luut
haudattiin puun juurelle tarkasti
anatomisessa järjestyksessä. 
(Pentikäinen 2005)
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KARHUN SYNTY

Kalevalan 46. runossa Pohjan akka
nostattaa karhun Kalevalan väen
vastukseksi, mutta karhun synnyn tunteva
Väinämöinen tekee karhun vaarattomaksi: 

Silloin vanha Väinämöinen 
itse tuon sanoiksi virkki: 

"Ei otso olilla synny 
eikä riihiruumenilla! 

Tuoll' on otso synnytelty, 
mesikämmen käännytelty 

luona kuun, malossa päivän, 
otavaisen olkapäillä, 
ilman impien tykönä, 

luona luonnon tyttärien. 
 

"Astui impi ilman äärtä, 
neiti taivahan napoa, 

kävi pilven piirtä myöten, 
taivahan rajoa myöten 
sukassa sinertävässä, 
kirjavassa kaplukassa, 
villavakkanen käessä, 

karvakoppa kainalossa. 
Viskoi villan pään vesille, 

laski karvan lainehille. 
Tuota tuuli tuuitteli, 
ilma lieto liikutteli, 

ve'en henki heilutteli, 
aalto rannalle ajeli, 

rannalle salon simaisen, 
nenähän metisen niemen. 

 
"Mielikki, metsän emäntä, 

Tapiolan tarkka vaimo, 
koppoi kuontalon vesiltä, 

villat hienot lainehilta. 
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"Siitä liitti liukkahasti, 

kapaloitsi kaunihisti 

vaahterisehen vasuhun, 

kaunoisehen kätkyehen. 

Nostatti kapalonuorat, 

vitjat kultaiset kuletti 

oksalle olovimmalle, 

lehvälle leve'immälle. 

  

"Tuuitteli tuttuansa, 

liekutteli lempeänsä 

alla kuusen kukkalatvan, 

alla penseän petäjän. 

Siinä otsosen sukesi, 

jalokarvan kasvatteli 

vieressä metisen viian, 

simaisen salon sisässä. 

  

"Kasvoi otso kaunihiksi, 

yleni ylen ehoksi: 

lyhyt jalka, lysmä polvi, 

tasakärsä talleroinen, 

pää levyt, nenä nykerä, 

karva kaunis röyhetyinen. 

Ei ollut vielä hampahia 

eikä kynsiä kyhätty. 

  

"Mielikki, metsän emäntä, 

itse tuon sanoiksi virkki: 

'Kyheäisin kynnet tuolle, 

kanssa hampahat hakisin, 

kun tuo ei vioille saisi, 

painuisi pahoille töille.' 

  

"Niin otso valansa vannoi 

polvilla metsän emännän, 

eessä julkisen Jumalan, 

alla kasvon kaikkivallan, 

ei tehäksensä pahoa, 

ruveta rumille töille. 

 


