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Suomalaisessa kansanuskossa maahiset,

haltiat ja tontut ovat säädelleet niin

karjaonnea, pitäneet huolta

rakennuksista kuin taanneet

metsänkävijöille turvaa niin pitkään, kun

näitä olentoja on kunnioitettu ja lahjoin

pidetty tyytyväisenä. Uskottiin, että

onnea on vain rajattu määrä, eli toisen

talon onni oli joltain toiselta pois - sen

vuoksi piti varoa, ettei naapuri katsonut

pahalla silmällä ja näin aiheuttanut

epäonnea, ja että talon näkymättömät

kaitsijat pysyivät tyytyväisinä.

MAAHISET 
 

Maahisiksi on kutsuttu maanalaisia

pikkuihmisiä, joiden ajateltiin

asustelevan puiden, kivien ja

rakennusten kynnysten alla. Maahisten

maailman katsottiin olevan käänteinen

ihmisten maailmaan nähden, ja

maahisia pidettiin muinoin eläneiden

henkinä. Joskus maahisia kuvattiin

"mätäisiksi", mikä viittasi maahisiin

pahoina henkinä. Maahisten suosiota on

pitänyt erilaisin lahjoin tavoitella. Joka

kerran, kun leivottiin tai pantiin olutta,

piti maahisille antaa ensimmäiset

maistiaiset. Karjaonnen takasi

ensimaidon antaminen, ja erityisesti

juhlien ja pitojen yhteydessä oli syytä

muistaa lahjoa maahiset. 

Talon uusien asukkaiden piti

ensimmäiseksi kumartaa joka nurkkaa

kohti ja tervehtiä maahisia. Tämä ei

riittänyt, vaan maahisille piti myös

uhrata suoloja, ohralientä (olutta) ja

leipää. Jos virtsaamalla nurkkiin tai

muulla tavoin maahisten asumuksia

tahrasi, sai varoa rangaistusta taudin tai

onnettomuuden muodossa. Niinpä

maasta tarttuvaa tautia pidettiin

maahisten aiheuttamana

(kansanparannuksessa niin kutsutut

"panentataudit").

 

Kertomus Ilomantsista: 

Eräässä talossa oli ennen aikaan ollut haltija ja

asustanut tallin ylisillä. Hevoset olivat hyvin

loistaneet, vaikkei niille paljon suurustakaan annettu.

Isäntä pani aina joka ilta maitoaltaan tallin ylisille sille

haltijalle, joka oli valkean kissan näköinen. Talon

rahvas ei yhtään pelännyt sitä, vaan kävi yölläkin

ylisillä ja monesti muutti sen toiseenkin paikkaan,

kun tarvitsi ottaa heiniä siltä kohden, jossa se makasi. 

 

Oli sitten kerran renki tullut yöllä kotiin vähän

humalassa ja mennyt sinne ylisille. Haltija oli

ruvennut sähisemään ja vonkumaan, josta renki

suuttui ja otti aisan pätkän, jolla löi haltijaa. Mutta

haltija olikin niin kova, että tuntui kuin olisi kiveen

lyönyt. Kun renki löi toisen kerran, tärähti aisan pätkä

takaisin lyöjää otsaan, niin että renki kaatui selälleen

ja makasi siinä pyörryksissä aamuun asti. Sen

kauemmin ei haltija enää talossa viihtynyt, vaan

muutti toiseen taloon, jonka hevoset nyt rupesivat

loistamaan. Mutta siinä talossa, josta se karkotettiin,

ei hevoslykkyä enää ollut. 
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Jotta haltian pystyi näkemään unessa, piti

toimia tietyn kaavan mukaan:

Suunnitellun talon paikalle tuli laatia tuli,

jonka äärellä piti nukkua täysissä pukeissa

kirves kainalossa, kengät jalassa ja hattu

päässä. Pään alle oli pantava tulukset ja

yölepakko. Jos yöllä unessa näyttäytyi

maanhaltia, ja sattuipa tämä vielä

olemaan ystävällismielinen, sai paikkaan

rakentaa talon. Jos unessa esiintynyt

maanhaltia oli vihainen, ei tuohon

paikkaan saanut rakentaa taloa, vaan piti

etsiä uusi paikka ja toistaa rituaali.

Kuitenkaan juuri siihen kohtaan, jossa

maanhaltia oli näyttäytynyt, ei saanut

rakentaa, vaan siihen tuli istuttaa uhripuu. 

 

Toinen tapa löytää otollinen talonpaikka

oli arpominen. Tämä suoritettiin siten, että

leveälle laudalle pudotettiin arpakapula.

Jos kapulan kärki osoitti pohjoiseen, oli

maanhaltia vastahakoinen. Etelän tai

lännen suunnat osoittivat maanhaltian

olevan myötämielinen. Kun oli löydetty

suosiollinen paikka, piti tehdä maahan

kolme reikää, joihin vuoltiin hopeaa.

Talonpaikkaa ei sitten saanut jättää

kolmeen vuorokauteen vartiotta, sillä

muuten siihen saattoi asettua

epäsuosiollinen, ”ruma” tai ”mätäinen”

haltia. Kolmen vuorokauden jälkeen

paikalle tuli hyvä, oikea haltia, joka vartioi

taloa pahoilta henkiolennoilta. 

HALTIAT 
 

Vanhan kansan mukaan lähestulkoon

kaikella oli oma haltiansa. Taloilla ja

huoneilla oli omat haltiansa, kurkihirrellä

ja tulisijoilla omat haltiansa, ja metsän

haltiat olivat tietenkin aivan oma lajinsa.

Haltiat tuli pitää tyytyväisinä, jotta talon

onni säilyisi. Yleisesti uskottiin, että

talonhaltijaksi tuli se, joka ensimmäisenä

astui valmiiseen taloon, viritti tulen tai

kuoli talossa. Talonhaltijan sukupuolella oli

oma merkityksensä: miespuolisen haltijan

hoidossa talon hevoset kukoistivat,

naispuolisen haltijan käsissä menestyivät

lehmät ja muut talouseläimet, sekä lapset.

Maanhaltiaa on pidetty taloissa öiseen

aikaan hääräilevänä ukkona tai akkana.

Maanhaltiaa rukoiltaessa piti irrottaa

lankku lattiasta ja aukon yli kumarruttava.

Parempi ja tehokkaampi keino oli mennä

kokonaan lattian alle - oli tärkeää pitää

haltia suosiollisena eikä sitä saanut

missään tapauksessa suututtaa

esimerkiksi metelöimällä, kiroilemalla tai

muuten sopimattomalla käytöksellä. Myös

maahan kaatuminen ja maankamaraan

itsensä satuttaminen saattoivat suututtaa

maanhaltian. Sen vuoksi jonkun

sairastuttua tiedusteltiin, oliko tämä

satuttanut itsensä maahan kaatuessaan,

sillä maasta saattoi ihmiseenkin tarttua

niin kutsuttu maannenä. 

Talon rakentamisen yhteydessä oli syytä

saada suosiollinen maanhaltia. Sen vuoksi

ennen rakentamista tuli varmistaa, että

maanhaltia on suosiollinen. Yksi

vanhimpana pidetty tapa oli koettaa

nähdä maanhaltia unessa.
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TONTUT 
 

Aina ei ole tehty eroa haltioiden ja

tonttujen välillä. Haltioiden lisäksi asuin-

ja muita rakennuksia asuttivat myös

tontut, jotka vaativat sekä hyvää

syötävää että palveluksia. Ellei tontun

mieltä noudatettu, teki sen kaikenlaisia

ikäviä asioita. Tontut asustivat usein

ullakoilla ja ulkorakennuksissa ja olivat

rumempia ja pelottavampia kuin haltiat.

Tonttuja on kuvailtu lyhyiksi, mustiksi ja

kyklooppimaisiksi yhdellä jalalla

hyppiviksi olennoiksi, joilla on päässä

rihmalakki, jonka alta kiharaiset hiukset

roikkuivat hartioille saakka. Joskus

tontulla sanottiin olevan jalkojen sijaan

kaviot.

 

Toisin kuin haltia, tonttu ei tullut taloon

asumaan itsestään, vaan se oli

hankittava. Tontun saadakseen piti

kiertää yöllä kolmea torstaita vasten

kirkko kolmesti myötäpäivään

hevosenlänget kaulassa. Jos halusi

naispuolisen tontun, piti käyttää

tamman länkiä. Kun kirkonhaltia tuli

kysymään, mitä länget kaulassa kirkkoa

kiertävä tahtoi, piti vastata joko

”avusisäntä” tai ”avusemäntä”, jonka

sitten sai mukaansa kolmannella

kerralla. Näin saadulle tontulle piti

laittaa hyvin siivottu huone, jossa piti

olla vain ruokapöytä. Tälle pöydälle piti

muutaman kerran viikossa viedä

tuoretta ruokaa ja viedä entiset pois. 

 

Ulkorakennuksia asuttavista tontuista tutuin

lienee saunatonttu. Muita olivat mylly- ja

erityisesti riihitonttu, joka varasti viljaa

naapureiden riihistä ja vei omaansa. Kun

riihitontusta piti hyvää huolta, suojeli se

riihtä. Mutta jos riihitontun suututti, ryhtyi se

kantamaan jyviä riihestä pois ja saattoi

polttaa koko riihen. Niinpä riihitonttua tuli

tervehtiä kohteliaasti aamuisin ja iltaisin.

Kun riihi pantiin lämpiämään, piti tonttua

pyytää pitämään tulesta huolta eikä pitänyt

unohtaa hyvästellä tonttua. Jos riihessä oltiin

yötä, piti pyytää tontulta yösijaa eikä saanut

mennä tulipesän kohdalle nukkumaan. 

HUOM!

Metsähaltiaa ei saanut tervehtiä, sillä sen piti aloittaa

keskustelu, eikä sitä saanut puhutella millään tavalla,

sillä puhuteltuna metsänhaltia katosi. Metsänhaltialle

sai sitten vastata, kun tämä ensin kysyi, mitä asiaa

esimerkiksi metsästäjällä oli. 
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