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Historiallinen romaani muodostaa keskeisen osan 1930-luvun historiakulttuurista, jolloin monet menneisyyden 
kertomukset – enemmän tai vähemmän historiallisiin faktoihin pohjautuen – pyrkivät vastaamaan ajalleen 
yhteiskunnallisesti tärkeisiin kysymyksiin. Itsenäistymisen ja vuoden 1918 sodan jälkeen kansallinen 
historiankirjoitus muun muassa pyrki hahmottelemaan Suomen valtiolle ja sen rajoille perustuksia 
keskiaikaisesta heimoitsenäisyydestä. Sotien välisenä aikana kansallinen identiteetti, isänmaallisuus ja 
maanpuolustustahto olivat vahvasti läsnä menneisyyden kuvittelussa. Tutkimukseni tavoitteena on hahmotella 
suomalaisuuden reunaehtoja sotien välisenä aikana siten, kuin ne on eräässä historiallisessa romaanissa 
peilattu menneisyyteen. Tutkielman lähdeaineiston muodostaa romaani Kurkien taru (1938–1940), jonka on 
kirjoittanut aikansa eturivin kirjailija ja sittemmin unohduksiin jäänyt Lauri Haarla. Pirkkalaistutkimusten 
popularisoijana tunnettu Haarla maalaa teoksessaan heimoitsenäisyyden ajan 1400-luvun Suomeen, jossa 
pohjoisen Kurki-suvun yhden sukupolven kattava juonenkaari korostaa militarismia, maskuliinisuutta sekä 
yksilön sankaritekoja. 

Koska tutkimuksen tavoitteena on hahmotella Suomen kansan reunaehtoja, tutkimuskysymykseni pyrkii 
tavoittamaan ajatusta 1930-luvun suomalaisuudesta. Näin ollen tutkimukseni vastaa siihen, miten 
suomalaisuus rakentuu Lauri Haarlan historiallisessa romaanissa Kurkien taru. Kysymys on itsessään laaja ja 
varsin abstrakti, joten romaanissa keskeisen roolin saaneet luonto, saamelaiset ja karjalaiset muodostavat 
vertailukohteen suomalaisuudelle. Näin ollen suomalaisuuden rakentumista tarkastelen rajankäynnin 
näkökulmasta – siten, kuinka suomalaisuuden ja edellä lueteltujen kolmen näkökulman väliin joko luodaan tai 
häivytetään rajaa. Suomalaisuutta tarkastelen romaanin päähenkilöiden eli pirkkalaisten kautta. Tässä työssä 
rajankäynnillä tarkoitetaan maantieteellisiä rajoja laajempaa näkökulmaa; rajat muodostuvat kahden eri asian 
tai ryhmän välille nimenomaan mielikuvien tasolla. Edellä luetellut kolme vertailukohtaa (luonto, saamelaiset 
ja karjalaiset) muodostavat myös työn rakenteellisen jaottelun. 

Lähdeaineiston perusteella voidaan vastata mielekkäästi kysymykseen siitä, minkälainen suomalaisuus 
kirjailija Lauri Haarla teoksessa rakentuu. Rajaa luodaan perusteellisesti itään ja luonnon alkukantaisiin 
vietteihin nähden. Ristiriitaa muodostaa kuitenkin se, että suomalaisuuden alkuvoima palautetaan luontoon ja 
idän karjalaisissa nähdään Suomen kansan tulevaisuus. Miehistä maailmaa ja sankarillisia urotekoja 
korostava Kurkien taru peilaa sukupuolisiveelliset, moraaliset ja uskonnolliset käsitykset avoimesti 
menneisyyteen eli 1400-luvun Lappiin. Luontosuhteeseen tiivistyy ristiriita itsehillinnän ja viettien suhteen. 
Saamelaiset luokitellaan osaksi luontoa ja rajan häivyttämisen ehtona on omaksua suomalaisuudelle tärkeä 
kristinusko. Itäraja erottaa karjalaisia ja suomalaisia, vaikka pohjimmiltaan väestöt nähdään samanlaisina – 
Suomen kansan perusta luodaan romaanin mukaan juuri karjalaisten ja suomalaisten välisessä liitossa. 
Havaittu suomalaisuus on vain yksi tulkinta monesta, sillä tätä tutkielmaa rajaavat lähdeaineisto ja 
tutkimuskysymyksen tarkastelunäkökulmat. 
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Historiallinen romaani osana historiakulttuuria 

 

Kertomus muinaissuomalaisesta kansasta, joka oli lähes yhdistynyt keskiaikaiseksi suureksi 

kansakunnaksi Pohjolaan, oli voimaannuttava ajatus tulevaisuudensuuntaa etsivässä Suomessa 1900- 

luvun alkupuoliskolla. Itsenäisyytensä juuri saavuttaneessa Suomessa pidettiin yhtenäisen kansallisen 

identiteetin ylläpitämistä ja voimistamista laajalti ensiarvoisen tärkeänä. Historiaa kohtaan tunnettiin 

suurta kiinnostusta ja aihetta käsiteltiin romaaneissa ja näytelmissä. Yliopistoissa vakiinnutettiin 

Suomen historian asemaa perustamalla professuureja Turun yliopistoon ja Åbo Akademiin. Myös 

opiskelijoiden keskuudessa kotimaisen historian asema oli keskeinen 1930-luvulla, sillä esimerkiksi 

Helsingissä suurin osa historiasta hankituista arvosanoista oli juuri Suomen historiasta. Tutkimuksen 

puolella keskeisiä vaikuttajia olivat esimerkiksi professorit Carl von Bonsdorff, Gunnar Suolahti sekä 

Väinö Voionmaa, joilla oli lukuisia oppilaita ja kuuntelijoita luennoilla.1 Ylipäätään tiede kansallistui, 

ja käsite ”kansalliset tieteet” juurtui tutkijoiden kielenkäyttöön 1900-luvun kuluessa.2 Nykyisessä 

tieteellisessä historiantutkimuksessa painottuvat eritoten tulkinnallisuus ja tutkijan oman aseman 

pohdinta suhteessa tutkimustehtävään. Tietyllä tapaa voisi ajatella runsaiden metodioppaiden sekä 

historioitsijoiden itsereflektion kumpuavan juuri tarpeesta perustella historian tieteellisyyttä.3 

Lukuisat historiaa kirjoittavat kirjailijat ovat tarjonneet vaihtoehtoisia tulkintoja menneille 

tapahtumille, ja ovat näin pakottaneet historiantutkijat tarjoamaan perusteluja analyyseilleen ja 

pohtimaan myös tieteellisen historiankirjoituksen tulkinnallisuutta. Tutkimuksen ja sepitteen suhde 

on pysynyt läheisenä jo siitä syystä, että monia historiallisia romaaneja on ollut kirjoittamassa 

historiantutkija.4 

Käsitys historiallisesta romaanista on tietyllä tapaa ollut se, että vaikka kirjoittaja käyttää 

historioitsijan tapaa kuvata menneen ja nykyisyyden välistä jatkumoa, hän menee kirjoituksessaan 

historioitsijaa pidemmälle tekemällä historiasta elävämpää.5 Käytännössä kirjailija sijoittaa lukijalle 

samaistuttavia fiktiivisiä tai historiasta tunnettuja henkilöitä tuntemattomaan ympäristöön eli 

menneeseen. Kuvaus menneestä pyritään tekemään mahdollisimman totuudenmukaisesti ja romaanit 

usein perustuvat historiantutkimukseen, joten kerronnallisesti faktan ja fiktion raja muodostuu 

                                                 
1 Strömberg 2003, 137-138. 
2 Markkola, Snellman & Östman 2014, 10. Termiä on kritisoitu 1990-luvulta lähtien liian kapeakatseisena. 
3 Kts. esim. Kalela 2012. 
4 Vrt. esim. Zacharias Topelius. Historiallisen romaanin lajityypistä ja muotoutumisesta Suomessa tarkemmin, ks. Ihonen 

1992. 
5 De Groot 2010, 3. 
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häilyväksi. Historiallinen romaani voi käsitellä kansakuntaa menneisyyden kautta, korostaa 

historiankirjoituksen subjektiivisuutta tai korostaa realistisen otteen tärkeyttä 

historiankirjoituksessa.6 Kirjallisuuden ja tutkimuksen suhde on jännitteistä, varsinkin kun 

mediakulttuurin voimakas kasvu 1900-luvulla vakiinnutti historiallisen mielikuvituksen tärkeäksi 

kulttuuriteollisuuden haaraksi. Voi jopa vaikuttaa siltä, että menneisyyden kuvittelu on näyttäytynyt 

populaariteosten tavoittaman suuremman yleisön vuoksi vaikutusvaltaisemmalta kuin 

historiantutkimus yliopistoissa.7   

Koska lähdeaineistoni julkaisuajankohdat ovat aikavälillä 1938–1940, silloisen kirjoittamisprosessin 

kannalta oleellisinta on tarkastella 1930-luvun aateilmapiiriä ja siihen vaikuttaneita kehityskulkuja. 

Vuosisadan alussa sivistyneistö oli ohjelmallisesti ryhtynyt rakentamaan historiaa kansalle, jonka 

kautta muovattiin käsitettä Suomesta valtiona. Keskeistä oli erottautua Venäjästä, jonka keisari oli 

kohdistanut myöhemmin venäläistämistoimina tunnetun politiikan valtakuntansa läntiseen osaan. 

Lähes vuosisadan kestänyt eristäytyminen Ruotsista oli saanut rohkeimmat sivistyneistöstä 

haaveilemaan omasta valtiosta ja sen yhtenäisestä kansasta. Särö kuvitelmiin tuli keväällä 1918, 

Suomen itsenäistymisen ensimmäisinä kuukausina, kun kansa jakautui kahtia ja taisteli maan 

tulevaisuudesta keskenään. 1930-luvulle tultaessa sodasta oli kulunut hieman yli kymmenen vuotta, 

ja tilintekoa oli vielä jäljellä. Vastaavanlainen tilanne oli myös pitkin Eurooppaa, jonka asukkaat 

kärsivät paitsi ensimmäisen maailmansodan traumoista myös pitkittyneestä talouslamasta. 

Äärinationalistista liikehdintää oli nähtävissä paitsi Saksassa ja Italiassa myös Suomessa, sillä entisen 

Venäjän keisarikunnan tapahtumien vuoksi kommunismin pelko oli todellinen. Uudenlaista 

näkökulmaa kansallisromantiikan värittämään nationalismiin haettiin vahvoista johtajista ja 

myyttisestä sankarirodusta sekä oman maan erityislaatuisuudesta.8 

Oletan, että 1930-luvun yleispoliittinen tilanne ohjasi myös sen aikaisten kirjailijoiden käsitystä 

suomalaisesta identiteetistä, mikä heijastui myös tuotoksissa, kuten historiallisissa romaaneissa. 

Nykyään kansalliselle identiteetille on nähty haasteeksi varsinkin globalisoituva yhteiskunta ja 

monikulttuurinen ympäristö. Ajanjaksona juuri 1930-luku on mielenkiintoinen, sillä sille oli 

luonteenomaista jyrkkä poliittis-ideologinen ja kulttuurinen kahtiajakautuneisuus, joka pakotti 

etenkin sivistyneistön ja älymystön ottamaan kantaa ja määrittelemään suhteensa vallitseviin 

ideologisiin suuntauksiin, varsinkin ääripäihin kuten fasismiin ja kommunismiin.9 Mielestäni 1920- 

ja 1930-luvulla käytyjä kulttuurikeskusteluja lehdistössä ja taiteen piirissä on hyvä pohtia myös 

                                                 
6 De Groot 2010, 2. 
7 Salmi 2004, 151. 
8 Ks. esim. Karkama & Koivisto 1999, 8-9. Historiankirjoituksesta Suomessa ks. myös Ahtiainen ja Tervonen (1996). 
9Karkama & Koivisto 1999, 7.  
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suhteessa Lauri Haarlan omaan tuotantoon. Tämä johtuu siitä, että hän otti kantaa varsin aktiivisesti 

yhteiskunnallisiin kysymyksiin lehtipalstoilla ja toimi myös niin kutsutun ultramodernistisen 

aikakauslehden Ultran päätoimittajana vuonna 1922 lehden seitsennumeroisen elinajan verran.10 

Keskeiseksi ongelmaksi 1930-luvulla monen yhteiskunnan kohdalla muodostui itsenäisen kansallisen 

valtion sekä sen toimintaperiaatteiden rakentaminen. Suomen ja muiden nuorten valtioiden 

järjestäytymistä hankaloittivat niin sisä- kuin ulkopoliittiset kysymykset ensimmäisen 

maailmansodan jäljiltä. Lisäksi Suomessa yhteiskunnallisten ongelmien, kuten talouspulan, lisäksi 

aikakautta leimasivat ideologisesti vaikeat kysymykset, varsinkin ruotsin kielen asema. Näiden 

lisäksi 1930-lukua leimasi kulttuurinen muutosprosessi, jossa uusi, vapaampi ja urbaanimpi 

elämäntyyli asetti haasteensa vanhoillisille piireille. Jokseenkin yksimielisiä oltiin kuitenkin siitä, että 

historiallinen ja yhteiskunnallinen tilanne tuli arvioida ja ongelmat ratkaista isänmaallisen ja 

kansallisen aatteellisuuden pohjalta. Johtavalla sivistyneistöllä oli suhteellinen yksimielisyys 

taiteiden ja ihmistieteiden tehtävistä. Kansallisten tieteiden, etenkin historian, kansanrunouden ja 

kirjallisuuden tutkimuksen, mutta myös taiteiden tehtäviksi todettiin kansallisen tietoisuuden ja 

kansallisen identiteetin vahvistaminen.11 Oman panoksensa antoivat myös kirjailijat, joiden 

historialliset romaanit olivat erityisen suosittuja ja jotka tähtäsivät seikkailumielen ja 

maanpuolustuksen kohottamiseen nuorten keskuudessa keskiaikaan sijoittuvilla kertomuksillaan.12 

Kun tarkastellaan eurooppalaisen perinteen alkua historiallisissa romaaneissa, nostetaan esiin 

skotlantilainen Sir Walter Scott, jonka merkitys lajityypille on ollut huomattava. Hänen esimerkkinsä 

mukaisesti korostui romaanien ”puhtaan” realistinen kerrontatapa, jota myöhemmin edustivat muun 

muassa ranskalainen Alexandre Dumas, puolalainen Henryk Sienkiewicz sekä venäläiset Alexander 

Pushkin ja Leo Tolstoi. Suomen ensimmäinen merkittävä historiallinen romaanisarja on Zachris 

Topeliuksen Välskärin kertomuksia (Fältskärns berättelser), joka on saanut vaikutteita Scottin 

tuotannosta. Eräs tunnetuimmista varhaisimmista suomalaisista naiskirjailijoista, elinaikanaan 

miehensä varjoon jäänyt Fredrika Runeberg, julkaisi historiallisia romaaneja, kuten Rouva Katariina 

Boije ja hänen tyttärensä (Fru Catharina Boije och hennes döttrar) vuonna 1858 ja Sigrid Liljeholm 

vuonna 1862. Keskeisiä suomalaisia historiallisen romaanin kirjoittajia, jotka muistetaan vielä 

nykyäänkin, olivat 1900-luvun alkupuolella Mika Waltari, Jalmari Finne, Väinö Linna ja 1900-luvun 

loppupuolelta lähtien naiskirjailijat, kuten Laila Hietamies ja Kaari Utrio. Historiakäsityksen 

viihdekäyttö ei rajoittunut pelkästään kirjallisuuteen vaan menneisyyskuvia on hyödynnetty 

                                                 
10 Kalemaa 2012, 78-79.  
11 Karkama & Koivisto 1999, 7-8. 
12 Fewster 2006, 313. 
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elokuvissa, musiikissa ja muussa mediassa.13 Viime vuosikymmeninä on viehättänyt erityisesti 

keskiaikaiseen lähdemateriaaliin nojaava fantasia lajityyppinä, mistä on todisteena yhdysvaltalaisen 

HBO:n tuottaman sarjan Game of Thrones menestys sekä J. R. R. Tolkienin Taru Sormusten 

Herrasta.14  

Historiallisen romaanin asema historiakulttuurin merkittävänä osana on syynä, miksi graduni aihe on 

tarkentunut koskemaan kirjailija ja historianopettaja Lauri Haarlan romaania Kurkien taru (1938-40). 

Romaani on väkevä kuvaus 1400-luvun pirkkalaiskansasta Lapissa ja heidän elämänvaiheistaan; 

valloitetuista saamelaisten asutusaleuista, sodista naapurikansoja vastaan sekä pyrkimyksistä 

liittoutua karjalaisten kanssa idän muuriksi. Teoksen kolme osaa kattavat yli 1200 sivua, ja vuonna 

1943 julkaistiin kirjailija Martti Larnin laatima lyhennelmä Haarlan antamien ohjeiden mukaisesti. 

On sanomattakin selvää, että lähdes kahden sukupolven elämänvaiheet kattavan teoksen lyhennelmä 

vauhdittaa tapahtumien läpikäymistä, mutta samalla myös historiankuvaus kärsii tästä. Pääjuonen 

kannalta irralliset osiot usein syventävät tapojen ja henkilöiden kuvausta, ja ovatkin analyysille 

olennaisempia.15 Tästä syystä gradun lähdeaineistona on keskitytty alkuperäiseen teokseen, eikä 

lyhennelmään. 

Haarlan vaikutus oli huomattavinta 1920-luvulla, jolloin hänen näytelmiään esitettiin useissa 

teattereissa ja tunnetuimmat historialliset romaanit julkaistiin. Haarlan ihanteiden ja arvojen 

muotoutumiseen vaikuttivat vahvasti kokemukset vuoden 1918 sodassa, mikä välittyy hänen 

taiteellisesta tuotannostaan. Jälkipolville on piirtynyt kuva Haarlasta takinkääntäjänä: 1920-luvun 

työväentilaisuuksien puhuja ja teatterikirjailija siirtyi 1930-luvulla lopullisesti kannattamaan 

oikeistokonservatiivisia arvoja, paatoksellista isänmaanrakkautta ja maskuliinista sankaruutta. Näihin 

aikoihin syntyivät myös Haarlan historialliset romaanit Nuori pirkkalaispäällikkö ja Kurkien taru.16 

Haarlan elämäntyölle jatkosodan eteneminen kohti häviötä ja yleinen asenneilmapiirin muutos asetti 

haasteita, jotka lopulta johtivat radikaaliin päätökseen itsemurhasta vuonna 1944.17 

1.2 Tutkimuskysymys 

 

Kansalle, ja varsinkin pienelle kansalle on tärkeätä, että sen kaikki sankarikaudet vedetään 

päivänvaloon. Viron kansanrunouden keräilijäin aikana, aikana, jolloin tämä sukulaiskansamme 

vielä eli maaorjuudessa, lausui eräs Viron kansallisesti heränneeseen sivistyneistöön kuuluva 

                                                 
13 Kirjallisuudessa on luotu jo erityyppisiä alalajeja historialliselle romaanille, kts. esim. De Groot 2010. 
14 Perinteisen jaottelun mukaan fantasiakirjallisuus vaikuttaisi eroavan historiallisesta romaanista juuri 

todellisuuskäsitysten vuoksi. Fantasiassa pyritään luomaan tyystin erityppistä todellisuutta, kun taas historiallinen 

romaani pyrkii realistiseen kuvaukseen fiktiivisillä hahmoilla. 
15 Lempinen 1946, 32. 
16 Esimerkiksi Raoul Palmgren nimitti teoksia ”ohjelmallisesti fasistisiksi sankariromaaneiksi”. Ks. Sallamaa 2008, 63. 

Haarlan teosten kalevalaisuudesta, ks. lisää Sallamaa 2008, 59-63. 
17 Kalemaa 2012, 199, Valtonen 2018, 324. 
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mies, Reimann nimeltään: ’Meidän kansamme tarvitsee menneisyyttä. Vain sillä tavalla se 

saavuttaa uskoa itseensä ja tulevaisuuteensa.’ Kalevipoegin ilmestyminen kansalle, joka juuri ja 

juuri oli päässyt kiinni turpeeseen ja vapaaksi maaorjuudesta, oli kansallisesti suorastaan 

ratkaiseva. Meidän Kalevalamme on monin verroin rikkaampi kuin Kalevipoeg ja luo se eteemme 

sankarikausia ja -tekoja, joiden merkitys kansallisessa elämässämme on ollut ja on mittaamaton. 

Tästä huolimatta tarvitsee Suomen kansan sittenkin löytää kaikki ne sankarikautensa, mitä sillä 

suinkin on ollut. Yhtä hyvin kuin meidän historiantutkijamme ovat kääntyneet siitä suuntauksesta, 

joka katseli historiaamme Ruotsin historian ja historiantutkimuksen valossa, yhtä hyvin ja vielä 

enemmän on runoilijan tehtävä rikkoa ne vieraat verhot, joilla on himmennetty tai peitetty tämän 

kansan suurimmat teot. Heimokuntaisen pakanuuden aikakausi, jossa liikkuvat ’Nuoren 

pirkkalaispäällikön’ tapahtumat, on vähimmin tutkittu meidän historiatieteessämme. Sitä on 

sangen vähän käsitelty myöskin meidän kaunokirjallisuudessamme, mikä seikka varsinkin 

pirkkalaisliikkeeseen nähden on johtunut mm. siitä, että historia-aineksia on ollut vähän 

käytettävissä ja että m.m. pirkkalaisliike on useitten tutkijain taholla käsitetty 

skandinaavilaissyntyiseksi, eikä perisuomalaiseksi, mitä se kuitenkin on.18 

Katkelma on suora lainaus Haarlan suvusta kirjoittaneiden Liisa Poppiuksen ja Yrjö Raevuoren 

teoksesta, jossa kyseinen Lauri Haarlan kommentti on suunnattu eräälle lehtimiehelle. Haarlan 

näkemyksessä Suomen historian varhaisaika näyttäisi olevan uuden tulkinnan tarpeessa – 

historiantutkimuksen on tuotava esiin Kalevalan taltioimat sankariteot. Olennaisin pointti tulee 

viimeisessä lauseessa, jossa Haarla tulkitsee pirkkalaiset perisuomalaisiksi. Kyseisten pirkkalaisten 

tarinaa valottavat juuri romaanit gradun lähdeaineisto Kurkien taru (sekä sitä edeltänyt Nuori 

pirkkalaispäällikkö (1934-35)).19 Tutkimuskysymykseksi olen muotoillut seuraavaa: minkälainen 

suomalaisuuden kertomus rakennettiin Lauri Haarlan historiallisessa romaanissa Kurkien taru? 

Kysymys on varsin laaja sellaisenaan, joten yliopiston pro gradu -työn puitteisiin mahtuakseen, on 

tutkimuskysymykseen määriteltävä tarkentavat näkökulmat. Kyseiset näkökulmat samanaikaisesti 

muodostavat gradun rakenteen ja rajaavat tutkimusta. Lähtökohtaisesti tutkimuskysymystä tulisi 

lähestyä pohtimalla, miten suomalaisuus Haarlan romaanissa ilmenee. Luontevin määritelmä 

suomalaisuudelle tässä tapauksessa rinnastuu romaanin päähenkilöihin eli pirkkalaisiin ja 

nimenomaisesti Kurki-sukuun (johon myös kirjailija näyttäisi itsekin suomalaisuuden liittäneen). 

Määritelmä on myös siinä mielessä mielekäs, että kertojanäkökulma vaihtelee yksittäisten Kurki-

sukuun kuuluvien henkilöhahmojen kesken, näin rikastaen tutkimukselle olennaisia teemoja 

hahmojen omilla motiiveilla. Analyysin kannalta mielekkäimmät seikat kiteytyivät romaanin 

olennaisimpaan teemaan eli suomalaissukuisten heimojen keskinäiseen sovintoon sekä kansakunnan 

reunaehtojen määrittelyyn. Selväpiirteinen erottelu tehdään jo varhaisessa vaiheessa Ruotsin ja 

Suomen välille, sillä Haarlan romaanissa historiakäsitys nojautuu ”suomalaisen heimoitsenäisyyden” 

                                                 
18 Poppius & Raevuori 1936, 237. Poppius ja Raevuori viittaavat tähän toteamalla Haarlan puhuneen näin ”eräälle 

lehtimiehelle”. 
19 Muun muassa Valtonen (2018, 324) huomauttaa, että molemmat Haarlan historialliset romaanit olivat viihdettä mutta 

samalla myös ideologisia teoksia, joissa oma aika projisoitiin historiaan. 
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aikaan.20 Koska romaanin kolme osaa ovat ilmestyneet vuosina 1938, 1939 sekä 1940 ja kirjoitettu 

juuri toisen maailmansodan kynnyksellä, analyysin kannalta mielekkäintä onkin kääntää katse 

itärajaan ja sen muuttuvaan merkitykseen 1930-luvulla. Rajankäynnissä keskiöön nousevat Suomen 

(kansan) reunaehtojen hahmottelu, johon vertauskohdiksi olen valinnut karjalaiset ja saamelaiset. 

Näihin kahteen väestöön ja suomalaisiin tehdään Haarlan romaanissa rajaa, mutta eri tavoin, sillä 

karjalaisväestö on osittain itärajan toisella puolen ja saamelaiset Lapin luonnonkansaa eli 

”maantieteellisten” rajojen sisällä. Koska saamelaiset elävät sopusoinnussa luonnon kanssa ja 

Haarlan tyylissä painottuvat mahtipontiset luontokuvaukset, on kolmanneksi näkökulmaksi 

rajantekoon valittu vielä suomalaisten luontosuhde. Perustelen edellä mainittuja näkökulmia 

seuraavaksi vielä tarkemmin.  

Suomalaisuuden kertomuksessa Karjala on ollut erityisessä asemassa, koska se on laskettu kuuluvaksi 

Suomen rajojen sisäpuolelle. Poliittisesti Viipurin lääniksi nimetty alue (Karjalankannas, Etelä-

Karjala, Kymenlaakso, Laatokan Karjala sekä Suomenlahden saaria) siirtyikin osaksi Suomea vuonna 

1917, mutta Itä-Karjala (Neuvosto-Karjala) jäi valtionrajan toiselle puolen. Merkittävin Karjala-

innostus koettiin 1800-luvun romanttisessa taiteessa ja kirjallisuudessa, jolloin Kalevalasta lähtien 

moni suomalaiselle identiteetille tärkeä symboli liittyi Karjalaan. Samanaikaisesti Karjala nähtiin 

taistelutantereena sekä myyttisenä elementtinä suomalais-venäläisessä suhteessa. Karjalaa on siis 

lähes poikkeuksetta tarkasteltu rajaseutuna Suomen ja Venäjän välillä. Yleiseurooppalaisessa 

representaatiossa Venäjään on usein liitetty halventavia stereotypioita siitä syystä, että venäläisten 

vuosisatojen mittainen laajentumispolitiikka on koettu uhaksi.  Russofobiaksikin kutsuttu pelko 

Venäjän tai Neuvostoliiton ulkopoliittisista tavoitteista ja niihin pyrkimisestä on värittänyt 

mielikuvan alueellisesti laajenevasta ’toiseudesta’.21 Näin ollen yksi näkökulma suomalaisuuteen 

nousee sitä kautta, miten karjalaisuus suhtautuu suomalaisuuteen Haarlan romaanissa. Tavoitteena on 

arvioida, minkälaista rajankäyntiä näiden kahden kansan välille muodostuu. 

Rajankäynnin kannalta kiinnitän huomiota myös ”maantieteellisten” rajojen sisäpuolella olevaan 

väestöön ja ympäristöön. Menneisyyskuvien keskiössä on Haarlan näkemys nimenomaan 1400-luvun 

Lapista, mikä itsessään kertoo kirjailijan kerronnallisista valinnoista. Sotien välisenä aikana Lapin 

alue voimistui niin kulttuurisesti kuin taloudellisesti, ja vuosien 1920–1944 välinen aika on yleisesti 

                                                 
20 Tästä lisää kts. esim. Fewster 2006, 313-319. Fewsterin mukaan heimoitsenäisyyden aikaa ryhdyttiin hahmottelemaan 

rotuteorioiden yleistyessä tutkimuksen puolella. Koska 1920-luvun jälkeen länsimainen kulttuuri näyttäytyi monissa 

vanhoillisissa piireissä rappeutuvan eikä idän barbaariseen kulttuuriin haluttu assimiloitua, löydettiin Suomen historiasta 

heimoitsenäisyyden aika. Sankarilliset hahmot kelpasivat esikuviksi kansakunnan määrittelyyn. Heimoitsenäisyys liittyy 

varhaishistoriaan, mahdollisesti n. 1100-1400-luvulle. 
21 Paasi 1996, 158-159. 
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tunnettu Petsamon kautena.22 Piristysruiskeen alkulähtökohtana voidaan katsoa Petsamon liittämistä 

Suomeen vuonna 1920, jolloin lukevan yleisön ja kustantajien innostus suuntautui pohjoisia alueita 

kohtaan, ja Lappia käsiteltiin myös kaunokirjallisesti matka- ja tietokirjallisuuden lisäksi.23 Lisäksi 

monet romaanin henkilöihin liittyvät attribuutit niin hyvässä kuin huonossa saavat vertauksensa 

luontoon liittyvistä asioista. Tällöin myös ihmisen ominaisuudet ja kyvyt palautetaan luontoon, joka 

edustaa muuttumatonta määrettä. Luonnonkuvaukset olivat Haarlan tyylille kirjailijana merkittävä 

elementti jo nuoruudesta lähtien, joten niillä on paikkansa tämänkin työn analyysissa.24 

Pohjoinen kuvitteellisena alueena siis muodostui yhteiskunnallisessa prosessissa, jossa materiaalisten 

muutosten (esim. Petsamon liittäminen Suomen alueeseen) ohella kollektiiviset mytologiat ohjasivat 

sitä, miten pohjoinen alueellisessa mielessä ymmärretään. Esimerkiksi matkailun kasvanut rooli 

Lapissa 1930-luvulla tarkoitti mielikuvien luomista sellaisia matkailijoiden odotuksia varten, joissa 

Lappi oli tuntematon ja eksoottinen.25 Yleensä pohjoisen vastinpariksi nähty etelä on ymmärretty 

vastakkainasettelujen kautta niin kulttuurisesti kuin alueellisesti. Kirjallista maantiedettä tutkineen 

Juha Ridanpään (2008) ja saamelaiskulttuuriin erikoistuneen tutkija Veli-Pekka Lehtolan (1997) 

mukaan pohjoisesta luotiin postkoloniaalisesti värittynyt luontokuvaus nimenomaan Lappi-

kirjallisuuden kautta; pohjoinen “Luonto-Suomi”, jolle vastineena on eteläinen Kulttuuri-Suomi.26 

Lappia käsittelevän kirjallisuuden kautta pohjoinen on ymmärretty revontulten loistossa siintävänä 

eksoottisena erämaana, jonka kulttuuriin viittaava mielleyhtymä on maagisella tavalla paukkuva 

noitarumpu.27 Nämä myytit ja mielleyhtymät ovat tarttuneet ideologiseen ja poliittiseen puheeseen, 

luonnollistaen pohjoisen luontomyytin myös maantieteelliseksi faktaksi. Tämän Ridanpää näkee 

kuvitteellisena tilana.28 Lehtola huomauttaa, että saamelaiset ja Lappi ovat olleet yksi maailman 

kuvatuimpia kansoja ja alueita kirjallisuudessa. Kuvauksissa toistuvat usein mielikuvat saamelaisista 

magiaan kykenevänä eksoottisena luonnonkansana, jonka elinpiiri on periferiaa eli erämaata. Käsitys 

saamelaisista luonnonkansana on näin ollen peräisin niin sanotusta vanhan Lapin kuvasta, jolla 

Lehtola nimittää vuosisataista Lapin kuvauksen perinnettä. Kuten luontosuhdetta käsittelevässä 

                                                 
22 Lehtola 1997, 10. 
23 Lehtola 1997, 32. 
24 Lempinen 1946, 4. 
25 Ridanpää 2008, 164.   
26 Ridanpää 2008, 164. (Vrt. Granö 1951, 379) Ridanpään mukaan suomalainen maantieteilijä J. G. Granö jakoi Suomen 

suoralla viivalla kahteen osaan - eteläiseen Kulttuuri-Suomeen ja pohjoiseen Luonnon-Suomeen.  
27 Ridanpää 2008, 166. Vrt. Joulupukki ja noitarumpu. 
28 Ridanpää 2008, 166. Ajatus pohjautuu irlantilais-brittiläisen politiikantutkija Benedict Andersonin tutkimuksiin 

kuvitelluista yhteisöistä. Teoksessaan Kuvitellut yhteisöt (Imagined Communities) Anderson vertaa nationalismia 

uskontoon tai sukupuoleen, sillä kansallisuusaatteen soveltamiseen asetelma tarjoaa paremman lähtökohdan kuin -ismit. 

Hänen mukaansa kansakunta, kuten uskonto, tarjoaa jatkuvuutta kuoleman jälkeen. Tällöin kansakunta on ja pysyy vaikka 

ihmiset itsessään kuolevat. Kansakunta muodostuu kuvitelluksi konstruktioksi, sillä sovittujen valtiollisten rajojen 

sisäpuolella olevat ihmiset eivät tunne kaikki toisiaan henkilökohtaisesti. Anderson 2006, 39-46. 
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edellisessä pääluvussa todettiin, myös Lappiin liitetyt myytit ja kuvaukset korostivat eksotiikkaa ja 

ulkopuolista katsetta. Vanhan kuvan ymmärtäminen on olennaista siinä mielessä, että 1800-1900-

luvulla Lappia käsittelevät kirjailijat olivat useimmiten oppineita miehiä, jotka kahlasivat läpi 

aiemman aihetta käsittelevän kirjallisuuden. Näin ollen vanha käsitys kerrostuu ja jää elämään 

myyttinä ja raja kahden kansan välillä syvenee.29 

1.3 Rajankäynti akateemisessa keskustelussa 

 

Erilaiset rajanvedot toimivat apuvälineenä käsitteellistämiselle, jotta ymmärtäisimme maailmaamme. 

Rajoja voidaan rakentaa niin paikan, ajan kuin maailmankuvan suhteen.30 Rajat luovat yleistyksiä, 

jotka auttavat hahmottamaan kokonaisuuksia. Mikäli kuitenkin niputamme oletuksia ja 

ominaisuuksia joukoksi ja ymmärrämme rajan ulkopuolelle jääneet piirteet niiden vastinpariksi, 

omaksi kokonaisuudekseen, menetämme joukkojen moniäänisyyden.31 Rajoista puhuminen 

monimutkaistuu mitä syvemmin ryhtyy pohtimaan niiden eri merkityksiä mielikuvien tasolla. 

Yleisesti ottaen keskustelulla rajoista on jonkunlainen liittymäpinta valtionrajoihin, kansakuntiin tai 

ihmisryhmien väliseen vuorovaikutukseen, mutta rajojen symboliarvolla on paljon annettavaa myös 

ihmisen luontosuhteen analysoinnissa. Rajalla viitataan siihen, kun tehdään eroa jonkin asian 

muuttumisesta toiseksi joko konkreettisesti tai myös kuvaannollisesti.32 Konkreettisella tarkoitan 

tässä tietyllä tapaa selkeäpiirteisesti osoitettavissa olevia rajoja, kuten kartoille piirretyt valtionrajat 

tai maanhallintoalueiden vaihtumiskohdat, sillä niiden sijainnista ja olemassaolosta ollaan pääosin 

yhtä mieltä.33  

Yleensä rajojen määrittelyn tarve kumpuaa juuri maa-alueen ja sen tarjoamien resurssien haltuun 

ottamisesta. Konkreettisella tavalla voidaan myös erotella esimerkiksi elollisia elottomista, lajit 

toisistaan tai ulkonäköön liittyviä ominaisuuksia toisistaan osoittamalla vertailukohteiden eroavia 

                                                 
29 Lehtola 1997, 47-51. Etenkin 1700-luvulla yleistynyt matkakirjallisuus (valistuksen ja romantiikan innoittamana) on 

vielä pitkään vaikuttanut myöhempienkin sukupolvien Lappi-kuvauksissa. Lisää romantiikan ajan Lapista, kts. esim. 

Virkkula (2000). 
30 Karjalainen 2008, 13. Kokonaisuus, jossa kertomus rajautuu paikan, ajan ja elämän suhteen yhdeksi kuvaksi, projisoi 

kertojan minuutta. Karjalainen 2008, 22.  
31 Löytty 2005, 12. 
32 Konkreettisella voi siis tietyllä tapaa osoittaa ja silminnähden määritellä erottavia tekijöitä tai elementtejä kahden 

vertaillun välillä. Kuvaannollinen on enemmänkin ideoiden ja abstraktien tekijöiden erottelua.  
33 Tietenkään karttoihin piirretyt ja rajatarkastuksilla kontrolloidut valtionrajat eivät ole välttämättä täysin yksimielisesti 

hyväksyttyjä, ja niiden luomisen taustalla on usein ollut erilaisia konflikteja. Konkreettinen on sinänsä myöskin tässä 

mielessä hankala termi, sillä valtion rajojen määrittely pohjautuu varsin abstrakteihin (geopoliittisiin) näkemyksiin valtion 

maantieteellisestä muodosta. Kartassa näkyvä valtio on näin ollen abstrakti idea, joka on täytynyt muotoutua jo ennen sen 

piirtämistä kartalle. Sinänsä rajan konkreettisiin ja abstrakteihin ominaisuuksiin ei ole tässä tarvetta syventyä enempää, 

sillä lähtökohtana on, että rajat ovat kulttuurihistoriallisesti, etnisesti ja poliittisesti muovautuneita monitulkintaisia 

käsitteitä, joita käytetään sopimuksenvaraisesti varsin konkreettisella tapaa (valtionrajat). Lisää aiheesta (erit. Suomen 

käsittelystä kokonaisuutena, jolla on rajat, jo ennen itsenäistymistä), ks. esim. Hannu Salmi 2017 Suomi, kulttuurihistoria 

ja kulttuurisuuden haaste, vrt. myös Paasi 1996. 
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piirteitä. Kuvaannolliset rajat ovat tässä enemmänkin abstrakteja tapoja erotella kulttuuriset, etniset 

ja sosiaaliset tekijät toisistaan, tällöin liikutaan siis mielikuvien tasolla. Yleisesti ottaen etenkin 

ihmisten välisessä kanssakäymisessä rajoja luodaan tekemään eroa meidän ja muiden välille. Rajat 

ovat siis sopimuksenvaraisia tai yleisesti hyväksyttyjä määreitä asioiden luokitteluun eli prosessiin 

liittyy kiinteästi rajankäynti (rajojen häivyttäminen tai rakentaminen). Tietyissä tilanteissa 

konkreettiset (esim. valtiolliset) ja abstraktit (esim. kulttuuriset) rajat ovat toisiinsa nähden 

ristiriidassa, mikä aiheuttaa kohtaanto-ongelmaa näiden välille. Valtioiden laajentumispolitiikka ja 

näistä syntyneet sodat sekä maantieteellisten alueiden sisäiset konfliktit ovat usein lopputuloksena 

tästä erilaisten ideologisten rajojen kohtaamattomuudesta. Näin ollen, rajat ovat paljon muutakin kuin 

karttaan piirrettyjä viivoja – niiden vaikutukset näkyvät kaikkialla yhteiskunnassa ja diskursseissa, 

joissa määritellään ne rajaukset, joiden perusteella jotkut pääsevät rajojen sisälle ja jotkut jäävät 

ulkopuolelle.34  

Koska rajat on määritelty pitämään kaksi tai useampi eri osa-alue eroteltuna toisistaan, liittyy rajoihin 

oleellisesti myös rajanylitykset sekä rajavalvonta. Molemmat ovat hyvin konkreettisesti 

ymmärrettävissä olevat käsitteet suhteessa valtionrajoihin; ne voi ylittää joko laillisesti tai laittomasti, 

jolloin jälkimmäisen varalta onkin organisoitu valtion tasolta rajavalvonta. Tässä gradussa on 

kuitenkin tarkoitus pohtia rajaa niin kansakuntien kuin ihmisen ja luonnon välisenä elementtinä. 

Kontrolli (esim. identiteetin määrittelyssä) ja rajanylitys (esim. vaikutteiden omaksuminen) ovatkin 

tässä tapauksessa enemmänkin kansan ominaisuuksien ja oman identiteetin hahmottamiseen liittyviä 

elementtejä. Kansakunnan rakentamisen ja sen historian kirjoittaminen pohjautuu ihmisen 

itseymmärrykseen eli siihen keitä olemme tai, enemmänkin, keitä haluamme olla. Itseymmärryksen 

pohjalla vaikuttavat havainnot ympäristöstä, joka taasen tekee ihmisen olemuksen mahdolliseksi. 

Ajatus paikan ja siinä elävän ihmisen välisestä vuorovaikutuksesta on vähitellen vakiintunut 

mielekkääksi näkökulmaksi historiankirjoitukseen, sillä tietoisuus tilasta kuuluukin oleellisena osana 

kansakuntaan, valtioon ja sen rajoihin.35 Ensinnäkin, nojaan tässä politiikantutkija Benedict 

Andersonin havaintoihin siitä, että kansakunnat ovat esimerkki kuvitelluista yhteisöistä.36 Tämä 

johtaa siihen, että kansakuntia konstruoidaan ja dekonstruoidaan prosesseissa, jossa eri tulkinnat 

yhteisöstä pyrkivät asettumaan suhteessa toisiinsa. Tällöin tulee määriteltyä ne reunaehdot, joilla 

kansakunnan osaksi voidaan hyväksyä.  

                                                 
34 Paasi 2002, 158. 
35 Tunturi & Syrjämaa 2002, 16-19.  
36 Anderson 2006, 39. 
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Toisekseen, ihmisen ja luonnon välisessä suhteessa on kautta aikain ollut pohjimmiltaan kyse 

minuuden ymmärtämisestä ja ympäristöön sopeutumisesta. Ihminen on saanut ravintonsa, suojansa 

ja muut elinehtonsa ympäristöstään, jolloin luontosuhteen kehittymisessä ovat avainsijalla olleet kyky 

ymmärtää ja vastata luonnon asettamiin haasteisiin. Ymmärtämistä edesauttavat totutun ja tutun 

elementin näkeminen luonnossa, ja hallitsemattomuutta pohjustavat pelon tunteet. Ihmisen ja luonnon 

suhde on kautta aikain ollut kiinnostuksen kohteena, ja tulkinnat ympäristöstä ovat vahvasti 

sidoksissa ihmisen muuttuviin käsityksiin itsestä ja paikastaan suhteessa ympäristöönsä. Yleisesti 

ottaen länsimaissa on elänyt vahvana juutalais-kristilliseen perinteeseen nojautuva käsitys ihmisestä 

luonnon ja luomakunnan herrana.37 Ihmisellä on myös kuvittelemisen taito ja kyky tuntea empatiaa, 

mikä johdattelee pohtimaan rajoja suhteessa eläimiin ja luontoon. Pohdintaa siivittävät ajatukset siitä, 

miltä tuntuisi olla joku toinen ja voisiko siitä toisesta saada jotain piiloon jäänyttä selville. 

Kertomukset ja kansanperinne, jotka käsittelevät ihmisen luontosuhdetta, ovat oivallinen esimerkki 

ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta ja rajojen hämärtymisestä. Niissä paikannetaan rajoja, joita 

voidaan määritellä luontoa elollistamalla, sieluttamalla, inhimillistämällä, esineellistämällä, 

suojelemalla ja kontrolloimalla.38 Luonnon voi myös ymmärtää erillisenä tilana muusta ihmisen 

piiriin kuuluvasta tutusta ympäristöstä. Vaikka esimerkiksi metsät kuuluvat olennaisena osana 

suomalaisten kulttuuri- ja kokemusmaailmaa, on niissä oleskelu mielletty vastinpainoksi tavalliselle 

arkielämälle ja -kodille.39 Näin ollen ihmisten rakentamat ja hallitsemat kaupungit mielletään luonnon 

vastakohtina, joissa elämänmeno vieraannuttaa syvistä ja kokonaisvaltaisista arvoista, kuten elämästä 

ja kuolemasta, ja vaikeuttaa oman identiteetin ehjänä pitämistä. Pohjimmiltaan kyse on ihmisen ja 

luonnon suhteen heikentymisen kokemuksesta. On ilmeistä, että metsän ja muun autenttiseksi koetun 

luonnon sekä ihmisen elinpiirin välille on mielletty raja, jonka ylittämällä ihminen saa kontaktin 

alkulähteilleen, voi tuntea olevansa osa luontoa ja pääsee hetkelliseksi osaksi luonnon pysyvyyden ja 

ikiaikaisuuden rauhoittavaa ilmapiiriä.40     

Teoreettiseksi lähtökohdaksi Andersonin kuviteltujen yhteisöjen lisäksi hyödynnän poliittisen 

maantieteen tutkijan Anssi Paasin teoksen Territories, Boundaries and Consciousness (1996) 

                                                 
37 Kts. esim. Björn 2014, 7-9. Esimerkiksi antiikissa luontoa tarkasteltiin pyrkimyksellä ymmärtää luonnonilmiöitä. 

Keskiajalta yleistyi näkemys luonnosta Jumalan taiteena. Yhteistä on käsitys ihmisestä luonnosta erillisenä osana. Siitä, 

milloin luonnonsuojeluaate yleisesti haastoi ihmisen asemaa luonnon herrana ensimmäisen kerran, voidaan olla montaa 

mieltä, mutta viitteitä on Väyrysen mukaan jo 1700-luvun puolivälissä. Sivilisaatiokritiikki (kapitalismi, modernismi) on 

havaittavissa romantiikan aikana. Väyrynen 2006, 246, 270-271. Ympäristöfilosofian taustat, kts. esim. Väyrynen 2006. 
38 Knuuttila 2009, 104. 
39 Mitä ilmeisimmin metsät yleensä mielletään juuri koskemattomana luonnonmetsänä, vaikka iso osa Suomen maapinta-

alasta on talousmetsää. Suomalaisena metsänä kuitenkin näkökulmasta riippuen voidaan esittää talousmetsää, 

erätalousmetsää, koskematonta aarniometsää tai suojeltua kansallispuistoaluetta. Metsää kuitenkin löytyy lähestulkoon 

maamme jokaisesta kolkasta, ja metsän syrjäisyys liittyy useimmiten Itä-Suomeen, Kainuuseen tai Lappiin. Laurén 2008, 

33. 
40 Kts. esim. Laurén 2008, 38-45. 
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analyyttista tarkastelua kielen ja vuorovaikutuksen merkityksestä alueen tai yhteisön sosio-

spatiaalisessa rakentumisessa.41 Koska Paasin näkökulma on teoksessa paikallinen, tukeudun rajan 

teoreettisen keskustelun osalta lisäksi Paasin myöhemmin julkaistuun artikkeliin Rajat ja identiteetti 

globalisoituvassa maailmassa (2002)42 sekä toiseutta ja rajankäyntiä tutkineen kirjallisuustieteilijä 

Olli Löytyn toimittamaan teokseen Rajanylityksiä (2005).43 Rajat ovat tutkimuksessa merkitykseltään 

alati muuttuvia, sillä näkökulmia käsitteeseen voi peilata niin poliittisen maantieteen kuin 

kansainvälisten suhteiden tutkimuksen, antropologian, historian kuin kirjallisuustieteen 

näkökulmasta. Lisäksi rajojen merkitykset ovat vahvasti kontekstuaalisia ja historiallisesti ehdollisia. 

Tämä johtuu siitä, että rajoilla on paljon eri funktioita – kansainvälisen valtiojärjestelmän hallinnan 

välineenä, aluekontrollin välineenä sekä sosiaalisten identiteettien rakennustekijöinä tai haastajina. 

Rajat siis viittaavat valtaan, politiikkaan ja kulttuuriin, joten Paasi nostaa rajat nationalismin tapaan 

välineeksi kansakuntien hahmottelussa.44 Itse ymmärrän ne tietyllä tapaa limittäin nationalismin 

kanssa; rajat herättävät (kansallis)tunteita ja nationalismi määrittelee rajoja.  

Rajat pitävät siis sisällään valtasuhteita, koska ne ovat ihmisten tekemiä ja määrittämiä. Niiden 

ilmenemistasot voivat olla samanaikaisesti paikallisia, kansallisia tai kansainvälisiä. Rajat ovat siis 

välineitä, joilla yhteiskunnallinen valta ja alueellisuus saadaan näkyväksi.45 Historiantutkimukselle 

rajojen tutkimisen mielekkyys tulee juuri sitä kautta, että rajojen merkitykset ovat (kuten aikaisemmin 

mainittiin) kontekstuaalisia ja täten myös aikaansa sidottuja. Etenkin 1990-luvulla, yhä enemmän 

globalisoituvassa maailmassa, tutkimuksen keskiöön nousi rajojen merkityksen vähittäinen 

katoaminen, deterritorialisaatio. Tälle vastapainoksi voi ajatella reterritorialisaation eli 

yhteiskunnallisen tilanteen myötä esiin nousevien uusien rajausten ja rajojen rakentumisen.46 Näkisin, 

että reterritorialisaatio oli vahvasti läsnä 1900-luvun alun vastaitsenäistyneessä ja konfliktien 

runnomassa Suomessa. Kansallisessa kulttuurissa rajattu identiteetti ja erojen ylläpitäminen 

edesauttavat kansan ja kulttuurin esittämistä homogeenisena ja luonnollisena. Myös kartalle piirretyt 

viivat, jotka tuovat kansakunnan rajat esiin konkreettisesti, alleviivaavat kansallisen kulttuurin 

staattisuutta. Etenkään kansaa tai kansallista kulttuuria sekä näiden poissulkevia mekanismeja ei voi 

ymmärtää ilman tietyn alueen ja sen asuttaman väestön menneisyyden kertomusta. Myös kansallisen 

                                                 
41 Paasi 1996, 7. Kyseessä on esimerkiksi se, miten erilaiset representaatiot ja diskurssit luovat rajoja, jotka vaikuttavat 

myös poliittisesti. Haarlan teos on mielestäni eräs esimerkki kulttuurimaantieteestä eli teos vaikuttaa siihen, miten 

maantieteelliset rajat ymmärretään  
42 Teoksessa Syrjämaa & Tunturi (toim.) Eletty ja muistettu tila (2002).  
43 Paasin artikkeli ottaa kantaa yleisesti rajoihin maantieteessä ja mielikuvien tasolla, ja fokus on 1990-luvussa. 

Historiallista perspektiiviä tuovat Löytyn toimittaman teoksen artikkelit. 
44 Paasi 2002, 155-157. 
45 Paasi 2002, 159. 
46 Paasi 2002, 155.  
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kulttuurin homogeenisuus on ongelmallinen asetelma niille ihmisille, jotka asuttavat rajaseutuja tai 

jäävät tyystin idealisoidun kansankuvauksen ulkopuolelle. Kansainvälisten suhteiden kiristyminen 

lujitti itärajaa, ja samalla syvensi entisestään kuilua suomalaisten mielissä itään nähden. Samalla 

myös pohjoisen harvaan asuttu alue tuli tärkeämmäksi kartoittaa rajoja myöten ja liittää tiukemmin 

Suomen yhteyteen.  

1.4 Lähdeaineistosta ja metodologiset kysymykset 

 

Pro gradu -tutkimuksen ohjepituus asettaa omat rajoituksena lähdeaineiston valinnalle. Alkujaan 

tarkoituksena oli tutustua Lauri Haarlalta jääneisiin arkistoihin, joita ainakin Haarlan veljeksistä 

vuonna 2012 julkaistun teoksen Veljekset kuin ilvekset. Kertomus Lauri ja Rafael Haarlasta tekijä 

Kalevi Kalemaa on hyödyntänyt. Kirjallisuusluetteloon on merkitty Suomalaisen Kirjallisuuden 

Seuran (SKS) kirjallisuusarkistoissa olevat asiapaperit, kirjeet, käsikirjoitukset ja lehtileikkeet muun 

muassa Lauri Haarlan kokoelmista. Lisäksi Otavalla on kirjallisuusluettelon mukaan arkistoituna 

arvosteluleikkeitä Lauri Haarlan teoksista.47 Näistä kahdesta kävin SKS:n arkistoon tutustumassa, 

mutta käsikirjoituksista ei löytynyt mitään, mikä olisi olennaisesti edistänyt analyysia. Lisäksi 

kartoitin mahdollisuutta päästä käymään läpi Haarlan suvun hallussa olevaa jäämistöä, mutta gradun 

aikatauluttamisen ja aiheen rajauksen kannalta hyöty jäisi mahdollisesti ohueksi. Kurkien taru 

muodostaa varsin kattavan lähdeaineiston jo sellaisenaan niin laajuudeltaan (n. 1200 sivua) kuin 

teemoiltaan. Lauri Haarlaan liittyvää, perusteellisempaa tutkimusta olen Kalemaan teoksen lisäksi 

löytänyt lähinnä aikalaiskirjallisuudesta. Laurin veljen kauppaneuvos Rafael Haarlan lähipiiriin 

kuulunut varatuomari Yrjö Raevuori kirjoitti Liisa Poppiuksen kanssa yleiskatsauksen Haarlan 

suvusta, joka julkaistiin jo 1936. Lisäksi Tampereen yliopiston kirjaston arkistoissa on säilynyt 

vuodelta 1946 Aune Lempisen laudaturtyö Lauri Haarla historian kuvaajana. Kirjallisuustieteen 

näkökulmaa historialliseen romaaniin 1930–1940-luvulla on tuonut Markku Ihonen tutkimuksellaan 

T. Vaaskivestä, jonka teosten avulla Ihonen luo teostyyppiin syväluotaavan katsauksen.48 Analyysin 

laajentaminen on turvattu vertaamalla Vaaskiveä muihin kyseisen ajanjakson eturivin historiallisten 

romaanien kirjoittajiin – myös siis Lauri Haarlaan. Koska tarkastelunäkökulma Ihosella on hieman 

erilainen kuin omani, voin lähinnä nostaa teoksen esiin perusteellisena katsauksena historiallisen 

romaanin lajityyppiin sotienvälisenä aikana.   

Tämän tutkimuksen lähdeaineistona on siis historiallinen romaanisarja, joka keskittyy kuvaamaan 

Lapin alueen pirkkalaisten elämää 1400-luvulla. Teoksen keskeisimmäksi kasvutarina on romaanin 

                                                 
47 Kalemaa 2012, 209. 
48 Ihonen, Markku, Museovaatteista historian valepukuun. T. Vaaskivi ja suomalaisen historiallisen romaanin murros 

1930–1940-luvulla. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura: Helsinki, 1992. 
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pääsukuun Kurkiin kuuluvan Maalinan ja Satakunnan Daavidin rakkaudesta syntyneellä Niklas 

Kurjella. Suvun jatkon kannalta alku ei ole helppo, sillä romaanin yhtä tärkeän keskushenkilön eli 

Maalinan veljen (ja Lapin voudin aseman perineen) Henrik Kurjen on vaikea hyväksyä alhaisempaan 

säätyyn kuuluvan Daavidin ja Maalinan liittoa, Niklaasta puhumattakaan. Äpäräpoikana ja 

kapinoivana nuorena Niklas aiheuttaa useaan otteeseen päänvaivaa eikä isän siirtyminen Karjalaan 

novgorodilaisjoukkojen nihtipäälliköksi helpota katkeruutta Henrikin ja muiden osapuolten välillä. 

Romaanin jokaisen osan taustalla kytee pelko idän laajenevasta uhkasta, joten Henrik osaltaan sitoo 

oman ja muun suvun jäsenten kohtalon itärajan turvaamista varten. Niklaan toiminnassa jalostuu 

romaanin loppua kohden ajatus rajan turvaamista liittoutumalla karjalaisten kanssa. Kun Henrik 

suuntasi apuvoimien toiveet länteen, näkee Niklas kansakunnan tulevaisuuden idän sukulaisheimossa 

karjalaisissa. Tähän kiteytyy romaanin punainen lanka – hajallaan olevien suomalaisheimojen 

liittoutumiseen yhteistä vihollista vastaan.  

Pro gradun puitteissa Kurkien taru osoittautuikin näkökulmiltaan ja ideologiselta pohjaltaan varsin 

monipuoliseksi. Näytelmäkirjailijanakin tunnettu Haarla oli 1930-luvulle tultaessa jo menettänyt 

paikkansa teatterien yleisösuosikkina, joten kirjailijan oli terävöitettävä sanomaansa aikaisemmin 

julkaisemansa Nuori pirkkalaispäällikkö -teoksen itsenäisessä jatko-osassa. Jo Nuori 

pirkkalaispäällikkö (1934-35) vastasi militarismilla ja monumentaalisella heroismilla ajan 

tarpeisiin.49 Muinaisajan käyttöä suomalaisessa nationalismissa tutkinut Derek Fewster 

huomauttaakin, että Haarlan Nuori pirkkalaispäällikkö edustaa ideaalia ”valkoisen” Suomen 

historiallista romaania.50 Kurkien tarussa pirkkalaiset olivat edeltäjiään vieläkin sankarillisempia ja 

Suur-Suomesta haaveileville Haarla alleviivasi kamppailua Suomen rajoista idän suunnalla. Romaani 

saikin melko ristiriitaista vastaanottoa – osalle se piirsi liian kärkkäästi siltoja ihmisestä yli-ihmiseen 

natsisaksalaiseen kansallisromanttiseen tyyliin, osalle teos selvensi ja täsmensi Suomen tulevaisuutta 

”osoittaen, että kansamme on elämänkelpoinen ja kansallisista peruskuvioistaan vapauduttaan 

oikeutettu ja velvoitettu käymään kohti suurta tulevaisuutta”.51 Vuonna 1940 Kurkien tarun viimeisen 

osan ilmestyttyä elettiin jo varsin erilaista aikaa; pitkät talvisodan kuukaudet olivat tulleet päätökseen 

                                                 
49 Kalemaa 2012, 162-163. 
50 Teoksessa Haarla heijasti 30-luvun (radikaali)oikeiston aatteellisen pohjan 1200-luvun etnisesti puhtaaseen ja 

itsenäiseen Suomeen. Romaanin pirkkalaiset pyrkivät ylläpitämään sotaisaa ja pakanallista elämäntyyliään lännen ja idän 

puristuksessa, samalla kun suurin uhka suomalaisuudelle on alkanut muodostua itään. Romaanin punainen lanka 

muodostuu tarpeesta yhdistää keskenään eripuraiset suomalaisheimot yhdeksi kansaksi – varsin samankaltaisten 

kysymysten äärellä painittiin myös kevään 1918 aiheuttamien traumojen jälkeen. Fewster 2006, 353-356. 
51 Kalemaa 2012, 180. Alkuperäiset lainaukset Kalemaalla; kriittisempi T. A. Vaasikivi (1938) luettuaan Kurkien tarun 

ensimmäisen osan ja Ajan Suunta. Tarkempia lähdeviittauksia Kalemaan teoksessa ei ole. Myös Fewster (2006, 356) 

huomauttaa, että Kurkien tarun tapaan Nuori pirkkalaispäällikkö sai melko ristiriitaisen vastaanoton, vaikka molemmista 

romaaneista muodostui myyntivaltti Otavalle 1930- ja 1940-luvun taitteeseen. Etenkin Raoul Palmgren kritisoi Haarlan 

romaanien fasistisia piirteitä ja liitti Haarlan teoksen osaksi Aarno Karimon ”fantasiaorgioiden” sekä Jalmari Jaakkolan 

pirkkalaisten edustaman ”lilliputti-imperialismin” jatkumoksi.  
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ja Venäjän kanssa oli solmittu rauha. Myös talvisodan nostattama me-henki muutti yhteiskunnallista 

keskustelua luokkavihasta kohti sovintoa, ja jopa Isänmaallisen Kansanliikkeen (IKL) 

äänenkannattaja Ajan Suunta ylisti Haarlan kykyä tähdentää keskiaikaan sijoittuvalla romaanillaan 

veljesvihan ja keskinäisen kaunan luopumista Suomen kansan elinehtona.52 Näin ollen Kurkien taru 

paitsi kirjoitettiin myös luettiin osaksi 1930-1940-luvun taitteen ajankohtaista keskustelua kansan ja 

sen tulevaisuuden määrittelyssä. Analyysin kannalta historiallinen romaani muodostaa omintakeisen 

historiallisen lähdeaineiston, jonka metodologisiin erityispiirteisiin otan seuraavaksi kantaa. 

Metodologisesti oleellista olisi ottaa huomioon kirjallisuustieteen näkökulma, jotta lähdeaineistoon 

liittyvä lajityypin erityislaatuisuus tulisi huomioitua. Tätä voisi ehkä perustella ulkoisena 

lähdekritiikkinä. Monissa kirjoituksissa keskiöön nousee esimerkiksi teoksen tapahtumien 

todellisuussuhde eli sen referentiaalisuus.53 Huomionarvoista on kuitenkin, että tutkimukseni 

keskiössä on käsitys historiallisesta romaanista ja sen käyttökelpoisuudesta nimenomaan 1930-

luvulla. Nykyiset käsitykset fiktion todellisuussuhteista ja fiktiivisyydestä eivät silloin välttämättä 

palvele tutkimukseni tarkoitusta. Eräänä fokuksena tutkimuksessani on siis historian käyttö 

fiktiivisessä romaanissa. Romaaniin on käytetty 1930-luvun historiantutkimuksessa vallitsevaa 

käsitystä suomalaisesta keskiajasta, mikä on perusteltavissa lähdeaineistoon tutustuessa.54 

Esimerkiksi Eliel Aspelin-Haapkylän kirjoittamaa teossarjaa Suomen teatterihistoriasta 

väitöskirjassaan analysoinut Ilona Pikkanen mainitsee käyttävänsä kulttuurintutkijoiden läheltä 

lukemisen (close reading) tapaa analysointikeinona ja mainitsee joitakin kirjallisuudentutkijoiden 

kehittämiä työkaluja, kuten kerronnan tempo.55 Kun lähdeaineisto koostuu lähes ainoastaan 

kaunokirjallisista teoksista, tulee auttamatta mieleen tarve pohtia lähdeaineiston tarjoamaa 

totuuspohjaa. Vaikka historiantutkimuksessa on jo enimmäkseen hylätty käsitys täysin objektiivisten 

tulkintojen mahdollisuudesta, kaunokirjalliset teokset käsitetään lähes poikkeuksetta paikannettaviksi 

kuvitellun todellisuussuhteen kautta. Teosten elementtien vertailukohtana pidetään reaalista 

historiallista tilannetta, joka rakennetaan muun lähdeaineiston kautta ja jonka puitteissa tekstin sisältö 

pyritään erottelemaan tosiasioihin ja sepitteeseen.56 Jako faktaan ja fiktioon omassa tutkimuksessani 

ei ole sinänsä oleellinen huomio lähdekriittisestä näkökulmasta, mutta oleelliseksi se muodostuu, kun 

pohditaan syntyajankohdan käsityksiä näistä. Esimerkiksi Haarlan lausahduksesta (kts. kohta 

tutkimuskysymys) voidaan tulkita, ettei kaunokirjallisuuden hänen mielestään tarvinnut olla pelkkää 

                                                 
52 Kalemaa 2012, 187-188. 
53 kts. esim. Pihlainen 2001, Cohn 2006. 
54 Poppius & Raevuori 1936, 230. 
55 Pikkanen 2012, 48. 
56 Pihlainen 2001, 303. 
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fiktiota. Oleellista onkin teoksen intentio eli onko se tarkoitettu osaksi 1930-luvun historiakäsityksen 

diskurssia. 

Kirjallisuustieteessä keskeisenä pointtina kaunokirjallisen teoksen käytössä on sen itsenäisyys. Kun 

tekstiä ryhdytään määrittämään ainoastaan sen syntyolosuhteista käsin, menetetään teoksen 

erityisyys. Jokainen taideteos on autonominen kokonaisuus ja synnyttää oman maailmansa, jossa sitä 

on tarkasteltava. Esimerkiksi kun tässä tapauksessa historiallinen romaani rakentaa fiktiivisen tilan, 

voidaan sen puitteissa kuvitella vaihtoehtoja, jotka eivät niin kutsutussa rajoittavassa kontekstissa ole 

mahdollisia. Mikäli kuvitteellinen tila pyritään väkisin yhdistämään reaalitodellisuuteen, se menettää 

suhteensa siihen kuvitteelliseen todellisuuteen, jonka se on taideteoksena luonut.57 Tässä on 

huomioitava teoksen käyttötarkoitus. Mihin Haarla oikeastaan historiallisen romaaninsa tarkoitti? 

Pyrkikö hän tuomaan eläväksi lukijoille historiaa, jonka hän käsitti todelliseksi, vai ottiko hän 

vapauksia myös siltä osin, kuinka tarkkaan historiallinen konteksti on luotu? Näihin kysymyksiin 

lähdeaineisto eli pelkkä romaani ei tarjoa vastausta, joten olen joutunut rajaamaan nämä pohdinnat 

tästä tutkielmasta pois. Lisäksi jotta käsillä olevan pro gradu tavoittaa historiantutkielmana 

tarkoituksensa, on lähdeaineiston tulkintaa peilattava sen syntyajankohdan todellisuuteen.58 

Lähtökohtani näin ollen on, että Haarlan teos muodostaa kuvitteellisen tilan tapahtumille ja 

henkilöhahmoille, mutta pyrkii ottamaan kantaa myös reaalitodellisuuteen.  

Kuten tutkimuskysymyksestä käy ilmi, käsittelen Haarlan esitystä suomalaisuudesta nimenomaan 

kertomuksena. Ensisijaisesti kertomus on tässä tapauksessa fiktiota, jolla ei voi katsoa olevan 

historiallista fakta-arvoa. Toisaalta Haarlan ammatti ja opintotausta huomioon ottaen, on hänen 

historiallisten romaaniensa lähtökohdat varmasti haettu hänen aikanaan nimenomaisesti 

hyväksytyistä historiallisista faktoista. Todellisuuden suhdetta kertomakirjallisuuteen voi tarkastella 

joko epistemologian tai ontologian näkökulmasta. Näkemyksessä arvioinnin kohteeksi tulee myös 

kertomuksellisuus eli Haarlan luoman ja jäsentämän inhimillisen todellisuuden analyysi. 

Perusteiltaan tämä liittyy kertomuksellisuuden ontologiseen näkemykseen todellisuudesta ja 

ihmisenä olemisen perimmäisestä luonteesta sekä kertomuksen asemaan kognitiivisena välineenä 

todellisuuden merkityksellistämisessä (epistemologia). 59 Epistemologisesti ajatellen kertomuksen 

tarkoituksena on luoda järjellisyyttä ei-narratiivisena pidettävään todellisuuteen ja sen inhimilliseen 

kokemiseen, jotka molemmat käsitetään kaoottiseksi ja vaille merkitystä. Tiukan ontologisesti 

ajatellen inhimillisen todellisuuden narratiivisuus tarkoittaisi ihmisenä olemisen luonnehtivaa 

                                                 
57 Pihlainen 2001, 309-310.  
58 Tulkintaa on kylläkin myös näkemys ”todellisuudesta” ja oma näkemykseni Haarlan todellisuudesta.  
59 Meretoja 2009, 209. Merteoja ottaa artikkelissaan kantaa myös siihen, ovatko epistemolgia ja ontologia narratiivisessa 

mielessä toisensa poissulkevat ja päätyy toteamaan, että vastakkainasettelu on osin harhaanjohtava.  
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määrettä. Vastakkain tässä ajattelussa jäävät elämän tulkitseminen ja elämän eläminen itsessään. 

Nykyhermeneutiikka kuitenkin tulkitsee kokemusten merkityksellistämistä ja narratiivisuutta 

nimenomaan inhimillisen eksistenssin ja identiteetin konstituoivana tekijänä. Tällöin esimerkiksi 

kertomusten ja myyttien merkitys korostuu inhimillisen todellisuuden ja minuuden hahmottamiselle. 

Olennaista myös tässä näkemyksessä on kuitenkin erottaa paitsi kertojan inhimillinen todellisuus ja 

itse kertomus, ja havainnoida kertomusta nimenomaan elämän merkityksellistäjänä. Tavoiteltu 

todellisuuden tulkinta ei välttämättä vastaa toisen kertojan tulkintaa tapahtumista. Kokemusten ja 

maailman narratiivinen tulkinta tapahtuu kulttuurisesti välittyneiden kertomusten valossa ja etenkin 

niiden tarjoamien tulkintamallien ohjaamana.60 Kertomuksen luonteeseen näin ollen liittyy 

oleellisesti sen luonne kulttuurisena konstruktiona, joka on sidoksissa tiettyyn historialliseen 

prosessiin ja on olemassa jatkuvasti uudelleentulkittuna ja -muovattuna.61 Edellä esitellyn perusteella 

Haarlan kertomus toteuttaa minuuden eli tässä tapauksessa suomalaisuuden reunaehtojen 

hahmottelua, jota on pyrittävä tulkitsemaan siinä historiallisessa todellisuudessa, jossa kirjailija eli. 

Tässä tietyllä tapaa korostuvat paitsi metodologiset myös eettiset kysymykset tutkimusprosessin 

osana.   

1.5 Tutkielman rakenne 

 

Ensimmäinen luku muodostaa katsauksen suomalaiseen luontosuhteeseen 1930-luvulla. 

Ymmärtämisen tueksi taustoitusta on jouduttu hakemaan myös pidemmän aikavälin 

tarkastelujaksolta. Fokus on Haarlan näkemyksessä, joten varsinaista yleistystä analyysin pohjalta ei 

tehdä. Toisessa luvussa luontosuhteesta laajennetaan näkemys kansan ja sen reunaehtojen 

määrittelyyn: kuka kuuluu suomalaiseen kansaan ja kuka ei? Saamelaiset rajattiin jo varhaisessa 

vaiheessa suomalaisesta kansasta erilliseksi väestöksi – luonnonkansaksi, joka elää toisaalta 

sopusoinnussa elinympäristönsä kanssa, toisaalta liian lähellä luonnon myyttistä ja villiä puolta. 

Kolmas käsittelyluku keskittyy erittelemään suomalaisten ja karjalaisten välistä rajankäyntiä. 

Ongelmaksi rajankäynnille muodostuu itäraja ja sen muuttuva symboliikka. Viimeisessä 

varsinaisessa luvussa ennen lähteitä ja tutkimuskirjallisuutta hahmottelen kolmen käsittelyluvun 

yhtenäisiä ja eriäviä piirteitä rajankäynnin suhteen ja vastaan kysymykseen siitä, miten suomalaisuus 

rakentuu Haarlan romaanissa. 

                                                 
60 Meretoja 2009, 215-220. 
61 Meretoja 2009, 222. 
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2 LUONTO 

 

2.1 Luontokuva suomalaisessa kirjallisuudessa 

 

Tässä luvussa tarkoituksena on analysoida käsitystä suomalaisuudesta suhteessa luontoon. Ihmisen 

toiminnan ja luonnon erotteleva jaottelu on eräs yleisimmistä tavoista käsitteellistää maailmaa.62 

Kuten jo tutkimuskysymyksen esittelyssä mainitsin, luonnonkuvaukset olivat myös Haarlan 

kirjalliselle tyylille merkittävä elementti koko hänen kirjailijauransa ajan.63 Etenkin 

pirkkalaisromaaneissa korostuu ihmisen luontosuhde, ja toisaalta ympäristönkuvaus nostaa esiin 

erämaaluontoa; metsiä, jokia ja tunturilakeuksia eli alueita, joissa ihmisen vaikutus ei ole nähtävissä. 

Nämä erämaa-alueet muodostuvat vastinpariksi kaupunkiympäristöön, sillä erämaa pysyy 

koskemattomana, muuttumattomana ja pysyvänä, erillisenä ihmiskohtaloista. Tulkitsen tämän 

liittyvän Haarlan käsitykseen luonnon historiattomuudesta – etenkin, kun on kyse koskemattomasta 

erämaa-alueesta. Käsittelyluvun analyysin tueksi esittelen alkuun luontoon ja ihmiseen sekä ihmisen 

luontosuhteeseen yleisesti liittyviä pohdintoja. Sen jälkeen nostetaan esiin luonnon merkittävä sija 

suomalaisessa kirjallisuudessa.  

Luonto voidaan käsittää varsin eri näkökulmista; on ympäristö, jonka näemme ympärillämme ja 

toisaalta luontoa on myös se osa, mikä on meille ominaista eli ihmisluonto. Luonto on semanttisesti 

monimerkityksinen, sillä sen viittauskohteena voi olla ensinnäkin kaikki se, mitä ihminen ei ole 

tehnyt, tai toisekseen se, mikä jollekin oliolle (myös ihmiselle) on ominaista eli sen erottava tekijä 

muista. Yleisesti ottaen luonnolla on kuitenkin tarkoitettu luonnollisten olioiden ja ilmiöiden 

kokonaisuutta, jonka vastakohtana on kaikki ihmisen luoma ja rakentama.64 Vaikka luonnon 

ymmärtäminen tiukasti inhimillisen kulttuurin vastakohtana on melko yksioikoinen, on se 

käyttökelpoinen kaunokirjallisuuden tulkinnan kannalta. Tämä johtuu siitä, että luonto-kulttuuri-

kahtiajako vastaa parhaiten sitä, miten luonnon käsitettä on kirjallisuudessa sovellettu.65 Nojaan tässä 

kotimaisen kirjallisuuden tutkijan Pertti Lassilan näkemykseen, sillä ihmisen ja muun luonnon 

                                                 
62 Tämä on myös hyvin vahvasti antroposentrinen – ihminen otetaan esiin tasa-arvoiseksi käsitepariksi luonnolle, vaikka 

parin viime vuosikymmenen aikana on tapahtunut näkökulmanmuutosta. Ihminen ei voi olla olematta osa luontoa, sillä 

toimintamme vaikuttaa luontoon. Tästä ajankohtaisena ilmiönä on esimerkiksi keskustelu ilmastonmuutoksesta. Vrt. 

esim. filosofi Rosi Braidotti. 
63 Lempinen 1946, 4. 
64 Mikäli ymmärrämme luonto-sanan juuri tästä näkökulmasta, erottelemme luonnon ja ihmisen luoman kulttuurin 

toisistaan. Jako ei ole kuitenkaan yksiselitteinen, sillä ihmisen vaikutus on muokannut luontoa esimerkiksi viljelyn ja 

luonnonsuojelun eri muodoissa. Lisäksi ihminen on kiistatta biologinen organismi eli luonnon tuote ja, näin ollen, osa 

luontoa. Kts. lisää Lassila 2011, 11-12. 
65 Lassila 2011, 11-13.  
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erottaminen toisistaan selittää parhaiten myös rajantekoa suomalaisuuden ja luonnon välillä Haarlan 

romaaneissa.  

Suomen ja suomalaisuuden määrittelyssä luonto ja maisemakuva ovat olleet merkittävässä osassa, ja 

pohja tälle määrittelylle luotiin autonomian aikaan taiteilijoiden idealisoiduissa kertomuksissa ja 

kuvituksissa. Zacharias Topeliuksen Maamme kirjassa (1875) Suomen kansan metaforaksi 

muodostuvat puut ja metsät, ja teoksellaan Finland framstäldt i teckningar (1845–1852) hän 

vakiinnutti käsityksen Järvi-Suomesta.66 Luontokuvien hyödyntäminen kansallistuntoa nostattavana 

elementtinä taiteessa ja kirjallisuudessa on varsin yleinen myös kansainvälisesti. Kansakunnan 

rakentamisessa maantieteestä tulee oleellinen osa, ja tietyt paikalliset, idealisoidut maisematyypit 

yleistettiin todellisuudesta välittämättä kansallisiksi symboleiksi.67 Syy sille, miksi luonto on 

suomalaisessa kirjallisuudessa ollut jopa keskeisemmässä roolissa kuin yleisesti eurooppalaisessa 

kirjallisuudessa, voi juontua suomalaiseksi katsotun kirjallisuuden suhteellisen nuoresta iästä. Monet 

suomalaisen kirjallisuuden kaanonin merkittävistä teoksista, kuten Elias Lönnrotin kokoama 

Kalevala (1835, 1849), Topeliuksen Fältskarnas berättelser (Välskärin kertomuksia, 1853–1867), 

Johan Ludvig Runebergin Fänrik Ståls sägner (Vänrikki Stoolin tarinat, 1848, 1860) sekä Aleksis 

Kiven Seitsemän veljestä (1873), on kaikki kirjoitettu 1800-luvun romantiikan vaikutuksen alaisina, 

ja erityisesti juuri romantiikan tematiikkaan luetaan ihmisen ja luonnon välinen suhde.68  Luontoon 

voidaan siis liittää konkreettinen ja abstrakti merkitys; luonnosta saadaan ravintoa ja suojaa mutta 

toisaalta luonto on myös luovuuden ja estetiikan inspiraation lähde.  

Luontosuhde, eli luonnon kulttuurinen tulkinta ja arvottaminen sekä niistä kumpuavat käytännöt, 

rakentuu historiallisesti ja muuttuu kulttuurisesti. Yhdistelmätaloudessa sukupuolten välinen 

työnjako johti ympäristön sukupuolittumiseen; naisten maailma rajautui kylään ja 

kulttuuriympäristöön, kun taas miesten maailma avautui metsään, luonnonympäristöön ja kaukaisille 

maille. Etenkin Lappia käsittelevässä kirjallisuudessa luontoa on tarkasteltu ja ihailtu maskuliinisen 

näkökulman kautta: luonto edustaa tiettyä maagista neitseellistä kauneutta, jonka edessä jopa 

tosimieskin pysähtyy ja herkistyy.69 Lähtökohtaisesti luonto kuitenkin ymmärretään ja 

käsitteellistetään ihmisen omasta tilasta erillisenä. Luonnon käsitteellistämiseen liittyvät usein teemat 

siitä, mikä on tuttua ja turvallista sekä toisaalta tuntematonta ja hallitsematonta. Luonto on oma 

tilansa ja siellä on omat toimijansa, joita kaikkia personifioidaan. Tämä lähentää ihmisen suhdetta 

luontoon, sillä luonnon määrittely inhimillisen kautta lisää sen ymmärrystä. Toisaalta tämä pätee 

                                                 
66 Paasi 1996, 143. 
67 Paasi 1996, 144. 
68 Lassila 2011, 7. 
69 Ridanpää 2008, 176, vrt. myös Lehtola 1997, 118-122. 
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myös toisinpäin – on luontoa, jota ei pystytä hallitsemaan, ja ihmiseen voidaan myös liittää näitä 

luontoon liittyviä määreitä. Näin ollen ihmisen ja luonnon välinen raja hämärtyy niin hyvässä kuin 

pahassa. 

2.2 Idealisoitu luonto – Lapin ristiriitainen kuva  

 

Nyt on varhaiskevät. Rannat hyllyvät tulvaveden alla. Rantaniityt ovat repeytyneet saarekkeiksi, 

jotka näyttävät edes takaisin uivilta jättiläismäisiltä mättäiltä. Iltausva on alkanut tavallista 

aikaisemmin kiertää Vianselän rantoja. Ilma on karkean koleaa. Järvi on sumuliinojen alla 

liikkumaton ja autio. Vain usva vaeltaa hitaasti sinne tänne, se lahoo pitkin, muodottomin pyrstöin 

ja väsynein siivin, aivan kuin uneliaat usvataret, keijavaiset, vastentahtoisesti alkaisivat heräillä 

iltaöiseen vyyhteämistyöhönsä. Koko Kelontekemä muistuttaa tänä hetkenä, jos katsot sitä 

läheisen Nilipään laelta, luomisen ensimmäisiä päiviä, jolloin Luojan valo ensi kerran heräsi 

usvasta ja pimeydestä ja avasi näkyviin autiota vettä ja märkää mätästä.70 

Edellinen katkelma kiteyttää Haarlan romaanissa ilmenevän, luontoon kohdistetun romanttisen 

katseen. Katkelman olennaisin huomio tulee viimeisessä lauseessa, jossa järveä, jokea ja keväthetkeä 

on kuvattu sellaiseksi, kuin se on ollut luomisen hetkenä. Pysähtyneisyys ja ihmisen kädenjäljen 

puuttuminen on ilmaistu järvessä, joka on ”liikkumaton ja autio”.71 Samainen ajattomuus tulee esiin 

romaanin toisen osan lopetuksessa, jossa ”sukulaismiehet eivät enää keskustele. Ei ole enää sen 

enempiä sanottavia. Tuntuu kuin aika olisi pysähtynyt Suensaaren ympärillä, laskemattoman 

auringon alla”.72 Luontoon ja maisemaan liittyy näin ollen olennaisesti historiattomuus; niitä polkuja 

pitkin, joita pirkkalaisetkin ovat kulkeneet ja niiden järvien rannoilla, joissa he ovat maisemaa 

ihailleet, on mahdollista tavoittaa sama tunnelma niin kauan kuin ne pysyvät muokkaamattomina. 

Esimerkiksi kirjallisuudentutkija Eino Railo näki trilogian toisen osan loppusivujen välittävän 

vaikuttavaa, herkkää ja kirkasta isänmaallista henkeä.73 Luonto nähdään näin tietyllä tapaa 

rauhoittavana tilana, johon voidaan projisoida isänmaalliset tunteet ja kansallinen perintö. Tätä 

päämäärää tukee myös Haarlan tapa olla paikantamatta teoksen tapahtumia vuosikymmenille, vaikka 

teoksessa kerrotaan ainakin yhden sukupolven elämänhetket syntymästä kuolemaan.74 Kun romaanin 

tapahtumia ei paikallisteta liian tarkasti historian aikajanalle, voidaan nähdä romaanin henkilöiden ja 

kansakunnan huolenaiheissa samanlaisia teemoja kuin kirjoitusajanhetkellä. Historiallisessa 

                                                 
70 Haarla 1939, 259.  
71 Vrt. myös Haarla 1940, 135: Hänen tulee hyvä olla. Tässä suunnattomassa auringon sylissä on jotain ajatonta, mikä 

tekee kurjan mitättömäksi arkiset vaivat. Tämä on kuin ylpeätä ratsastamista pitkin auringon rataa. Rohkeasti liekehtii 

hänen ratsunsa tulinen harja, hopeavirta vuotaa sen kavioista ja hänen omista kannuksistaan, ja huikaiseva vana vihisevää 

ilmaa, hopeaa ja häikäisevää vaskenkuultoa jää hänen taakseen. 
72 Haarla 1939, 400. 
73 Kalemaa 2012, 181. 
74 Romaanin otsikko on Kurkien taru. Romaani 1400-luvulta, joten lukijalle annetaan alkuun ajallinen konteksti 

vuosisadan tasolla. Vasta kolmas osa, joka jatkaa kertomusta lähes vuosikymmen toisen osan tapahtumien jälkeen, kertoo 

vuosiluvuksi 1468. Haarla 1940, 5: Vanhassa ja iloisessa Viipurin linnassa tanssittiin armon vuonna 1468 toukokuun ja 

rauhan kunniaksi, joka oli tehty edellisessä huhtikuussa Moskovan Iivana-ruhtinaan kanssa. 
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romaanissa voidaan näin projisoida yhteiskuntapoliittisesti tärkeät ja ajankohtaiset kysymykset 

menneisyyden näyttämölle. 

Kun näkökulma romaanissa siirtyy etelämmäksi, pohjoinen nähdään puhtaana mutta armottomana 

vastinparina etelälle ja kaupunkielämän pinnallisuudelle.75 Tietyllä tapaa teollistuneen yhteiskunnan 

tiivistyneeseen urbanisoitumiseen muodostuu vastapainoksi asumaton ja ihmisistä tyhjä maaseutu. 

Kyseessä on näin ollen alkuperäisen luonnon tai luonnollisen luonnon arvostus, minkä ilmentymiä 

ovat karujen maisemien ja Lapin kaltaisten alueiden ihailu.76 Etelän ja pohjoisen välillä on 

havaittavissa etelän keskusjohtoisuus pohjoiseen nähden, ja Viipurista tarkastellaan pohjoista 

keskusta-periferia-jaottelun avulla – pohjoinen nähdään alkukantaisena ja armottomana. Samalla 

pohjoiseen liittyy myös puhtaus, joka ikään kuin tarttuu ihmiseen. Kun romaanissa esiintyvä Suomen 

piispa Maunu Tavast unohtuu pohtimaan Lapin Kurkia, hänen silmiinsä piirtyvät jylhät 

kallioseinämät ja ”kauhistuttavat revontulot, jotka lakaisevat taivaankumua loppumattomin lieskoin”. 

Piispa näkee Lapin luonnon jylhyyden ja armottomuuden myös Kurkien ominaisuutena, joka on 

”[p]uhdasta, jäänkylmää ja tulenpalavaa rotua”.77 Etelässä asuvat hahmot näkevät Lapin luonnon 

Kurkien ja muiden sikäläisten pirkkalaispäällikköjen alkuvoimana ja ominaisuuksia muokkaavana 

tekijänä, jossa korpi ja villi nähdään jollain tapaa arvostettuna piirteenä.78 Oleellisena motiivina 

Lappiin ja sen asukkaisiin liitetään myös romaanin myöhemmissä vaiheissa nimenomaan puhtaus – 

pirkkalaisten valtakunnassa ei ole teeskentelyä tai valheellista imartelua kuten etelän kaupungeissa.79 

Myös Kurki-sukuun kuuluvan Niklaan ajatuksissa pohjoinen ”on ainakin hänen omaansa, jota ei 

                                                 
75 Vrt. Haarla 1940, 34, 41. 
76 Leikola 1990, 51. 
77 Haarla 1938, 75-76: ”Kovaa, mutta puhdasta rotua”, vanhus sanoo kappalaiselleen ja jatkaa katselemistaan kuin näkyä 

nähden pitkien taipalien takaa. Hän oli näkevinään mustan, talvisen vuonon ja sinisenmustat kallioseinät rannoilla ja 

alastomilla saarilla, joiden yllä roihahtelivat hyhmäisessä yössä kauhistuttavat revontulot, jotka lakaisevat taivaankumua 

loppumattomin lieskoin. ”Puhdasta, jäänkylmää ja tulenpalavaa rotua”, vanhus hymisi uudestaan. 
78 Haarla 1938, 24: ”Kovaa, uppiniskaista ja julmaa oli tuo rotu Pohjan perillä. Mutta kova näytti myös sitä vastaan olevan 

Lapin armoton laki.” ja Haarla 1938, 67: ”[Kemijärven päällikkömiehen] koko naama on näet melkeinpä selittämättömän 

jalo sekoitus sekä villiä korveneläjää että ylimielistä, jollain tavalla hounan näköistä ja lannistumattoman ilomielistä 

rehentelijää. […] Piispa ei voi olla hyväntahtoisesti hymähtämättä. Tuon miehen silmälautojen alta pilkisteli sellainen 

riehakka rohkeus ja toiselta kulmalta hävyttömään nauruun kiertyvä suu näytti olevan luotu yhtämittaiseen pilkantekoon 

tai viisasteluun. Saaliinajaja, hullupäinen ilveksen ja hirvenhiihtäjä mitattomilta taipaleilta, miettii piispa 

hymähdellessään.” 
79 Haarla 1940, 61-62: ”Siellä on puhdasta ilmaa, siellä… tuntureilla, ajattelin. […] … Ja yhä toistui minussa kaukaisena 

huutona ajatus: siellä on puhdasta… tuntureitten takana! Siellä pestään myrskyssä syntymätahrat olemattomiksi. Siellä 

huuhdotaan tunturilumien alla kurjat menneisyydet, kuten tapahtui Taivaskeron lumivyöryssä viholliselle. Ja siellä, siellä 

on eräs onnettoman rakkauden hullu poika, kuten minä olen sen häväisty tytär. Hänen, juuri hänen, sellaisen miehen on 

minut pelastettava täältä heitukoitten pilkasta ja imartelusta, koko ulkokullaisen siveyden porvarillisesta rihkamasta […]”. 

Edellisessä katkelmassa puhuu Kaarina Kaarlentytär, kuninkaantytär aviottomasti syntynyt. Kasvanut porvarillisessa 

Degenin perheessä, mutta asemaltaan kahden yhteiskunnallisen luokan välissä eikä omaa paikkaansa löydä säätyihin 

keskittyvästä Viipurista. Vrt. myös Haarla 1940, 176: ”Miksi [Kaarina] sinä ainoana elämänsä hetkenä, jolloin tulinen ja 

rakastunut nuorukainen oli ollut valmis hänet ryöstämään saavuttamattomaan korpimaailmaansa, oli jäykistynyt 

arvokkaaksi kuninkaantyttäreksi? Oliko häntä sittenkin peloittanut tuo kaukainen erämaa?”  
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mikään voi häneltä pois ottaa – sysmäinen erämaa ja korpi”.80 Samaista ”omaa Pohjolaansa” 

ikävöidessään Niklas näkee Viipurissa tapaamassaan Kaarina Kaarlentyttäressä kylmäävää ja julman 

ihanaa erämaata. Kaarina itsekin tunnistaa kaipuunsa pohjoiseen (viite 79), mikä ilmentää etelän ja 

pohjoisen välistä rajaa ihmisten mielissä. Seuraavassa katkelmassa kuvaillaan Niklaan 

ensikohtaamista tulevan puolisonsa Kaarinan kanssa, ja koti-ikävän herättämää kiintymystä siinä 

hetkessä tuntematonta ihmistä kohtaan:  

Loimahti hänen silmiensä eteen pitkän koto-ikävän välkein kuva. Siellä kaukana 

jalankäymättömissä erämaissa on saarekas korpijärvi kiristynyt ensi yön pakkasessa, hopeassa, 

kellassa, monen monissa huikeissa väreissä välkähtelevään jäähän. Mutta hentokoivuisten saarten 

viidakot liekehtivät, roihuavat yhtämittaisessa palossa, vuoroin tulenlieskan kellertävinä, vuoroin 

kuparinvälkkeisinä. Niin, kimmeltävä, kylmä jää ja saarten viidakkoitten huikaisevat valkeat – 

siinä olivat hänen kasvonsa ja hiuksensa! Siksikö oli tuo nuori vieras nainen näyttänyt hänestä 

niin tutulta? Hänhän oli – mikä liekin syntyperiltään – näky hänen omasta Pohjolastaan, 

tuntureitten välisistä huokaavista ja julman ihanista erämaista syntynyt…81 

Lappiin liitettyä erämaan motiivia kirjallisuudessa on pohtinut muun muassa kirjallisuudentutkija 

Toni Lahtinen (2008) analysoidessaan Timo K. Mukan romaaneja. Lahtinen määrittelee erämaan 

ideaksi koskemattomasta ja villistä luonnosta, jota sivilisaatio ei ole turmellut.82 Tähän vastinparina 

kaupunki nähtiin pitkään suomalaisessa kirjallisuudessa vieraana paikkana ja moraalisen turmeluksen 

pesänä.83 Kuten pohjoisia alueita kierrelleen antropologi Samuli Paulaharjun näkemys Lapin 

erämaasta, Haarla liittää Lappiin omalakisen ja mytologisen maailman, jossa totutut luonnonlait eivät 

aina päde.84 Erämaa toimiikin kirjallisuudessa usein paikkana, johon kaupungin moraaliseen ja 

materiaaliseen saasteeseen väsyneet hakeutuvat tai pakenevat etsimään elämänvoimaa (kts. edellinen 

katkelma).85 Uudistuminen saa uskonnollisia vivahteita (uudelleensyntymä, autenttinen suhde 

luontoon ja muihin ihmisiin), jolloin erämaasta tulee puhtauden tyyssija, eräänlainen jälkikristillinen 

luostari. Lahtisen mukaan erämaan kulttuuristen merkitysten juuret kirjallisena motiivina ovat syvällä 

kristillisyydessä.86 Erämaa kytkeytyy usein hyvin läheisesti Uuden testamentin kuvastoon, jossa 

motiivi liittyy paholaiseen. Näin ollen erämaahan on luettu merkityksiä vaarasta, kamppailusta, 

vapaudesta sekä vapahduksesta.87  

                                                 
80 Haarla 1940, 312: Lopultakin vain syvä Pohjolan-ikävä valtaa hänet päivä päivältä yhä voimakkaammin. Sehän on 

ainakin hänen omaansa, jota ei mikään voi häneltä pois ottaa – sysmäinen erämaa ja korpi.     
81 Haarla 1940, 30-31. 
82 Lahtinen 2008, 148.  
83 Lahtinen 2008, 156. 
84 Vrt. Lehtola 1997, 139-140. 
85 Pastoraali on lähes synonyymi paluulle vähemmän urbaaniin ja “luonnollisempaan” olemassaoloon; voi olla maaseudun 

ihanteellistamista, mutta myös vetoomus vaihtoehtoisten arvojen puolesta vallitsevaa järjestystä vastaan (vrt. Lawrence 

Buell 1995, 31). Lahtinen 2008, 151-152. 
86 Lahtinen 2008, 153. Vrt Kaarina joka puhuu erämaasta. Vrt. Margareetta ja Siimon. Esimerkiksi Aleksis Kiven 

Seitsemässä veljeksessä (1870) Lauri ehdottaa muuttoa korpeen.  
87 Lahtinen 2008, 154. Esimerkiksi Jeesus taistelee kiusauksia vastaan erämaassa. 
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Haarlan näkemyksessä näkyvät nämä edellä mainitut erämaahan liittyvät merkitykset. Vapahdus 

ilmenee esimerkiksi seuraavasta katkelmasta, jonka Siimon-veli, jo esiprotestanttista kristinuskon 

muotoa harjoittava munkki, on kertonut forsialleen Margareetta (Marketta) Kurjelle.88 Pelastuttuaan 

saamelaisuhraukselta Siimon-veli kokee uskonnollisen uudelleenheräämisen, jossa erämaa ja luonto 

ovat korvaavat luostarit ja munkinkaavut – kyseessä on eräänlainen uskonpuhdistus ja pyhyyden 

liittäminen luontoon89: 

Minulle syntyi juuri nyt, juuri nyt uusi jumala, niin hän sanoi. Ja hän tarkoitti sillä, että kohta hän 

nauraa oman munkinkaapunsa riekaleille kuin linnunpelättimelle. […] Maan ja metsän, nurmikon 

ja laakson, vaarojen ja tuntureitten korpilaulajia me olemme emmekä enää ’Herran katulaulajia’ 

tai Armonlaakson ’tyhmiä neitseitä’, ymmärrätkö?90 

Amerikkalainen antropologi Ronald Bordessa toi esiin tutkimuksessaan (1991), että Suomessa 

luterilaisuudella on ollut merkittävä asema niin moraalisessa kuin sosiaalisessa mielessä. 

Suomalaisessa kristillisyydessä juuri koskematon luonto symboloi jumaluutta, jossa ilmenee Jumalan 

tahto ilman instituutioiden tai auktoriteettien välikäsiä. Metsästä muodostuu luterilaista yksilöä 

symboloiva representaatio, joka on edesauttanut lujentamaan suomalaisten keskinäistä 

hengenheimolaisuutta.91 Bordessan mukaan luonteeltaan sisäänpäin kääntynyt suomalainen tarvitsee 

metsää löytääkseen sisäistä rauhaa ja sielun elpymistä. Metsästä muodostuu näin ollen 

samanaikaisesti vastinpari modernisaatiolle ja pakopaikka alati urbanisoituvan maiseman 

aiheuttamalle ahdistukselle sekä symboli kansallisen kulttuurin säilymiselle. Taustalla vaikuttaa 

myös kansalliseen muistiin jäänyt ahdistus vieraan vallan alle alistumisesta, johon metsä ja luonto ei 

ole taipunut.92 Kristillinen motiivi luontoon palautumisessa on esimerkiksi hautajaisrituaaleissa, joita 

Haarlan romaanissa on esitelty pariinkin otteeseen.93 Romaanissa ihmisen luontosuhde saa kristillisiä 

piirteitä myös sitä kautta, että suomalaisuuden alkuperä liitetään metsään. Aikaisemmin esiin tuomani 

Bordessan tulkinta suomalaisten metsäsuhteesta on havaittavissa katkelmassa, jossa oman henkisen 

rauhansa luterilaisuudesta jo löytänyt Siimon-saarnaaja pitää muistopuheen sankariksi kuolemansa 

jälkeen julistetusta Juho Könkäästä: 

                                                 
88 Siimon lähtee Lappiin pakoon kaupunkiluostarin syntisyyttä (Haarla alleviivaa nunnien ja munkkien kevytmielisyyttä 

eräänlaisena kritiikkinä katolilaisuutta kohtaan), jossa hänet lähes uhrataan saamelaisjumalalle (tästä lisää, kts. seuraava 

käsittelyluku). Siimon näkee myös itsessään syntisyyden, sillä romaanin alussa hän toimii huikentelevana pictorina ja 

ihastuu tulisesti Kurki-suvun tyttäreen Markettaan (Margareetta). Nainen vaarantaa miehen henkisyyden ja pyhyyden, 

joten osin siksi myös Siimon karkaa Lapin profeetaksi. 
89 Kts. lisää Haarla 1939, 84-85. 
90 Haarla 1939, 324-325. Kirkko asetetaan luontoa vasten tässä, luonnolle uskonnollinen merkitys. 
91 Anttonen 2018, 35.  
92 Bordessa 1991, 89-90. 
93 Haarla 1939, 284: Oli tosin viime kesän ja syksyn kuluessa kuolemanpuolinen vaa’anvarsi painunut kolmesti alaspäin 

Suensaaren alueella. Mutta se oli noussut taas helposti tasapainoonsa, sillä hautaan saatetut olivat olleet ikään kuin täysin 

kypsiä hedelmiä, joiden oli aika pehmeästi, tuskin huomaamatta pudota maan poveen. 
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Hän, metsien mies, oli sitä, mitä on koko tämän kansan oltava, jos se aikoo elää ja nousta voimaan 

ja kunniaan kansojen seassa. Sellainen on ja sellainen olkoon, te päämiehet, jouselliset, miehet ja 

vaimot, tämän kansan sydän ajasta aikaan, ja se on oleva tälle kansalle elämänlähde, jäätymätön 

ja sumenematon, kuten Jumalan pohjaton silmä Luiron tunturin laella!94 

Romaanin hahmona Juho Köngäs luotiin pyyteettömäksi ja uskolliseksi nihtipäälliköksi, joka päätyy 

uhraamaan omansa ja joukkojensa hengen vastatessaan Kurkien sota-avunpyyntöön. Hän saapuu yön 

pimeydessä tekemään yllätyshyökkäyksen tunturin juurella leiriä pitävien norjalaisten joukkoon, 

mutta joutuu samaisen lumivyöryn uhriksi. Muistopuheessa ”metsien miehellä” viitataan tähän Juhon 

hiljaiseen uskollisuuteen ja tekemisen henkeen, mitkä nähdään edellytyksenä kansan nostamiseksi 

muiden kansakuntien joukkoon.95 Kristillisessä mielessä Suomen kansan sielu siis liitetään myös 

Haarlan romaanissa metsään ja luontoon, eräänlaisena muuttumattomana elementtinä.96 Juuri 

muuttumattomuus suomalaisten suhteessa luontoon, etenkin metsään, on muodostunut tietyllä tapaa 

deterministiseksi osaksi kansallista identiteetti, johon pohjautui myös 1800-luvulta alkaen lähtenyt 

sivilisaatiokriittinen suuntaus – alkuperäisen luonnon hävittäminen uhkaa kansan elinvoimaa ja 

hämärtää sen identiteettiä. Metsäläisyydestä muodostui näin ollen nimenomaan suomalaiseen 

kansanluonteeseen liitetty positiivinen voimavara, joka erotti ”meidät” ”muista” kulttuurikansoista. 

Luonnonsuojelun alkulähtökohdat Suomessa juontavat juurensa kansallisuusaatteeseen, joka on 

nähtävissä monessa suhteessa nimenomana reaktiona teolliskapitalistista yhteiskuntaa ja 

modernisoitumista vastaan.97 1900-luvun alkupuoliskolla luonnonsuojelu sai uuden pedagogisen 

merkityksen – kansan identiteetin tunteminen edellytti siihen vaikuttaneen luonnonympäristön 

menneisyyden tuntemista, joten sivistysvaltion velvollisuudeksi tuli huolehtia isänmaan 

maisematyypin säilyminen tuleville sukupolville.98      

Ihmisen jäljen puuttuminen ja alkuperäinen erämaa ovat näin ollen Pohjoismaihin liitettävissä olevia 

esteettisiä luontoihanteita, joihin vastakohtana ovat Keski- ja Etelä-Euroopassa kulttuurimaisemana 

pidetyt hoidetut, puistomaiset metsät. Todennäköisesti syynä tähän on eteläisemmässä Euroopassa 

vallinnut pidempi historia ihmisestä ympäristön muokkaajana verrattuna pohjoiseen. Varsinkin 

Suomessa asutus on ollut harvaa ja suhteellisen nuorta, joten näissä oloissa paikallinen väestö ei ole 

kyennyt muokkaamaan asuinseutujaan vastaavasti kuin etelässä. Näin ollen esteettiset arvot ovat 

                                                 
94 Haarla 1939, 398. 
95 Anttonen 2018, 35. Luterilaisuudella on selitetty esimerkiksi velvoitekeskeistä maailmankuvaa, sisäänpäin 

suuntautunutta ja luoksepääsemätöntä mielenlaatua Pohjoismaisessa väestössä. Anttonen (2018) nostaa esiin, että 

tutkimuksissa on havaittu korkea korrelaatio luterilaisen etiikan sekä korostuneen kovan työnteon, tehokkuuden ja 

järjestelmällisyyden välillä.     
96 Tämä ei sinänsä ole yllättävää, sillä etenkin oikeistokonservatiivisissa piireissä kirkon auktoriteetti kasvoi 1930-luvulla. 

Kirkko instituutiona luonnollisesti edusti luterilaisuutta, joka muodostui suomalaisen identiteetin symboliksi tietyissä 

nationalistisissa piireissä. Vrt. esim. Bordessa 1991, 82. 
97 Pekurinen 1997, 139-143. 
98 Pekurinen 1997, 159.  
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sopeutuneet vallitsevaan elinympäristöön, jossa kaupungistuminen on ollut suhteellisen nuorta.99 

Suomalaisten luontosuhde on vahvasti painottunut juuri metsään, johon liittyvät sekä taloudelliset 

että kulttuuriset tekijät. Jo valtiollisen itsenäisyyden varhaisina vuosina Suomi teki itseään tunnetuksi 

vihreän kullan maana, jolle ikihonkien suojasta löytyi kansan alkukoti.100 Itsenäisyyden ensimmäisinä 

vuosikymmeninä kaupunkikulttuuri oli kiihtymässä, joten metsästä sai suojaa niin kaupungin 

hälinältä kuin esivallaltakin.101 Etenkin 1800-luvun lopun lopulla metsäkeskustelussa kietoutuivat 

yhteen teemat metsien riittävyydestä (sahateollisuuden kasvu ja luonnon tehostunut hyödyntäminen) 

sekä metsän symboliarvosta heräävän kansakunnan identiteetille.102   Haarlan luonto onkin idealisoitu 

kuvaelma ajasta, jolloin ihminen pystyi elämään 1900-luvun kaupunkilaiseen verrattuna 

välittömämmässä luontosuhteessa niin siitä hyötyen kuin sen armottomuuteen sopeutuen.103 

Luonnonläheisyys korostuu pirkkalaisten elinympäristössä Lapissa, jossa elinehtoihin kuuluu suvun 

omien tiukkojen lakien noudattaminen ja keskushallinnolle niskurointi, mikäli pirkkalaisten ja 

maallisen tai hengellisen esivallan edut ovat keskenään ristiriidassa. Luonnon ehdoilla eletään, mutta 

sitä pyritään myös hallitsemaan. Esimerkiksi kertomuksen tapahtumien siirtyessä hallinnolliseen 

keskukseen eli Turkuun tai Viipuriin, muokataan ympäristöä puolustuksellisin ja mukavuuteen 

liittyvin perustein. Ympäristön muokkaamista kuvaillaan esimerkiksi kaupunkien rakentamisella ja 

niiden puolustuksen vahvistamisella (ensimmäisessä osassa Turun tuomiokirkkoa jälleen rakennetaan 

hävitysretken tuhojen vuoksi ja kolmannessa osassa tuodaan esiin muurin rakentaminen Viipurin 

ympärille).104  

                                                 
99 Heikkonen 1997, 13-14. Pekurinen (1997, 153) nostaa esiin, että Suomessa hoidettua ”kulttuurimetsää” arvostivat 

metsäammattilaiset, kun taas klassiset luonnonsuojelijat halusivat suojella ihmiskäden koskematonta, ”aitoa” 

menneisyyden luontoa. 
100 Salmi 2016, 31. Tämä alkukotiajatus oli vahvasti läsnä 1800-luvun klassisen luonnonsuojeluajattelussa Suomessa. 

Taloudelliset ja kulttuuriset näkemykset juonsivat molemmat juurensa nationalismista – teollisuudessa oltiin ylpeitä 

suomalaisesta metsävarannosta, luonnonsuojelu kumpusi tarpeesta suojella kulttuurisesti tärkeitä luonnonalueita. Kts. 

lisää esim. Pekurinen 1997.  
101 Salmi 2016, 35. Salmi näkee itsenäisyyden ensimmäisinä vuosikymmeninä virinneen metsänomistuksen 

kansallistamisen sekä raittiuteen liittyvän keskustelun (mm. kieltolaki) toisiinsa kietoutuneina. 
102 Pekurinen 1997, 140. 
103 Haarla 1938, 24: […] piispa ei päässyt irti tuosta Perämeren merkillisestä verottajakansasta. Mitä olivat nuo susi-pirkat 

ja Kurjet, joita etelässä joskus sanottiin pilkaten, ihaillen ja kammoten Kurkolaisiksi? Heistä tiedettiin yhtä ja toista, 

paljonkin, mutta sittenkin… merkillisen vähän. He saapuivat, nuo pirkkapäälliköt, Kurjet, Voikkaalat tai Oravaiset tänne 

etelään vanhoille sukumailleen tai suurille messuille rikkaina kuin Novgorodin pajarit, verkaisissa päällikköturkeissaan, 

hopeavanteet näädännahkalakeissaan, upeankirjavissa vöissään ja suolivöillään raskaat rahamassit ja pitkät miekat, 

tekivät kauppaa, ositvat, möivät, mellastivat kiltatuvissa, maksoivat sakkonsa kirkolle – jos maksoivat – ja katosivat taas 

pitkiksi ajoiksi. Kovaa, uppiniskaista ja julmaa oli tuo rotu Pohjan perillä. Mutta kova näytti myös sitä vastaan olevan 

Lapin armoton laki. Yhtämittaisista taisteluista norjalaisia ja novgorodilaisia vastaan oli tullut sanomia tänne rintamaille 

saakka. Mutta yhtä hyvin myöskin kokonaisten lappalaiskylien roihahtamisesta tulipalona yöhön, kun Kurkolaiset 

hiihtivät kostoretkillään. 
104 Ks. Haarla 1938, 9-11 & Haarla 1940, 74.  
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Haarlan tyyliä historiankuvaajana analysoinut Aune Lempinen huomauttaa lopputyössään (1946), 

että luontokuvaus jää tavallaan taustalle ja sekaantuu laajaan myyttiseen jumaltarustoon.105 Haarlan 

näkemyksessä luonto saa siis omanlaisen myyttisen tilan, joka juontaa juurensa kalevalaiseen 

maisemakuvaan ja idealisoituun ajatukseen metsistä jaloimpana ja alkuvoimaisimpana 

suomalaisuutena.106 Romaanin hahmot elävät mutkattomassa luontosuhteessa, jossa luonnon 

tarjoamat resurssit ovat niukat. Luonnon tuntemus on siis olennaista, jotta voidaan tulkita erilaiset 

ennusmerkit satokaudesta ja ilmastosta ruoantuotannon vuoksi. Luontoon liittyykin tässä mielessä 

aikaisemmin mainitun ajattomuuden lisäksi vuodenaikojen rytmitys – luonnon kiertokulku määrää 

elämän tahdin:107  

Maidonvalkea joutsen, jonka oli tapana ennustaa kesää vasta huhtikuun lopuilla, oli jo nyt eräänä 

pakkaspäivänä lentänyt hopealta säihkyvin siivin yli seutujen pohjoisia erämaita kohden. Eikä 

pyhä lintu, uskoi kansa, turhan vuoksi harhautunut ennen aikojaan pesimäsijoilleen. Kurkelan 

tanhuvilla oli ollut sitä paitsi luonnottoman hiljaista. Kovimpinakaan pakkasöinä eivät nurkat 

paukkuneet, mutta metsä ryski kuin olisivat päättömät noitalinnut sitä rymistäneet kokonaisin 

laumoin. Eikä ollut kaiken lisäksi kuutamo kehrännyt kertaakaan kehää ympärilleen, mikä 

luonnollisina aikoina ennusti päivien kääntymistä kevättä kohti.108 

Ruoan lisäksi luonto tarjoaa suojaa ihmisille; kylmyyttä varten erilaiset eläintaljat ovat arvokkaita, ja 

ne toimivatkin veronmaksuvälineinä ja kaupankohteena.109 Toisaalta luonnon helmasta voi löytää 

piilopaikan tai liittolaisen vihollista vastaan.110 Luonnonvoimien hallitsemattomuuden antaa 

kuitenkin ilmi se, että vihollisjoukon lisäksi lumivyöryn alle on jäänyt myös osa pirkkalaisten omista 

joukoista. 

Mutta ennen kuin [Niklas] on saanut sanaakaan hengäistyksi, tapahtuu yht’äkkiä jotain, mikä 

aluksi kuulostaa kuin olisi tunturimyrsky tulossa pohjoisesta. Taivaskeron päälaki näyttää 

horjahtavan sijoiltaan. Sen seinänjyrkkä etelärinne tuntuu humahtavan suunnattomine 

lumimassoineen alas kuruun. Ja humahtava ääni, joka muistuttaa kevättulvaisen kosken 

jäidenlähtöä, tuntuu kulkevan kurua pitkin itäpäähän saakka. Mutta äkkiä noussut myrsky ei jatku. 

Se on lakannut ensimmäisen pitkän pitkään tohahdukseensa kuin noitasanaan. […] Tällainen 

äänettömyys ei ole luonnollista. […] Kurun pohjaa, koko kurua ei ole enää olemassakaan. Se on 

täyttynyt reunojaan myöten Taivaskeron seinämästä lohjenneista lumimassoista. Ja lumivyöry on 

haudannut alleen vihollisjoukon, ainakin sen osan, joka on yöpynyt kurun pohjalle.111  

Folkloristi Lotte Tarkka kiinnittää artikkelissaan (2014) huomiota luonnon ja ympäristön tulkintoihin 

osana kansallista kuvastoamme ja itseymmärrystämme. Hänen mukaansa nämä tulkinnat rakentuivat 

                                                 
105 Lempinen 1946, 79-80.  
106 Haarla 1939, 398 (viite 94). Vrt. Pekurinen 1997, 140.  
107 Haarla 1939, 163, 168. Elinkeinosta lisää, kts. Haarla 1939, 321, 179-180. 
108 Haarla 1939, 288.  
109 Haarla 1939, 271: Itse hän on [ilvestaljan] kalanrasvalla pehmitellyt, nahkaraudalla kaapinut ja monet pitkät illat 

hieronut ja vanutellut. Ja nyt se on pehmeämpi lampaanvillaista raanua ja läikehtii yhä tulenloimossa kuin soopelinnahka 

vaakunamiesten hartioilla. 
110 Haarla 1939, 348: Mutta nyt tietää nuori päällikkö, että vaivaiskoivujen mitättömältä näyttävä huurreverho on parempi 

lymypaikka kuin vahvimmankaan linnan muurit. 
111 Haarla 1939, 356-358. 
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vuosisataisen karelianismin perinteelle, jota ainakin tuotantonsa perusteella myös Haarla hyödynsi 

teoksissaan varsin ahkerasti.112 Ihmiskunnan ja samaten kansakunnan alkuperäisen olemuksen 

liittäminen luontoon juontaa juurensa suomalaiseen kansallisromantiikkaan. Romanttisessa 

ajattelussa juuri erämaa edusti koskemattomuudessaan koko luontoa.113 Tarkka huomasi 

analysoidessaan 1800-luvun ja 1900-luvun alun Vienan Karjalan kalevalamittaista runoutta ja siihen 

liittyviä riittikuvauksia ja uskomusaineistoja, että ympäristön kanssa pyrittiin kommunikatiiviseen 

suhteeseen erilaisin rituaalein ja loitsuin. Rituaalissa ihminen neuvotteli oman toimintansa 

oikeutuksesta, jolloin kommunikaatiosta muodostui rajankäynnin muoto. Näin ihminen samalla 

määritteli oman ja muun ympäristön reviirit.  Uloimmat alueet liitettiin tuonpuoleiseen ja niissä 

yksilön uhka joutua supranormaaliin vaaraan lisääntyi.114 Esimerkiksi karjalaisessa eräkulttuurissa 

metsällä olo oli toistuva, mutta normaalista poikkeava tila, johon tutun kulttuurimaiseman tai 

kotipiirin aistimaailma ja aika eivät soveltuneet. Kotipiiristä pois rajattu metsä edusti näin 

tuonpuoleista ja pyhää. Tuonpuoleinen ei siis välttämättä ollut yliluonnollinen vaan tutun yhteisön ja 

yhteiskunnan ulkopuolinen osa. Tämä luonnehtii useiden kulttuurien luontokäsityksiä; osa 

ympäristöstä määritellään villiksi, ihmiskontrollin ulottumattomissa olevaksi piiriksi. Koska 

sosiaalisten suhteiden piiri kattaa useissa kulttuureissa ihmisyhteisöä laajemman alan, ja villin tilan 

käsitteelliseen domestikaatioon kuului luonnonympäristön kuvaaminen rakennettuna ympäristönä, 

jota asutti järjestynyt kaltaisemme yhteisö, on villin ja ei-villin raja muunneltavissa 

tapauskohtaisesti.115 Vuosisatainen kertomaperinne asettaa näin myös lähtökohdan sille, miten 

ymmärrämme ympäristömme turvallista ja tuntematonta tilaa sekä minkälaista rajantekoa luonnon 

kanssa on tehty. Haarlan näkemykseen suomalaisen ideaalista luontosuhteesta on merkittävästi 

vaikuttanut hänen innostuksensa Kalevalaan. Kirjailijan aikaisemmassa näytelmätuotannossa oli 

laajasti käsitelty erilaisia kalevalaisia aiheita, ja historiantutkija Jalmari Jaakkolan liitettyä Kalevalan 

sankarirunous Suomen heimoitsenäisyyden aikaan Hämeessä, sai Haarla esikuvan romaanin 

pirkkalaisille.116 Etenkin folkloristiikan tutkijat ovat pohtineet kansanrunouden ja erityisesti 

Kalevalan tulkinnallisia lähtökohtia. Pitkään vallitsevana oli mytologisen koulukunnan tradition 

tukema vertauskuvallinen tulkinta, jossa korostettiin runouden suhdetta luonnon kiertoon. 

Esimerkiksi kielen- ja kansanrunouden tutkija sekä Helsingin yliopiston suomen kielen ja 

kirjallisuuden professori E.N. Setälä (1893–1929) oli sitä mieltä, että Kalevalan hahmot vertautuvat 

                                                 
112 Tarkka 2014, 34. Huomautus Haarlasta oma.  
113 Tarkka 2014, 34. 
114 Tarkka 2014, 36, 54-56. Supranormaali = tuonpuoleinen, yliluonnollinen.  
115 Tarkka 2014, 40-42. 
116 Fewster 2006, 353. Vrt. myös Kalemaa 2012. 
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ja vaihtuvat luonnon osaksi.117 Vertauskuvallisen tulkinnan rinnalle yleistyi 1900-luvun alussa myös 

historiallinen tulkinta, joka näki Kalevalan runoudessa todisteet Suomen muinaisesta sankarikaudesta 

ja kuninkaista.118 Vaikka Haarla tukeutui historiallisissa tulkinnoissaan etenkin Suomen historian 

professorina toimineen Jaakkolan näkemyksiin pirkkalaisista Kalevalan sankarirunouden 

innoittajina, on hänen luontokuvauksissaan luonnolla myyttinen tila, joka on ihmisen omasta 

elinpiiristä erillinen.119 Liitän tähän katkelman, jossa nousee esiin luonnon ihmisestä erillinen, 

myyttinen piirre, joka samanaikaisesti lohduttaa mahtavuudessaan mutta myös pelottaa: 

Tuntureitten aliset vaarat ovat tumman tummaa sineä ja kerojen kupeita ja hartioita myöten 

vaeltaa hitaasti, laiskasti madellen pilvenvarjoja, joiden lomasta lumen säihkyvä hopea sokaisee 

katsojan silmää. Nuo vaeltavat varjot vavahduttavat syvältä hänen jännittynyttä mieltänsä. Ne 

olivat kuin loppumatonta taivaltaan kulkeva henkien saatto, joka oli tullut maan päälle 

katselemaan pienten ihmislasten toivotonta kamppailua. Ne lohduttivat ja ylensivät ajatuksia, 

mutta niissä oli myöskin jotain viimeisen tuomiopäivän suurta ja kammahduttavaa odotusta.120   

Näin ollen osa luontoa nähdään romaanissa myös alkukantaisena ja sivistymättömänä eli vailla 

kulttuuria. Näin ollen Haarlan teoksessa erämaamotiivilla on myös taannehtiva elementti, kun se 

kuvaa kristillisen moraalin puutetta. Romaanin alkuvaiheessa Suomen henkinen johtaja ja 

ruhtinaspiispa Maunu Tavast tuskastuu ajatellessaan suomalaisia heimoja ja sukuja (etenkin sen 

sivistyneistöä) nahistelemassa keskenään, kun todellinen päämäärä kansalle olisi muodostaa 

yhtenäinen rintama ulkopuolista uhkaa vastaan:  

He eivät tietäneet, että hänen vanha sydämensä oli masentunut kuoleman rajalle. Mitä hän oli 

ahertanutkin pitkän elämänsä aikana, näytti yhäkin riittämättömältä valaisemaan yhtä hyvin 

rintamaita kuin kaukaisia, synkkiä erämaita. Mitä hän lopultakin saattoi vaatia näännetyltä 

rahvaalta, kun sen ’Herran asettama esivalta’ – nuo tuossa… kaupustelevat papit ja röyhkeät 

aatelisöykkärit eivät tietäneet mistään paremmasta kuin jokapäiväisestä keskinäisestä tappelusta, 

taposta, murhapoltosta ja heikomman ryöstämisestä.121 

Myös Niklas Kurki joutuu elämään hetken aikaa korpirosvona ja henkipattona riideltyään enonsa 

Henrik-päällikön kanssa, ja tarinassa tulee esiin häpeä, jota hän kokee eläessään luonnon keskellä 

                                                 
117 Knuuttila 1999, 117. Knuuttilan mukaan Setälä ymmärsi metaforan Kalevalan tapauksessa alkuperäisenä kuvana eikä 

vain vertauksena. Esimerkiksi Väinämöisen ja Joukahaisen kilpalaulanta kuvaa, miten veden haltia kukistaa lumen ja 

jään, Pohjan neito on taivaan kajo, Sampo on Pohjantähti jne. 
118 Kts. tästä lisää Knuuttila 1999, 118-119. 
119 Haarlalla on tästä luonnon myyttisestä puolesta lukuisia esimerkkejä, niihin palataan tarkemmin vielä myöhemmin. 

Vrt. Haarla 1940, 182, 190; Sen osoittivat heidän levottomat henkensä, jotka yhäkin hattaroina eli metsän perkeleinä tai 

kadotuksen liekkiöinä pelehtivät sillä samalla paikalla, jossa kerran heidän väärä rakkautensa siitti synnin ohdakkeita.  

[…] Mutta heidän hautakivensä ympärille, josta jäi lakea kalju näkyville, kasvoi tiheä orjantappurapensaikko, jonka 

keskellä kaikkina öinä, kesin ja talvin, sumunnäköiset hattaran henget tai – pimeinä öinä – virvatuliset liekkiöt tanssivat 

kadotuksen tanssia. 
120 Haarla 1939, 344. Edelleen tässä erotetaan luonto ihmisestä -> luonto on ja pysyy.  
121 Haarla 1938, 58-59: […] Aivankuin syvästä, kaukaisesta yksinäisyydestä, joka on kuin humiseva taivaan vahvuus 

yläpuolella pienten ihmisepattojen maallista riitaa, hän lausahti puoliksi itsekseen: ”Nulli concedo.” Mutta ehkäpä hän 

näki taaskin edessään koko pimeässä vaeltavan kansansa ja sen syyttömän hädän, sillä hänen huulilleen palasi liikuttunut, 

melkein lapsellinen hymy, ja hän muokkasi ajatuksensa syleilemään kaikkia viattomasti kärsiviä ihmisparkoja. ”Omnibus 

concedo et nulli”, hän puhui viimeisiksi sanoikseen kunnioittavasti kumartuneelle tuomiorovastille. 
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henkipattona.122 Kun Niklaan äidin sisar Marketta tulee tapaamaan ja tarjoamaan rauhaa kiistelevien 

miesten välille, hän kehottaa Niklasta palaamaan kristittyjen ihmisten pariin.123 Kun Niklas vaikuttaa 

haluttomalta palaamisen suhteen, Marketan mukaan Niklas voi juosta ”sutena tai ilveksenä, jos 

halua[a]”.124 Myöhemmin tarinan edetessä käy ilmi, että Niklaan kolmivuotiseksi venynyt 

korpirosvous on itse asiassa hyödyttänyt häntä. Fyysisesti rankka taival on sitkistänyt häntä ja 

myöhemmin Niklaan ylivertainen miekkailutaito saadaan hiottua Danzigin matkoilla.125 

Korpirosvoudesta tulee näin osa Niklaan taitoa eikä tässä tapauksessa erämaan vaikutus ole ollut 

täysin kielteinen. 

Menneisyyskuvien keskiössä on siis Haarlan näkemys 1400-luvun Lapista, mikä itsessään kertoo 

kirjailijan mielenkiinnosta pohjoisia alueita kohtaan. Ihosen mukaan Kurkien tarun miljöö on vain 

sankaritarun kulissi. Keskiajan Lappiin sijoitettu kertomus antoi näin näyttämön kulttuurin 

tukahduttamille vieteille ja yksilön ylivertaisille suorituksille armottomassa erämaaluonnossa.126 

Yleisesti ottaen Lapin alueet kokivat uudenlaista nostetta myös eteläisessä Suomessa, kuten 

johdannon esittelyssä jo todettiin. Käsitys Lapista on vahvasti liittynyt sen koskemattomaan luontoon, 

armottomaan ilmastoon ja laajaan asuttamattomaan erämaahan. Esimerkiksi Lapin lääni itsessään 

kattaa noin kolmasosan Suomen maapinta-alasta, ja laajasti ymmärrettynä Lappiin kuuluu alueita 

myös Ruotsista, Norjasta ja Venäjästä.127 Luonnonsuojelutoimintaa on ollut pohjoisilla alueilla etelää 

kauemmin, sillä Lapin alueen metsätalous on etelään verrattuna nuorta. Esimerkiksi 

tunturiympäristöjä rauhoitettiin jo 1914, Lapin alueen metsiä rauhoitettiin luonnonmuistomerkeiksi 

ja vuonna 1938 perusteituista ensimmäisistä kansallispuistoista valtaosa sijaitsi Lapissa.128 

Alkuperäisimmän luonnon pystyi näin ollen saavuttamaan Lapissa.  

                                                 
122 Haarla 1939, 264. Tarinan kuva kahdesta miehestä, jotka ampuivat toisiaan silmästä silmään, oli aivankuin tempaissut 

hänen mielensä riehtovan vihan valtaan. Juuri sillä tavalla hän himoitsi kerran seisovansa Henrik Kurkea vastapäätä, 

pestäkseen sen häpeän ja väärämielisen piinan, jota hän oli saanut kestää kellarivankilassaan kesästä routaiseen syksyyn 

saakka. Siinä seisoi henkipatto ja korpirosvo, jolla ei ollut mitään muuta kuin tuo yksi ainoa ajatus: maksaa kärsimänsä 

vääryys sille miehelle, joka oli häväissyt hänen äitinsä tämän hautajaispäivänä. […] Ja sellaisetkin unet katkaisi 

havahtuessa särkevä nauru. ”Tulen sodassa tai rauhassa, kunnialla tulen”, niinhän hän oli tytölle lähtöhetkellä sanonut… 

Minä, minä mies tässä – henkipatto ja korpirosvo, kunnialla!  
123 Haarla 1939, 277. 
124 Haarla 1939, 279. ”Näyttää siltä, että lapinkorven ilveksille on kasvanut aasinkorvat päähän. Tee tahtosi, juokse sutena 

tai ilveksenä, jos haluat. […]” 
125 Haarla 1939, 360. Koll Gyrdinpoika näyttää odottavan nuorukaisen väsymistä, antaakseen ratkaisevan iskunsa. Mutta 

Niklaan jäntereet ja keuhkot ovat sitkistyneet uupumattomiksi korpirosvon kolmivuotisilla lakkaamattomilla retkillä. 

Lisäksi Haarla 1940, 91. Satojen verileikkien mies kuvittelee vastustajansa helpoksi saaliiksi. Ritari ei tiedä, että Niklas 

Kurjen miekkailutaito ei ole enää luonnonvaiston varassa. Siitä on pitänyt huolen Danzigissa padualainen Benedetto-

mestari, jonka miekkailukoulussa hän oli käynyt parin vuoden ajan. 
126 Ihonen 1992, 62. 
127 Tikkanen 2003, 11. Tässä myös tarkempia aluejaotteluita. Ilmastosta, kts. myös Tikkanen 2003, 20. 
128 Nyyssönen 1997, 100-101. Laakkonen, Louekari & Lahtinen 2019, 401. 
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Haarlan romaanissa pirkkalaiset ovat uudisraivaajia, jotka hallitsevat Lapin alueita heille suodun 

maakirjan mukaisesti.129 Lapin alueen erämaiden asuttaminen kulkee Kurkien suvussa velvoitteena 

eli niin kutsuttuna pirkkojen lakina, jonka vuoksi pirkkojen miespolvet toisensa perään joutuvat 

taistelemaan muita kansakuntia vastaan rajasodissa.130 Etenkin 1930-luvulla pohjoisen alueen 

erämaiden asuttamisen liittäminen Suomen historiaan oli olennaista, sillä se legitimoi pohjoisen 

alueen rajoja muihin valtioihin nähden.  

Perinteisesti Lapin asutushistoria onkin ymmärretty maanviljelyskulttuuriin liitettyjen 

talonpoikaisten tilayksiköiden näkökulmasta, jossa pysyvyyttä alleviivaavat talo ja sen yhteyteen 

kuuluvat maat. Esimerkiksi saamelaisten kiertävä elämänmuoto ei istunut tähän 1800-luvun 

kansallisesta heräämisestä lähtien vallinneeseen asuttamiskehykseen ja tutkimuksen kuvaan 

kuuluikin näkemys siitä, kuinka myöhäiskeskiajan kuluessa etelästä työntyi talonpoikia, jotka 

raivasivat asuinkenttiään pohjoisen korpimaisemiin. Pohjoinen Suomi ”asutettiin” työntämällä 

saamelaiset yhä ylemmäs Lapin perukoille, ja pohjoinen liitettiin näin alueellisesti itseään 

kehittyneemmän yhteiskunnan osaksi.131 Suomen itsenäistymisen jälkeen näkemys vahvistui, sillä 

etelän asutettuun alueeseen nähden kuviteltu erämaa Lapissa muodostaa häilyvämmät rajat valtiolle. 

Näitä rajoja pyrittiin silloin siis muodostamaan. Koska gradun tarkoituksena ei ole arvioida asutuksen 

tai Lapin kuvausta sinänsä, en ryhdy tarkemmin erittelemään Lapin aluehistoriatutkimuksen ja 

Haarlan näkemysten yhtymäkohtia muutoin kuin toteamalla, että Haarlan pirkkalaisiin liitetään edellä 

kuvattu ja ideologisesti värittynyt uudisraivaajanäkemys, joka liitti erämaan (periferia) osaksi 

sivistystä (etelä, keskus). Maa ja sen resurssit otettiin haltuun myös pohjoisessa, jolloin myös Lapin 

alueisiin muodostuu omistussuhde.  

Lapin alueen lisäksi romaanin ensimmäiset luvut valottavat lukijalle taustoja Turusta käsin, 

myöhemmin tarinassa liikutaan ”itärajan” toisella puolen sekä Viipurissa. Haarlan tyylillisenä 

keinona luonnonkuvauksissa on lähes jokaisen romaanin 68 luvun osalta kertomuksen, tai 

pikemminkin kohtauksen, paikallistaminen temporaalisesti tai spatiaalisesti. Tilaa, johon kohtaus 

sijoittuu, kuvaillaan lähes poikkeuksetta luonnonkuvauksella. Uskoisin tämän juontuvan Haarlan 

taustasta näytelmäkirjailijana; hän ikään kuin esittelee näyttämön lukijalle. Kirjallisuudentutkija Ulla 

                                                 
129 Haarla 1940, 345: Ettekö ole lukenut, korsholmalainen, Maunu Latolukon pirkkakirjaa, jonka mukaan meille on taattu 

vapaus näillä main polvesta polveen? 
130 Haarla 1939, 245: Mutta varmaa ainakin on, että jos nousee Ruotsinherrojen joukosta luja mies ja miehen koura, se 

tarttuu meitä, lapinverottajia, niskasukaan, hotkaisee meille kuuluvat oikeudet, jotka olemme itse miekalla ja järjellä 

ansainneet, kähmii itse verot omilla virkamiehillään Tukholman aarreaittoihin.  
131 Enbuske 2003, 39. Tosiasiassa niin pohjoisen kuin Sisä-Suomenkin asutus oli jo rautakaudella jakaantunut eri 

saamelaisperäisiin kulttuurialueisiin. Etelästä tulleet uudet naapurit toivat saamelaisille uuden asutuskulttuurin, jolloin 

heidän kulttuurialueensa kutistui. Asuttajat pysyivät siis entisillä sijoillaan, mutta pyyntitalous sai rinnalleen piirteitä 

maataloudesta.  
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Salmi (2003) liittää tämän luomisen ja paljastamisen (edellytys ja seuraus) tematiikkaan, jossa 

teoksen henkilöt sekä tarvitsevat paikan, jossa he ovat, että luovat kyseistä paikkaa toimillaan, 

ajatuksillaan, muistoillaan ja aikomuksillaan. Teoksen esittämä paikka on tapahtumien edellytys ja 

niiden myötä syntyvä. Kertoja kuljettaa lukijan paikkaan ja esittelee sen hänelle teoksen hahmojen 

aistihavaintojen kautta.132 Myös Lempinen toteaa, että varsinkin luontoon liitetyt kuvitelmat tehdään 

Haarlan romaaneissa Akseli Gallén-Kallelaa mukailevaan tyyliin, jossa ei syvennytä tarkasti 

esittämään kohdetta pienintä piirrettä myöden vaan luodaan silmien eteen kuvaus maisemasta koko 

loistossaan.133 Etenkin erämaiden ja pohjoiselle ominaiset tunturilakeudet ovat Haarlan kuvauksessa 

varsin keskeisiä.  

Jo tulee vastaan Palkaskuru, joka juoksee syvänä uomana Palkas- ja Pyhäkerojen lomitse 

Raattaman kotakylää kohti. Ja nyt se on, Fuodno syököön, tehtävä, noustava Palkaskerolle, jolta 

näkee koko maailman allaan. Miltähän näyttäneen kotasiljoilla, Siggan itkuniemellä ja Pallasjärvi 

ja siitä urkeneva Pallaslompolo ja, ja… sitten… takanapäin – Laukukerot ja Taivaskerot ja pilvet, 

joista voi sataa suuria sammakoita tai heijata tuosta noin… kouran ulottuvilta Rauna-muorin 

keijavaisia, joilla on höyryhännät ja pakkasenhuuruiset silmät ja hirveän lehden verenväri 

poskilla?134 

Toiseuteen liittyvillä Lappi-kuvauksilla on tietyllä tapaa taustansa, joka kumpuaa kirjailija Haarlan 

”ulkopuolisesta katseesta”. Yleensä pohjoisen vastinpariksi nähty etelä on ymmärretty 

vastakkainasettelujen kautta niin kulttuurisesti kuin alueellisesti. Johdannossa nostin esiin, kuinka 

pohjoisesta luotiin postkoloniaalisesti värittynyt luontokuvaus nimenomaan Lapin-kirjallisuuden 

kautta; pohjoinen “Luonto-Suomi”, jolle vastineena on eteläinen Kulttuuri-Suomi.135 Kuten Haarlan 

romaanista on melko yksiselitteisesti todettavissa, useimmiten pohjoisen mielleyhtymistä nousevat 

esiin eksotiikalla värittyneet kuvaukset loimuavista revontulista, jylhistä tuntureista, 

paukkupakkasista ja pienistä nokisista juopuneista saamelaisista. Nykyään ymmärretään, että 

pohjoinen on esitetty juurikin sivistyksen ja kulttuurin vastakohdaksi, koska perustana toimii 

voimakkaiden ja jopa vääristyneiden stereotypioiden varaan rakentunut eksotiikka.136 Kuten 

aikaisemmin mainitsin, pohjoisen eksotisoinnin taustalla vaikuttaa vahvasti niin sanottu Petsamon 

kausi, jonka perustana on Neuvostoliiton 1930-luvulla luovuttaman Petsamon alueeseen kohdistunut 

mielenkiinto.137 Ridanpään mukaan Petsamon kautta voidaankin pitää ajanjaksona, jolloin 

stereotyyppinen käsitys revontulten ja myyttisten saamelaisten ihmeellisestä kaukomaasta tuotettiin. 

                                                 
132 Salmi 2003, 225-227. 
133 Lempinen 1946, 79. 
134 Haarla 1938, 262-263. 
135 Ridanpää 2008, 164. (Vrt. Granö 1951) Ridanpään mukaan suomalainen maantieteilijä J. G. Granö jakoi Suomen 

suoralla viivalla kahteen  
136 Ridanpää 2008, 163.  
137 Kun Petsamo luovutettiin Suomelle vuonna 1920, avautui Suomelle yhteys Jäämereen ja alueen merkittävien 

malmivarojen myötä aiemmin käytännössä tuntemattomana pysynyt erämaa kääntyi kansallisen huomion kohteeksi.  
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Tällöin tuotettiin suhteellisen suuri määrä tieto- ja matkailukirjallisuutta sekä uusi kaunokirjallinen 

genre, niin kutsuttu Lappi-kirjallisuus 1930-luvulla.138 

Ulkopuolinen katse Lappiin ja sen maisemaan liitettynä selittää tietyllä tapaa myös luonnon uhkia ja 

niihin liitettyjä pelkoja. Uskontotieteilijä Risto Pulkkisen (2014) mukaan etenkin uskontoekologian 

piirissä luonnonympäristöön liitetyt pelot ja vaarat usein selittyvät elinkeinojen muutoksella. 

Esimerkiksi metsästyskulttuurissa metsän antimista oltiin riippuvaisia, jolloin metsästäjä neuvotteli 

metsää edustavien henkiolentojen kanssa. Karjataloutta harjoittava henkilö sen sijaan koki metsän 

oudoksi ja vaaralliseksi alueeksi, oman toiminta-alueensa ulkopuolella olevaksi. Pulkkinen täydentää 

selitystä omilla havainnoillaan saamelaisten tuntureihin liittämillä peloilla ja metsämiehen pelosta 

kohdata vihamielinen metsänolento, jolloin mieli tuottaa uhkaavia, tuonpuoleisia olentoja myös 

tietoisella tasolla tuttuun ja positiivisesti arvotettuun elinympäristöön. Ympäristön konkreettiset 

vaarat, kuten pedot, heikot jäät ja upottavat suot, olivat tämänpuoleisia ja hallittuja ja niitä vastaan oli 

opittu varustautumaan. Näin ollen tietoisella tasolla ympäristö on kylläkin tutuksi koettu ja 

ongelmaton, mutta piilotajuisesti ja tiedostamattomasti siihen voi liittyä kotipiirin vastakohtana 

pelkoja ja toiseuden kammoa.139 Esimerkiksi kuvaus lapsen tuntemasta pelosta luonnon kummallisen 

muotoisia puita ja tunturien notkojen pohjattomia kuiluja kohtaan saa luonnon vaikuttamaan 

uhkaavalta, etenkin kun mieleen palaavat vanhempien kertomukset noitalinnuista. Lapin luontoon 

liittyy näin uhkaa ja myyttisiä piirteitä, jotka alleviivaavat toiseutta. Samaisessa yhteydessä Haarla 

kirjoittaa Lapin puista, että ”ne ovat kuin saamelaisten kömpelöitä puujumalia – eteläisten salskeitten 

veljiensä jähmettyneitä kuvatuksia”.140 Lapin luonnossa näkyy elementtejä sen väestöstä eli 

saamelaisista, mikä näyttäytyy toiseutena eteläisen katsojan silmin. Osa luonnosta luokitellaan näin 

saamelaisten hallinnoimaksi myyttiseksi maailmaksi, jota pirkkalainen ei ymmärrä. Kun 

pirkkalaisten on mentävä niin pohjoisille alueille, että ”[e]i sitten Matias-päällikön nuoruusaikojen 

ollut yksikään pirkka käynyt”, muuttuu luonto tuntemattomaksi ja vihamieliseksi saamelaisten 

loitsinnan vuoksi.141 Saamelaisiin palataan tarkemmin seuraavassa käsittelyluvussa.  

                                                 
138 Ridanpää 2008, 163-164. Vrt. Lehtola (1997). 
139 Pulkkinen 2014, 152. 
140 Haarla 1939, 260: Maa ylenee ylenemistään. Yhä tiheämmässä törröttää myrskyn katkomia tuoreita ja kelonkuivia 

kuusia. Ja minkä ovat ehjinä pysyneet, ovat hitaassa kasvussaan nekin sitkistyneet juuriltaan luonnottoman paksuiksi ja 

latvoiltaan suhteettoman jyrkästi suippeneviksi. Ne ovat kuin saamelaisten kömpelöitä puujumalia – eteläisten salskeitten 

veljiensä jähmettyneitä kuvatuksia. Pienet kuruntapaiset notkot syvenevät, jyrkkenevät. Einen sukset lipsahtelevat. Ne 

uhkaavat livetä jyrkänteeltä kurun pohjaan, joka tytön mielestä näyttää pohjattomalta, sinisen tummalta kuilulta. 

Metsälinnun raskaat siivenlyönnit rymähtävät korvaan lähettyviltä. Nyt pillahtaa Eine täyteen itkuun. Rauna-muorin 

tarinoista hän tietää, että päättömät noitalinnut lentävät sillä tavalla outametsässä. Ne ne ovat lentäessään kuusetkin 

murskanneet ja ottavat kourukynsiinsä pieniä lapsia. 
141 Haarla 1938, 196-197: Heidän oli noustava Nuorttijoen latvoille, laskettava sitä pitkin Tuulomajoen koskille, poltettava 

parrat Kuolan kaupungin pajarinpojilta, ja taaskin lasketeltava Kuolanvuonon suihin ja haettava käsiin munkkien laivasto, 

jotta ei pirkkojen eräkunta joutunut hätää kärsimään. Varovainen Pellikka oli alkanut pudistella teräksenharmaata 
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2.3 Luonnon inhimillisyys ja suomalaisuus osa luontoa 

 

Edellä todettiin, kuinka Haarlan pirkkalaisten luonteessa nähdään Lapin luontoa ja kuinka luontoon 

liitetään pyhyyttä (isänmaallinen katse) sekä pelkoa aiheuttavaa toiseutta. Suomalaisista tämä näkyy 

etenkin pirkkalaisten luonnehdinnassa, jossa heidät nähdään toisaalta puhtaina ja toisaalta 

armottomina. Luonnehdinnat hälventävät rajaa pirkkalaisten ja ympäröivän Lapin luonnon kanssa, 

kun vertauskohteena on etelän kaupunkilaiset. Toisaalta olennaisena elementtinä pirkkalaisilla Lapin 

uudisraivaamisessa on maan ja sen resurssien haltuunotto, joten luontoon tehdään rajoja. On luontoa, 

jonka pirkkalaiset hallitsevat ja kokevat turvalliseksi, sekä vastinparina myös sellainen osa luonnosta, 

joka on villiä ja tuntematonta. Pirkkalaiset nähdään Lapin erämaan kesyttäjinä, mutta läheisyys 

luontoon aiheuttaa myös ristiriitaa.  

Aikaisemmin totesin, että Haarlan pirkkalaisromaanit tuovat lukijan eteen isänmaallisuutta korostavat 

luontokuvaukset – luonnon ajattomuus alleviivaa tietyn maisematyypin kansallista perintöä. Luonnon 

arvostukseen liittyvät myös taloudelliset näkökulmat – luonnosta ja sen resursseista on Suomessa 

eletty monet vuosisadat. Metsän tärkeä asema suomalaisuudelle niin taloudellisesti kuin kulttuurisesti 

osaltaan hämärtää rajaa luonnon ja suomalaisten väliltä. Henkilöhahmoja kuvatessaan Haarla ottaa 

vertauksiksi metsän eläimiä, mikä on keskeistä juuri luontoa lähellä olevissa pirkkalaisromaaneissa. 

Tällöin myös ihmisen ominaisuudet ja kyvyt palautetaan luontoon, joka edustaa muuttumatonta 

määrettä. Aikaisemmin nousi myös esiin se, kuinka luontoon kohdistettu katse on ollut korostuneen 

maskuliininen; tämä osaltaan korostaa käsitystä luonnon kiertokulusta, jossa ”Äiti-Maa” tarjoaa 

resurssien lisäksi symbolisella tasolla syntymän (”maasta olet tullut ja maaksi olet tuleva”). 

Symbolisen tason lisäksi äitiys saa olomuotonsa luonnosta useaan otteeseen romaanissa, kun lastaan 

puolustava nainen muuttuu naarasilvekseksi tai mahtitalon emäntä vertautuu sorsa- ja kanaemoon. 

Myös äitiyden luonteeseen liittyvät erot nostetaan esiin vertailun avulla; etenkin Maalina Kurkea 

kuvaillaan useaan otteeseen nimenomaan taistelunhaluisena ja lastaan väsymättä puolustavaksi 

ilvekseksi.142 Sen sijaan kypsempään ikään ehtinyttä Kurkien vanhaa emäntää verrataan sorsaemoon, 

                                                 
tukankarriansa. Ei sitten Matias-päällikön nuoruusaikojen ollut yksikään pirkka käynyt niin kaukana pohjoisessa. […] 

”Sitä minä vain”, tolkutti yhä Pellikka, ” jotta Tuulomajoen Patunankönkäillä, kertoilee vanha tarina, on sellaisia 

taalojättiläisten loihtimia kivenpahtoja, yksi yläkönkäällä, toinen alakoskessa, että niiden keskivälillä pysähtyy uisko 

syvässä pääväylässä kuin kiveen naulittuna, ei nouse ylös, ei laske alas, vaan alkaa pyöriä hyrränä paikallaan, kunnes 

pohjaton häränsilmä sen kulauttaa kurkustaan miehineen päivineen. Ne ovat näätsen nuo könkäät lapinjumalien rasvattuja 

seitapahtaita, joihin on noita rummuttanut sellaisen kuolemantaian lantalaisten päänmenoksi.Vrt myös s. 209. 
142 Haarla 1938, 108: Maalina oli havahtunut. Hän käsitti kaiken. Mielensairaus oli kuin pyhällä sulalla pyyhkäisty 

silmistä pois. Nyt hän näki näkemällä, kuin pentuansa vaistoava naarasilves, maanpäälliset taipaleet, joita pitkin hänen 

oli lähdettävä hakemaan poikaansa. Vrt. pojan ja äidin kohtaaminen: Haarla 1938, 293-295. ”Siinä oli hänen unensa. 

Siinäoli Merimaan valtiatar! Se on Niilan mielestä varmempaa kuin mikään taru. Ja sekin on ihkasen totta, että häntä, 

juuri häntä, kuninkaanpoikaa, odottaa tuo kullalta paistava olento. […] Mutta silmien sijalla on vain tummat varjot. Niissä 

ei ole väriä. Niila on kauhistumaisillaan. Se on tottakin peikon tytär, jolla ei ole ihmisen silmiä.” 
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ja kielestään tiukkaa mutta suvun lakeja kunnioittavaa Maalinan Ursula-sisarta kuvataan 

kanemoksi.143 Näin lukijalle piirtyy mieleen kuva naisista ja heidän ominaisuuksistaan (myös 

äitiydestä) tietyn eläimen luonteenpiirteiden kautta – Maalina puolustaa ilveksen lailla aviottomana 

syntyneen lapsensa Niklaan etua väsymättömästi, Ristin-emäntään liitetään sorsaemon tyyneyttä ja 

vahvuutta, ja Ursula näyttäytyy poikiaan paapovana kanaemona.144  Äitiyden lisäksi luontoon liitetään 

neitseellinen kauneus ja hyvyys, joilla arvotetaan myös hahmojen piirteitä:   

[Kaarinan kasvojen] hipiä, jolla himertää arkipäivän valossa lieviä teerenpilkkuja, on 

hehkuvimmillaan, häikäisevän valkea ja valkeudessaan hauras kuin kevättalven auringossa 

paistava lumi. Ja siksipä juuri hänen vaaleanpunaiset huulensa, joissa on hehkeimmilläänkin 

kukanlehden himmeyttä, ja hänen tavallistakin sinisemmät, hieman vihertävät silmänsä tulevat 

tanssin huumeessa ihailijoita häikäisevän lähelle, aivan kuin hengähtämän matkan päähän.145  

Näin ollen arvottaminen liittyy paitsi ulkonäköön myös hahmojen ominaisuuksiin ja 

luonteenpiirteisiin. Tämä alleviivaa myös osaltaan sitä, kuinka tiettyyn henkilöhahmoon 

suhtaudutaan. Hoivaaminen ja suojeleminen nousevat esiin katkelmista, joissa naisia verrataan 

esimerkiksi varpuseen tai hauraaseen kukkaan.146 Tämä näkyy katkelmassa, jossa Niklaan 

nuoruudenrakastettu Irnijärven Katri on pelastettu itärajan takaa venäläisten orjuudesta (Katriin ja 

hänen kohtaloonsa palataan tarkemmin karjalaisia käsittelevässä luvussa):  

Siinä lepää rajankirjojen tytär, ajattelee Niklas. Hän on kuin murskattu kylmänkukka, jonka 

hauraat terälehdet eivät enää tuoksu. Se vain värjöttää aamuttomassa, päivättömässä norossa, 

raskaitten lepänlehtien katveessa ja rukoilee kuolemaa, jota kukaan ei saa nähdä. Miehen äskeinen 

kostonhimo on tuokioksi haihtunut. Syvä, lämmin hoivaamisen halu panee hänen kätensä 

hivelemään pientä kuperaa otsaa, kaulaa ja kuihtuneita hartioita.147 

Edellä on kuvattu varsin lähinnä naisten vertautumista luontoon, mutta Haarlan tyylissä luontoon 

rinnastamiset eivät rajoitu vain naisiin tai edes pelkästään pirkkalaisiin. Luontoa hyödyntäviä 

vertauskuvia käytetään paitsi miesten kuvailussa myös muita kuin pirkkalaisia (esimerkiksi 

saamelaiset, tähän palataan seuraavassa luvussa) kuvailtaessa.148 Myös miesten kohdalla kuvailulla 

                                                 
143 Haarla 1938, 134. Ristin-emäntä on parissa vuodessa pahasti harmaantunut. Mutta yhtä tyynesti hän hymähtelee kuin 

ennenkin. Kuin mahtavasta sorsaemosta hänen höyhenillään kilpeytyy yhä olemattomiin surujen ja huolien räntäsateet ja 

yhä vielä valkea, pysty kaula nousee taipumattomana liinaisesta sepaluksesta. 
144 Haarla 1939, 370. ”Ei tässä auta, pulliainen, parhaankaan kanan kaakatus”, naurahtaa puoliksi kiukuissaan Iivari ja 

nykäisee nuorempaansa niskavilloista. ”Auttaapas”, kivahti Matti, ”äiti-muori kun laskee sellaiset papanat, että hiuku 

tulee isoillekin herroille, niin…” 
145 Haarla 1940, 13. 
146 Haarla 1939, 366. Miksi piti Anni-neidon, tuon pienen lumivarpusen pudota varvulta manalan koskeen ja hyvän, 

tyynen, hurskaan ja miehevän Juho Könkkölän jättää orpoja jälkeensä, koko sukupolven tuhoutua, jotta Kurjet, tuo 

monien verivelkojen ja väärien tekojen suku, kestäisi asemillaan? Sekö se lie… sitä hurskasta elämän järjestystä? 
147 Haarla 1940, 109. Vrt. myös Haarla 1940, 133: Katri on kadonnut ovesta säikähtyneenä varpusena. 
148 Haarla 1940, 312-313. ”Tietänetkö, päällikkö, mikä se sellainen otus, joka laulaa kuin lintu, mutta ei ole lintu?” Niklaan 

hymähtäessä mies jatkeskelee: ”Se on naisihminen, sinä hiiriäispöllö! […]” 
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voidaan ottaa kantaa isyyteen149 tai ulkonäköön150 mutta useimmiten miesten kohdalla painottuvat 

kuvaukset toiminnasta tai taistelutyylistä: 

Sen jälkeen, kun oli tullut toissa syksynä viesti Kemijärveltä, Voikkaalalta, että Niklas, 

risteiltyään Luiro- ja Kemijoen erämaissa ja syöksyttyään yht’äkkiä laukkaavana hirvenä suoraa 

juoksua ohi Kemijärven Kuusamoon, luultavasti Irnijärvelle, ei hänestä ollut kuultu mitään 

Kurkelaan saakka. Korpipiru oli kadonnut kuin tuulennuoliainen aavalla ulapalla, jälkeä 

jättämättä. Arveltiin hänen oljentelevan isänsä hoteissa ja hukkuneen kokonaan kurkelaisten 

elämästä, jollei kerran, itärajoilla, tullut vastaan vihavenäläisten laumoissa. ”Huono huonon 

siemenestä”, oli tokaissut Henrik-isäntä kuultuaan nuo hämärät viestit. ”Eipähän sitä tarvitse, 

sorsan poikaa, uimaan opettaa”, Jaakko oli huokaissut, aivankuin olisi tahtonut vieläkin, kaikesta 

huolimatta, lievittää somalla vertauksella onnettoman nuorukaisen tuomiota.151 

Kansallisromanttisessa tulkinnassa suomalaisuus löytää alkuvoimansa luonnosta, joten raja näiden 

kahden välillä hälvenee. Aikaisemmin tuli esiin jo metsä kristillisenä motiivina ja hautajaisrituaalit, 

jossa ihminen palautetaan luontoon. Haarlan tyylissä luonto on kuitenkin elämän muissakin vaiheissa 

läsnä, kuten vanhuudessa, joka on ”näet kuin kananpoikien parvi ja varislauma tanhualla”.152 Lisäksi 

esimerkkejä luonnonvertauksista ovat myös erilaisten tunnetilojen kuvailu luonnon avulla. Tätä 

tehdään useaan otteeseen etenkin rakkauden kohdalla.153   

Kun hän oli nuorena tyttönä ensi kerran nähnyt summattoman kaukaa oikean tunturin, oli se 

hohtanut palavana pilvenä, jonka syliin hän uskoi tuossa paikassa humahtavansa ja sitten 

purjehtivansa ihmeellistä sinistä merta mihin tahaan ja kuinka kauaksi tahansa. Niin, sellaista oli 

ollut hänen rakkautensa koko kevään ja kesän ”hirveän lehden aikaan” asti, jolloin verenpunaiset 

lehdet alkavat varista ja maanruskaa kertyy kertymistään puitten juurille. Ja sitten… Samalla 

tavalla kuin talvipäivän koleutuessa siellä kotona muuttuu heleä taivas äkkiä synkäksi 

pilviseinäksi, jonka alapuoli vuotaa raskasta verenpunaa, niin oli hänenkin rakkautensa muuttunut 

                                                 
149 Haarla 1939, 112-113. Satakunnan Daavid katselee Niklaan jännittynyttä kuulostelua kuin vanha urosilves, joka seuraa 

penikkansa ensimmäisiä tappelunaikeita. […] ”Et tiedä vielä, poika”, isä puhuu läheisin sanoin, ”mikä on Novgorodin 

valta. Se on liukkaasti naurava saituri, jolla on hopeasta parta ja verenpunaiset silmät, kuin nälkäisellä sudella. Mutta sen 

sormet ovat hienot, maidon valkeat, sillä se ajattaa saalista muilla, se usuttaa vienalaisen veristämään pirkkalaisen 

veljensä, se hävittää ruplillaan ja riunoillaan tätä kymmenen verran maata, se tapattaa Vienan parhaat brihat, hykertää 

timanteissa säihkyviä sormiaan ja sivelee yhä hopeapartaansa, sivelee ja nykii, kas sieltä lähtee uutta juutaksenpenninkiä, 

jolla taaskin lahjoa veljet veristämään veljiänsä…”  
150 Haarla 1938, 280. Sigurd Horte tuli samassa kuistille sisähuoneesta, isännäntuvastaan. Vuodeolkien, nahkaisten ja 

tervan tunkkaantunut haju leimahti ovesta vanhuksen mukana, sillä ukko ei sietänyt tuvassaan liikoja tuulettamista. Mutta 

hän itse on korea, surullisen korea kuin vanha laikullinen kukko. Sarlakaaninväriset nuttu ja kierät housut, suuret 

liuskereunaiset, ruskeat saappaat, vieläpä kellerväverkainen lyhyt viitta ja sievistelevä lierihattu sulkineen tekivät hänet, 

kurttunaamaisen ukon, linnunpelättimen näköiseksi, joka luulee vielä teiskaavansa kukkona tunkiolla. 
151 Haarla 1939, 286-287. Vrt. 1939, 267, 273-274. 1940, 23. 
152 Haarla 1939, 165-167: Mitä on vanhuus? Sen [Jaakko] osasi kyllä selittää Saukkoriipin nuorikolle sopivaksi 

ojennukseksi. Se oli näet kuin kananpoikien parvi ja varislauma tanhualla. Oli näet aivan viime kevännä sattunut hänen 

eteensä, Kurkelan pirtinportailla istuskellessaan, elävä kuva elämänilon ja kuoleman iankaikkisesta tappelusta. […] ”Kas, 

siinä se on vanhuuden tulo, nuorimuori”, Jaakko levitti kätensä Saukkoriipin emäntää kohden. Vanhuuden varikset 

kaahaavat ja koppasevat, kynnet harallaan nokkasevat, milloin haituvan päästämme, milloin hampaan suustamme ja 

makoisen palan, milloin silmäimme ilosta kipenen, milloin minkin nautintomme. Ja niin ne ilojemme kananpojat 

harvenevat päivä päivältä, vuosi vuodelta, kunnes ollaan tällaisia harvatukkaisia Jaakko-herroja tai Nikki-lukkareita, jolla 

ainoastaan yksi heikeä tupsu kiireellä keikkuu. Mutta autuas ei huku, saarnataan Kokemäellä, eipä ei, he, hei!” 
153 Haarla 1940, 324. Sinä yönä eli heissä koko havahtuva kevät. Vihdoinkin kasvoi heille vuodesta vuoteen auhtona 

kesantona kitunut maa, jonka aika oli kerran heidänkin osaltaan synnyttää parmailleen kukat ja ohdakkeet, aamujen 

kasteet ja raesateet, mitä kantoikin se salaperäisessä kohdussaan heitä varten.  
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yht’äkkiä tulipaloiksi, raunioiksi, usvaisiksi pakkasaamuiksi ja näännyttäväksi vaellukseksi – 

eilispäivään saakka…154 

Edellisessä katkelmassa kuvailun aloittaa viittaus tunturiin. Koska kertomuksen tapahtumat 

sijoittuvat pääosin Lappiin, ovat siihen kohdistuvat luontokuvaukset pääosassa. Mitä ilmeisimmin 

erämaan arvaamattomuus ja mystisyys ovat tehneet vaikutuksen Helsingin kaupunkielämään 

tottuneeseen kirjailijaan.155 Haarlan tunturiin liittyvissä kuvauksissa onkin havaittavissa aikaisemmin 

esiin nostamaani antropomorfistamista: 

Mutta tunturiryhmän korkein laki, Taivaskero, ei näytä välittävän takaisen taivaan värimerestä. 

Se näyttää ylpeänä ja koskemattomana ottavan valonsa ylimmistä ymmärkeistä. Se on peittynyt 

himmeän siniseen huntuun, aivankuin olisi omissa ylhäisissä iloissaan ottanut harteilleen ja 

päälaelleen ihanimman häähuntunsa. Vielä kerran, ennen yön tuloa, kelta ja hehkeä puna läikehtii 

sen ohimoilla, kunnes se näyttää kyllästyvän pitkiin hääpitoihinsa ja himmenee himmenemistään, 

kadotakseen pois jumalisten juominkeihin.156  

Lopulta ei jaksa vanha Pellikka sietää sellaista remuamista. Ei ollut hyvä rienata Umptek-

jättiläisen ulottuvilla. Pitihän se tietämän miehisen miehen, ettei koltta-äijäkään uskaltanut sen 

juurelle tulta sytyttää, ei sen kuullen joikausta lallattaa, eipä edes sauvanpäällä kopauttaa sen 

kamaraa, jos joutui porojen perässä sille kapuamaan, selitteli ukko tietojaan. ”On näätsen siitä 

tunturista koltta-ukoilla sellainen usko, että jos pahasti sen kalloa naputtelee, jo sihahtaa sen 

jäävuorien alta maailmanlopun kipinä, lumi ja jää sulaa hyhmäksi, tulvat syöksyvät Imandra-

järveen, ja lopulta, viimeisen tuomion aattona taivaanpuunkorkuinen lieska tunkee sen hotosta 

päälaesta, niin että, tuota… kärähtävät kuin kärpäset hukkuvat ihmisparat tulvavesien 

pinnalta.”157 

Tunturiin liitetään inhimillisiä piirteitä, kuten ohimo ja häähuntu sekä tuntemuksia ilosta ylpeyteen 

(ensimmäinen katkelma). Toisessa katkelmassa tunturi henkilöidään ”Umptek-jättiläiseksi”, 

saamelaiskansan parissa tunnettuun jumaluuteen. Tässä kohtaa nousee esiin luonnon 

käsitteellistäminen induktiivisesti; tunturi on jumalten maailmaa eikä sen ympärillä sovi rienata. 

Tunturiin on näin ollen liitetty näkemys sen olemuksesta jonain muuna kuin ihmisten maailmaan 

kuuluvana.158 Vaikka toiseus ja villeys liittyvät tunturiin sitä kautta, että symbolisesti tuntureilla on 

merkittävä sija saamelaisten uskomuksissa, painotetaan tätä elementtiä nimenomaan pirkkalaisen 

(Pellikan) kertojaäänellä. Toisin kuin Taivaskero (Pallas-Ylläs-tunturin korkein laki), jota Haarla 

                                                 
154 Haarla 1938, 62-63. Tässä Maalina Kurki on todistanut Daavidin ”surman” veljensä tekemänä ja on hospitaalissa 

turvassa omissa mietteissään. Huomaa miten luontoa käytetään tässä vertauskuvana traagiseen rakkauteen. Toinen kuvaus 

rakkaudesta; kts. Haarla1938, 140-141. Kts. myös 1939, 225. 
155 Kalemaa 2012, 178. Toukokuussa 1938 Lauri Haarla oli palannut Lapista ja häntä haastateltiin: ”Kun saavuin 

Pallastunturille näin kaukaa Yllästunturin liekehtivän mitä ihanimmissa väreissä. Seuraavana päivänä sain tuta, miltä 

tunturituulet maistuvat, mutta kolmantena päivänä puhkesi oikea ja kauhea Lapin myrsky. Niinpä oli päätökseni heti 

tehty: tällaisessa myrskyssä on taisteltava Taivaskeron taistelu.” 
156 Haarla 1939, 328. Huomaa tässä inhimillistetään luontoa! Vrt. myös Haarla 1938, 266 ja 1939, 368: ”Koko luonto on 

ikään kuin seitsemännessä hääpäivässään, jälkihäissään.” 
157 Haarla 1938, 217. Kts. myös kertomus Umptek-tunturista ja Imandra-järvestä, jossa luonnon ihmeille kerrotaan 

ihmistarina. Personifikaatio, kts. myös ylempää esimerkit. Vrt. myös Haarla 1938, 276-277. 
158 Lehtola 2001, 29. Tunturin mytologia. 
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kuvailee kuin morsianta ihaillen, Umptek (Hiipinätunturi Murmanskissa) on pelottava jättiläinen. 

Pulkkisen (2014) mukaan luonnon antropomorfistaminen ja luonnonympäristön personoituminen eli 

toimijoiden hahmottaminen ihmisenkaltaiseksi on toisaalta juontunut ihmiselle luontaisesta 

intuitiivisesta tavasta käsitteellistää ympäristöään ja toisaalta tarkoittanut yliluonnollisuuden 

torjumista –  luonnonjumaluudet ylivertaisia mutta eivät yliluonnollisia.159 Elinympäristö, josta ollaan 

riippuvaisia, personoituu jollakin tavalla, koska tällöin sen kohtaaminen ja kommunikointi sen kanssa 

helpottuu. Kun laajaan luonnonympäristöön (ja tuonpuoleiseen, toiseuteen) liitetään ihmisen kaltaista 

toimijuutta, liitetään siihen silloin myös odotuksia ihmiselle tyypillisistä käyttäytymis- ja 

reagointitavoista.160 Esimerkiksi erilaiset rituaalit, kuten saamelaisten uhrimenot tai suomalaisten 

karhupeijaiset161, ovat tapoja lepytellä ja lahjoa luontoa. Näin ollen ympäristön alueiden ja kehien 

lokeroiminen oli edellytys kommunikaatiolle; määriteltiin erot oman ja vieraan sosiaalisen 

ympäristön välille, jolloin erotettiin ne toimijat, ilmiöt ja tilat, jotka eivät edustaneet “meitä ja minua”. 

Näin sosio-spatiaalinen ympäristö rakensi identiteettejä, joilla yhteisöt luovat käsityksiä itseydestä ja 

toiseudesta.  Luontoympäristö oli monikollinen ja luontoa elollistavat olennot tulkittiin osin 

antropomorfisiksi eli niillä oli keskinäisiä sukulaissuhteita. Sielukäsite liittyi ilmiöiden alkuperiin ja 

tieto alkuperästä antoi ihmisille mahdollisuuden hallita ilmiömaailmaa, myös siis 

luonnonympäristöä.162   

Kun siirrytään esimodernista luontosuhteesta lähemmäs nykypäivää, suomalaisen luontosuhde 

säilyttää sielullistamisen ajatuksen, joskin sen merkitys tulee tulkita eri näkökulmasta. Etenkin 

kaupunkilaisen silmin katsottuna luonto edustaa paluuta esimoderniin eivätkä rituaalit välttämättä 

näyttäydy samassa merkityksessä. Esimerkiksi Lassila liittää luonnon sielullistamisen nimenomaan 

romantiikan suosimaksi aiheeksi. Sielullistamisen ajatus pohjautui uskomukseen luonnon ja ihmisen 

menneisyyden erityislaatuisesta välittömästä ja sopusointuisesta suhteesta, jonka ihminen oli 

menettänyt kulttuurinsa vaikutuksesta. Kun romantikko vaelsi metsään, hän pystyi mielikuvituksensa 

ansiosta saamaan mykät ja elottomat luonnonkappaleet puhumaan. Tällöin romantikon pyrkimys 

kommunikoida luonnon kanssa muuttui itsereflektioksi. Tästä syystä suhde sielullistettuun luontoon 

ei sinänsä edusta yhteyttä kaikille yhteiseen todellisuuteen vaan kääntymistä sisäänpäin omaan itseen 

ja omaan mielikuvitusmaailmaan. Romantiikassa ihmisen luontosuhde kehittyy reflektiiviseksi.163 

                                                 
159 Intuitiivinen – refleksiivinen. Intuitiivinen ajattelu on elintärkeää ongelmanratkaisutilanteissa, joissa tarvitaan nopeaa 

reagointia eikä pystytä tekemään käsitteellistä ja loogis-rationaalista pohdintaa. Huomaa kuitenkin, ettei kaikki 

kansanomainen ajattelu ole intuitiivista vaan esimerkiksi antropomorfismit ovat rakentuneet edelleen myös refleksiivisillä 

pohdinnoilla, esim. uhraukset ja taiat. 
160 Pulkkinen 2014, 151. 
161 Haarlalla esimerkki karhunajosta, kts. Haarla 1939, 190-197. 
162 Tarkka 2014, 36. 
163 Lassila 2011, 105. 
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Tähän tulee muutos 1800-luvun loppupuolella luonnontieteen kehityksen ja uskonnollisuuden 

merkityksen vähentyessä, jolloin luontoa tarkasteltiin ensisijaisesti biologian ja muiden 

luonnontieteiden näkökulmasta.164 Uudenlaisen nosteen romanttiset luontokuvaukset saivat 1930-

luvun arvokonservatiivisessa ilmapiirissä, sillä luonto liittyi olennaisena osana kansallisromanttiseen 

kuvastoon suomalaisuudesta.165 

Kaiken kaikkiaan Haarlan teoksessa luontoa käytetään varsin runsaasti kuvailemaan henkilön 

persoonaa, olotilaa, kohtaloa ja ihmissuhteita sekä tunnetiloja tai elämänvaiheita.166 Romaaneissa 

luonto ei jää pelkäksi näyttämöksi vaan, kuten aikaisemmin todettiin, suomalaisuuden alkuvoima on 

sieltä peräisin. Kuohuvat tunteet, jotka kumpuavat vihasta ja rakkaudesta, ovat vahvasti läsnä 

henkilöhahmojen elinkaaressa ja niiden symboliksi tulee luonto. Luonto edustaa vieteille 

antautumista ja itsehillinnän puutetta, jota on kaikin tavoin pyrittävä välttämään. Tämä näyttäytyy 

vahvasti sisarusten Henrik ja Maalina Kurjen elämänkaaressa; Henrik hallitsee itsensä ja toimii suvun 

etu edellä. Hahmona Henrik vaikuttaisi olevan korostetun kaukana luonnosta. Häneen ei juuri viitata 

luontoon liittyvillä attribuuteilla ja hänen tunnekuohunsa juontuvat suvun kunnian tai 

oikeudenmukaisuuden loukkaamisesta.167 Maalinassa henkilöityy ristiriita, jossa katolilaisuuden 

tiukka moraali kamppailee romaanin naisissa ilmentyvää heikkoutta vastaan; hän on luonnon 

vieteltävissä ja toiminut suvun etua vastaan. Kahteen eri otteeseen Maalinan tunnekuohun taustaksi 

nousee myrsky, ja ensimmäisessä hän saa näyn poikansa eloonjäämisestä.168 Hahmona Maalina Kurki 

joutuu elämänsä aikana luopumaan sekä rakastamastaan miehestä että pojastaan, ja päätyy veljensä 

sotaliittojen pönkittämiseksi itseään huomattavasti vanhemman norjalaisvoudin vaimoksi. 

Tapahtumien katkeroittamana hän lopulta ryhtyy suunnittelemaan miehensä surmaamista, ja löytää 

luonnosta oikeutuksen sisäiselle kamppailulleen – Maalinan henkistä kamppailua kuvastavat 

kristillinen moraali, joka tuomitsee syntiset mietteet, ja hänen havaitsemansa luonnon 

armottomuus.169 

                                                 
164 Lassila 2011, 147. 
165 Pekurinen 1997, 142-143. 
166 Kts. lisää esim. Haarla 1938, 201-202; Haarla 1939, 6-7, 71, 77, 79, 81, 89, 92, 107, 110, 112-113, 119, 122, 267; 

Haarla 1940 140, 173 
167 Haarla 1939, 361. Norjalaista vastassa ei ole tavallinen miekkamies. Henrikin vihasta vääntynyt nenä, kulmallisten 

synkkä pystyvako ja musta veren jälki, joka vääntyy otsakulmasta leukaperien alle, tunkeutuvat peikonnaamana pitkän 

Jyykeäläisen ryntäitä kohti. Nuo kärsimyksen villiinnyttämät kasvot hengittävät hänen suutansa vasten. 
168 Haarla 1938, 175-177. Maalina Kurki makaa autiossa kirkossa Neitsyen alapuolella ja rukoilee vahvistusta 

hukkuakseen kohta kukistuvan kappelin mukana. Nyt hänellä on oikeus kuolla. Hän uskoo taivaallisen tabernaakkelin 

Neitsyt-äidin kuulleen hänen huutonsa ja tehneen ihmeen nostattamaalla Jumalan myrskyn muutamassa tunnissa, vastoin 

tavallista luonnon järjestystä ja ihmisjärjen arveluita. Nyt hän on myöskin tietävinään, että hänen poikansa on kuollut. 

Muuten eivät pyhimykset olisi johtaneet hänen askeleitaan tänne, kuoleman jäiseen puristukseen. 
169 Haarla 1939, 145-146: Kalliopahdankupeessa inuu lihava emo. Maalina ei jaksa vielä mennä sitä lähempää katsomaan. 

Hän vain tuijottelee sinne päin raukein silmin ja näkee kotvan kuluttua julmimman rikoksen, minkä säälimättöminkin 

luonto saattaa tarjota. Musta korppi odottaa emälampaan synnyttämistä. Se hautoo kavalan pirullista aietta. Se ei kykene 
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Viha leviää taas häneen raakana, uhoavana voimana. Se nousee nurmikon ja sammalten 

routaisesta hengestä, makailevista elämisitä ja raadellusta karitsasta. Se repii korpinnokkana 

hänen sisuksiaan. Hän on kuullut joskus lappalaistarinan noidutusta vaimosta, joka muuttui 

sudeksi, juoksi vastatuuleen, raateli nuoret ja vanhat porot ja joi niiden verestä yhdeksän miehen 

voiman. Ja hänet, hänet oli elämä noitunut sekä sudeksi että korpiksi! Eikö hän ollut nuorena 

lentänyt rakkautensa havisevassa ilmassa kuin nuori merihanhi pesimäsijoilleen? Ja he, 

sukulaiset, olivat jo pesästä riistäneet hänen karitsansa. He olivat yrittäneet viattomalle samaa 

kuin tuo haaskalintu äsken syntyvälle karitsalle. Mitä oli sellaiseen verrattuna nuijata vanha, 

hoipputautinen poro, jonka nahkaa, sieraimia ja suuta söivät kalmankurmiaiset yöstä yöhön?170 

Karitsa kuvastaa hänen aviottomana syntynyttä poikaansa, Niklas Kurkea, josta Maalina on joutunut 

luopumaan heti pojan syntymän jälkeen, vastoin tahtoaan. Hoipputautisella porolla Maalina viittaa 

iäkkääseen mieheensä Sigurd Horteen, jolle hänet on pakkonaitettu sotastrategisista syistä. Miniänsä 

ja tämän miehen halveksunnasta provosoitunut Maalina antautuu myrskylle, jonka hän tulkitsee 

vahvistukseksi tekonsa oikeutukselle: 

”Hyvä, hyvä!” Maalina huutaa huutamalla vinkuvaan myrskyyn. Tämä on vedenpaisumusta. 

Uskottomat hukutetaan, vanhurskaat pelastetaan. Ei lennä konsa noille elämän kyyhkynen 

tuomaan öljypuun oksia! Pyhän kirjan kuvat sekaantuvat hänen aivoissaan. Yht’äkkiä nuo 

murtuvat ranta-aitat ja hukkuva laiva eivät ole enää sortuvia kyliä ja kaupunkeja 

vedenpaisumuksen määrättömässä hävityksessä. Hän on Debora, Lapidotin emäntä, joka taistelee 

Herran sankarin Barakin rinnalla pakanoita vastaan. […] ”Nouse, nouse, Debora! Kaikki sinun 

vihollisesi niin hukkukoon, Herra! Sen on kuoltava, sen, joka ei ole sinun miehesi Jumalan 

edessä!” Silloin tuli hänen pääsinhetkensä. Hänen ajatuksensa selvisivät ratkaisevaksi teoksi.171 

Haarlan kuvauksessa ilmenee järkensä menettäneen naisen mietteet. Suomalaisen naisen mieli 

lähentyy luontoon172, kun taas miehinen voima jäsentyy yleviin aatteisiin kuten 

oikeudenmukaisuudesta, hoivaamisesta ja vihasta vääryyttä kohtaan.173 Näin ollen suomalaisuuden 

alkuvoima voi tulla luonnosta, mutta rajaa luontoon tehdään etenkin maskuliinisesta näkökulmasta – 

luontoa ja sen villeyttä omassa persoonassa tulee myös varoa. Luontoa ei näin ollen saa päästää liian 

lähelle, ja tekojen motiivit pohjautuvat korostettuun itsehillintään.174  

                                                 
ryöstämään emolta sen karitsaa, jos tämä on tullut jo ilmoille. Emo kyllä kykenee silloin suojelemaan synnyttämäänsä. 

Mutta kun emo makaa avuttomana, keskellä vaivojaan, silloin tuo kadotuksen lintu iskee parhaillaan syntyvää karitsaa 

nokalla päähän, kunnes heiveröinen henki on lähtenyt ja haaskalintu repii saalispalansa sen alastomasta ruumiista. 

Maalina havahtuu ajatuksistaan tähän luonnottomaan näkyyn. Hän juoksee pelastamaan karitsaa. Korppi hyppii 

harakkana kivien sekaan, yhä jääden vaanimaan saalistaan. Se on jo ennättänyt surmata karitsan. Se ei aio hyvällä 

luovuttaa sitä, se on oikeutta myöden sen eikä kenenkään muun. Maalinan polvet ovat alkaneet vapista. Mutta vaisto 

liikuttaa hänen käsiään. Hän hoitaa emon, hellin, huolehtivin käsin. Sen jälkeen hän kasaa kivenlaakoja karitsan kurjan 

ruumiin ylle pieneksi hautakummuksi. 
170 Haarla 1939, 145-146.  
171 Haarla 1939, 156-157. 
172 Haarla 1939, 314-315, 318-319. Vrt. myös s. 110. Naiseus rinnastetaan luontoon, josta saa voimansa, naiset ovat 

vainolaista kohtaan ”noitakukkia”. 
173 Haarla 1939, 333-335 Taisteluntahto jälleen ylevistä aatteista s. 336 luja tahto. Kts. myös s. 343: ”[…] muistot 

ylensivät tuntureitten laelle, jolla ilma on välkeän avaraa ja puhdasta hengittää.” Muistelija ylenee luontoon nähden, ei 

sorru siihen. s. 349 taistelutahto oikeudenmukaisuudesta ja vääryyden vihasta (Vrt. myös Daavid: Haarla 1939, 264-265). 

Vrt. myös s. 359: Tällaista heleää, melkein pyhää iloa hän ei ole vielä koskaan tuntenut hyökätessään vihollista vastaan 
174 Itsehillintä liitettiin jo antiikin aikana miehisyyteen. Vrt. esim. Juhana Torkin suomentamat Plutarkhoksen esseet, 

Mielen tyyneydestä (2020), joissa korostettiin nimenomaan itsehillintää ja vihan hallintaa.  
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Henrikiä ja miehuutta voidaan verrata myös hänen vaimoonsa, jonka suru hedelmättömyydestä saa 

symbolinsa luonnosta suruperhosen muodossa. Aunis lähtee seuraamaan perhosta ja liittyy 

pyhiinvaeltajien joukkoon kulkemaan kohti Hattulan kirkkoa karaten omaisiltaan.175 Hän pyrkii 

kirkon pääalttarille Neitsyen kuvan ääreen rukoillakseen ihmettä (lasta).176 Henrik suhtautuu 

vaimonsa pyhiinvaellukseen tuomiten ja on aikeissa käskeä vaimonsa pois ”hourulaisten joukosta”.177 

Aunis kuitenkin saa perusteltua miehelleen tarpeensa tehdä pyhiinvaellus loppuun, jolloin Henrik 

joutuu epäilemään oman järkensä mielekkyyttä suhteessa naisen sydämeen. Aunis pyrkii kuitenkin 

tavoittamaan Jumalaa ja hänen tahtoaan luonnossa, joten hänelle suodaan kauan toivottu lapsi ja 

sisäinen rauha. Maalina sen sijaan hylkää kristillisen moraalinsa, joka kieltää tappamisen, ja antautuu 

villille luonnolle murhaamalla miehensä.178 Teon jälkeen Haarla kirjoittaa, että ”[m]are tenebrarum 

pauhasi yhä pahemmin kuin iankaikkinen rauha, mutta Maalinalla oli pääsinpäivän rauha 

sydämessä”.179 Aikaisemmin Maalinan rippi-isä oli varoittanut mare tenebrarumin pimeydestä, joka 

varastaa sielun, ja tässä tapauksessa vaikuttakin siltä, että Maalina on ylittänyt rajan, jossa hänen 

tunnekuohunsa on myös luonnon oma – menettämällä järkensä hän on ulkoistanut vihansa luontoon. 

Naisen läheisyys luontoon häivyttääkin tässä mielessä rajaa ihmisen ja luonnon väliltä, ja asettaa 

vastakkain tunteet (luonto/naiseus) ja lujan tahdon (suomalainen mies).180 Jaottelu alleviivaa 

ristiriitaista näkemystä luontoon – se on toisaalta osa suomalaisuutta sekä suomalaisten 

kansallisperintöä mutta toisaalta se näyttäytyy suomalaiselle miehelle vieraana alueena. Luonnon 

tarkastelu on Haarlan romaanissa korostetun maskuliininen, joten luontoon kohdistuva katse tietyllä 

tapaa vertautuu naiseen kohdistuvaan katseeseen. Luonto ja suomalainen nainen ovat suomalaiseen 

mieheen ja luontoon verrattuna toisiaan lähempänä – miehen näkökulmasta luonto on siis naisen 

                                                 
175 Haarla 1940, 156-157: [Auniksen polvien] edessä leikki Marketta-emännän 7-vuotias Hanna-tytär. Silloin oli hänen 

vanha surunsa, hänen kerran kuolleena syntyneen poikansa muisto ja yli kymmenvuotinen yksinäinen elämänsä 

emännäntuvassa riipaissut häntä syvältä sydänalasta. […] Hän ei ollut ainoastaan hyljätty vaimona, hänen puolisonsa 

katseessa, jos sattui häneen silmäämään, ei ollut koskaan muuta kuin syvälle painettua katkeruutta tai mykkää syytöstä. 

Nuo silmät olivat viiltäneet hänen sydämeensä, ehkä tietämättään, haavan toisensa jälkeen. Se oli murtunut hitaasti solu 

solulta. Ja nyt Hanna-tyttären hyväillessä hänen polviaan, oli se vihdoinkin avautunut suureen kauhistavaan parkaisuun. 

Pappilan saliin oli samalla hetkellä liihoitellut upea perhonen, jota kansa nimittää suruperhoseksi. Sillä oli raskaan 

punaviinin tumma väri siivissään, joita reunusti kirpeänkeltainen raita. Se oli ihana ja samalla kammahduttava kuten 

hänen oma pelonalainen rakkautensa – siinä oli lepakon yöllisen julmaa lentoa ja kuitenkin kukkeaa koreutta.  
176 Haarla 1940, 155-160. 
177 Haarla 1940, 168. ”Aunis-emäntä, vaikka [Henrik] karttoikin hänestä puhumista, kaiveli pahasti hänen sisuaan. Se oli, 

tuo onneton, riistettävä hourulaisten joukosta ja sitä oli pideltävä kovin kourin, jotta osasi vasta pitää huolta asemastaan.” 

Tässä nainen on otettava suojaan ja siitä on huolehdittava. 
178 Ennen tekoa Maalinan rippi-isä, sira Andres varoittaa häntä. Haarla 1939, 142: Varo, varo, ettei tämä pimeyden meri, 

tämä mare tenebrarum murhaa sinun sieluasi – kadotukseen!  
179 Haarla 1939, 159. 
180 Haarla 1940, 173. ”Oli ollut totta vieköön mahdotonta selväjärkisen miehen ruveta tappelemaan heikkomielisen 

naisihmisen kanssa. Vai oliko sittenkin tässä elämässä niin kumma järjestys, että naisen sydän oli ihmeellisempi, ehkäpä 

voimakkaampikin kuin selvä järki ja luja tahto? … Hänestähän tuntui hieman siltäkin, kuin olisi kyyhöttänyt 

saamattomana pöllönä oksalla, kun oli jostain välähtänyt ihmeen salama…? Mies kyseli, ratsu kulki. Mutta miehellä ei 

ollut ohjaksia käsissä.” 
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tapaan mystinen ja vieras elementti, johon kohdistetaan ihailua ja suojelun tarve. Näkisin, että tämä 

toteuttaa Haarlan ihannoiman keskiaikatutkijan ja Suomen historian professorin, Jalmari Jaakkolan, 

näkemystä kalevalaisesta sankarirunoudesta, jossa ilmenee ”kaikesta naisellisuudesta ja 

hentomielisyydestä vapaa, miehekäs, voimakasta mieltä ja sotaisia kuvia huokuva korskea 

taisteluhenki”.181 Maskuliinisuuden korostamisella pyrittiin militarisoimaan suomalaista 

yhteiskuntaa, jonka haasteena edelleen oli kansakunnan yhtenäisyyden löytäminen vuoden 1918 

koettelemusten jälkeen.182 Miehisen ja naisellisen näkökulman erottelun taustalla voi olla myös ajatus 

siitä, että luonnolle läheinen vailla itsehillintää oleva nainen myös houkuttelee miehen paheisiin.183 

Tietyllä tapaa siis myös nainen voi olla houkuttimena eli syynä miehelle antautua vieteille.184 Tämä 

on etenkin nähtävissä saamelaisnaisten kohdalla, teemaan palataan seuraavassa käsittelyluvussa. 

2.4 ”Susi-pirkat” – susisymboliikka rajankäynnissä 

 

Mutta suomalainen mies on merkillinen otus – susi, joka nuolee omat haavansa, niin kauan kuin 

pisarakin on jäänyt jäljelle suonenmutkiin.185 

Tätä lukua edeltävän keskustelun perusteella suomalainen luontosuhde saa ristiriitaisia piirteitä – 

luonto muodostaa suomalaisuuden alkuvoiman ja merkittävän osan identiteetistä, mutta silti siihen 

on pidettävä etäisyyttä. Viimeisessä alaluvussa teema luonnon ja suomalaisten ristiriitaisesta 

suhteesta sekä rajankäynnistä tuo esiin suden erikoisen aseman osana Suomen luontoa. Romaanissa 

on mainintoja monista eläimistä, mutta susi on olennaisin analyysin kannalta. Kuten alaotsikon 

jälkeinen katkelma osoittaa, suomalaiselle miehelle vertauskuva löytyy sudesta. Lisäksi romaanissa 

käy moneen otteeseen ilmi, että Lapin pirkkalaisten lähin vertauskuva on susi. Ovathan Kurjet ja 

muut Lapin alueen pirkkalaiset ”susi-pirkkoja”.186 Myös muut eläimet esiintyvät luonteen tai 

ulkonäön kuvauksissa, kuten oli puhetta jo aikaisemmin. Yksittäisten eläinten analysointi ei oikeuta 

yleistyksiin suomalaisten eläinsuhteesta, mutta susi-keskustelua kannattaa arvioida 1930-luvun 

osalta.187 Tutkimuksen alueella susi on herättänyt huomiota myös muustakin kuin 

                                                 
181 Knuuttila 1999, 121. Alkup. Jaakkola, Jalmari Suomen varhaishistoria. Heimokausi ja ”Kalevalakulttuuri”. Helsinki: 

WSOY, 1935, sivulla 465. 
182 Fewster 2006, 321. 
183 Vrt. kristillisyys – Aatami ja Eeva.  
184 Haarla 1940, 186. [Kaarina] istui tuossa yhtä kiehtovana kuin ennenkin, ei, yhäkin ihanampana, silmissä ja kasvoilla 

tulenpolte, joka oli [Niklaan] tuona myrskyisenä juhannusyönä huumannut mielettömyyden rajalle […]. 
185 Haarla 1940, 259.  
186 Erinäisissä yhteyksissä Lapin pirkkalaisia nimitetään susi-pirkoiksi, ks. esim. Haarla 1938, 24; 1939, 114, 260, 269; 

1940, 104: Susi-pirkat, savolaiset ja karjalaiset linnanhuovit vihkivät toisensa veriveljeyteen, johon tuonnempana kukaties 

oli vuotava Vienan ja Aunuksen parhain karjalaisveri – samoihin valtimoihin. 
187 Monitieteellinen katsaus ihmisen ja eläimen suhteeseen, kts. esim. Kainulainen, Pauliina & Sepänmaa, Yrjö (toim.), 

Ihmisten eläinkirja. Muuttuva eläinkulttuuri. Helsinki University Press: Helsinki, 2009.  
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luonnontieteellisestä näkökulmasta, ja etenkin suden kulttuurinen merkitys 1900-luvulla on vastikään 

noussut tutkimuksen keskiöön Suomessa.188  

Susi on jo vuosisatojen ajan ollut pelätyin ja vihatuin Suomen alueen petoeläimistä, mutta samalla 

myyttisen eläimen maineessa. Susi liitetään kertomusperinteessä erämaahan, ja siihen liitetyt pelot ja 

vihat kumpuavat usein suden muodostamasta uhkasta karjataloudelle sekä kotieläimille. Susi on siis 

yksi esimerkki sellaisesta luonnon osasta, joka edustaa ihmiselle luonnon hallitsemattomuutta. Suden 

tuoma haitta on paitsi konkreettista (tappaa tuotantoeläimiä ja koiria) myös pääosin henkistä, 

epävarmuutta ja epätietoa synnyttävää. Susi on ollut haittaeläin, josta on maksettu tapporahaa 1600-

luvulta lähtien vuoteen 1973. Siitä on aina pyritty pääsemään eroon.189 Sudet ovat kulkeneet Suomen 

alueelle idästä, joten kulttuurisesti suden on katsottu liittyvän ei-toivottujen itäisten uhkien ja 

vaikutteiden joukkoon.190 Osittain juuri halventavasti romaanin pohjoisinta Kurki-sukua kutsutaankin 

susi-pirkoiksi, sillä vertauksella lähennetään pohjoisen väestön suhdetta karuun luontoon ja 

erämaahan.191 

 [Maalina] on kuullut joskus lappalaistarinan noidutusta vaimosta, joka muuttui sudeksi, juoksi 

vastatuuleen, raateli nuoret ja vanhat porot ja joi niiden verestä yhdeksän miehen voiman. Ja 

hänet, hänet oli elämä noitunut sekä sudeksi että korpiksi!192 

Edellä olevassa katkelmassa eli Maalinan muistamassa lappalaistarinassa noiduttu vaimo muuttuu 

sudeksi ja vastaavasti papin noitumana joutuu myös saamelaistietäjä Vuolabba piiloilemaan sutena 

tunturien kuruissa poissa ihmisten ilmoilta.193 Sudeksi muuttuminen nähdään kirouksena ja tarkoittaa 

muille vaarallista käytöstä – susi on siis myös vaarallinen omilleen ja häädettävä pois.194 Haarla 

hämmentää rajaa romaanin ihmisten, niin suomalaisten kuin muiden kansojen, ja suden välillä. Susi 

on siis läsnä romaanissa valtaosan lähinnä ajatuksena ja analogiana ihmisen luonteenpiirteille. 

Ainoastaan romaanin ensimmäisessä osassa susi tekee lyhyen intervention lapsenikäisten Niklaan ja 

                                                 
188 Uusia teoksia, mm. Jouni Tikkasen Lauma. 1880-luvun lastensurmat ja susiviha Suomessa (2019) ja Heta Lähdesmäki 

Suden paikat. Ihminen ja susi 1900-luvun Suomessa (2020). 
189 Hiedanpää 2014, 375-380. 
190 Haarla 1939, 116. ”Susi ja ryssä on tapettava missä eteen sattuu!” 
191 Haarla 1938, 33: ”Mutta niitäkin hiisiä perkeleellisempiä ovat Tornion susi-pirkat, nuo Kurkolaiset, jotka maksavat 

miehen rehellisen työn henkipaton tuomiolla.” Vrt. myös. Haarla 1938, 24: Mitä olivat nuo susi-pirkat ja Kurjet, joita 

etelässä joskus sanottiin pilkaten, ihaillen ja kammoten Kurkolaisiksi? 
192 Haarla 1939, 145-146. Kts. myös 155. Kts. myös 156-157 kuvailu myrskystä joka nousee kuin uskon saattelemana. 

159: Mare tenebrarum pauhasi yhä pahemmin kuin iankaikkinen Horna, mutta Maalinalla oli pääsinpäivän rauha 

sydämessä. 
193 Haarla 1938, 199: Siitä Vuolabba, tietäjä, jonka pappi oli noitunut sutena piiloilemaan tunturien kuruissa, oli palannut 

ihmisten ilmoille ja julistanut, että kaikki hyvät henget heittävät koko saamekansan nälkäkuolemaan, jollei uhrata 

lantalaispappia loukatuille jumalille.  
194 Haarla 1939, 180-183. Rotevat karhukoirat, Murju ja Hukka, ovat pysähtyneet isäntänsä kanssa samalla kertaa. […] 

Siellä ei voinut ulvoa mikään muu kuin Hovatan Sjenkan hallavan punainen, suuri karhukoira, Torahammas, jolla oli 

kiero ja julma sisu – omaa lajiaankin kohtaan, suonet täynnä sudenverta ja vihaa. […] Murju ja Hukka puolestaan tietävät 

tarkkaan, että siihen rotkoon ei ole ilman isäntiä menemistä, sillä siellä syntyy tappelu elämästä ja kuolemasta Uhtuan 

Pistojärven susi-kuonojen kanssa.  
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Einen karkumatkalla tunturille. Kohtaamisessa on elementtejä erämaan ja ihmiselle kuuluvan alueen 

rajasta; susi on osa erämaata. Rajanylitystä ei kuitenkaan tapahdu eikä susi tunkeudu ihmisen 

elinpiiriin, sillä se karkaa tilanteesta. Katkelmassa on elementtejä luonnon haltuunotosta, kun Niklas 

(katkelmassa saamelaisnimellään Niila) nuorena poikana kohtaa suden ja voittaa pelkonsa 

perääntymättä sen edestä:  

”Susi”, sammaltaa Niila yhä polvillaan, kauhu kuristaen kurkussa, josta ei tule toviin 

minkäänlaista ääntä. Mutta jouhikuono kääntää kitansa poispäin, aivan kuin lähteäkseen. Poika 

saa samassa puristetuksi suustaan kauhunsekaisen, hurjan kirkaisun. […] Ja ennen kuin poika 

ennättää mitään käsittää, on peto luimistanut korvansa ihankuin häveten, kääntänyt takapuolensa, 

josta roikkuu häntä luihussa pelossa alaspäin. […] Ja susi painelee selkä köyryssä, takapuoli 

matalalla rinnettä ylöspäin ja – katoaa keropään harjalta sen toiselle puolelle, näkymättömiin.195  

Suteen liitetään kohtauksessa varsin inhimillisiä piirteitä, sillä sen korvien luimistamista kuvaillaan 

häpeämisellä. Susi käyttäytyminen kuvastaa alistumista, sillä jo ennen Niklaan kirkaisua susi rikkoo 

katsekontaktin ja on lähdössä tilanteesta. Siitä huolimatta susi on katkelman ”peto”. Muun muassa 

Jouni Tikkanen (2019) on pyrkinyt ymmärtämään susivihaa tutkimalla 1881–1882 kirjoituksia susien 

tappamista noin kahdestakymmenestä lapsesta Turun lähistöllä ja tapahtumista seurannutta ajojahtia. 

Tikkasen mukaan tämä tausta on tärkeää ymmärtää, sillä se vaikuttaa edelleen susikonfliktia 

käsittelevässä diskurssissa, jossa argumentit suden puolesta ja vastaan ovat olleet samat.196 

Viimeisessä luvussa Tikkanen nostaa esiin piirteitä 1800-luvun lopulta tähän päivään silloin tällöin 

virinneissä keskustelunavauksissa, joissa lapsia tappaneen Mynämäen lauman perintö elää edelleen. 

Nykypäivään verrattuna susien ”lapsisurmat” olivat 1900-luvun alkupuolella suhteellisen tuore 

tapahtuma.197 Huomionarvoista on, että 1920-luvulla susi oli jo työnnetty kaikkein kauimmas 

erämaihin, kun ihmisen ote suurpedoista oli tiukentunut ja vienyt niiden elintilaa. Sen sijaan 1930-

luvulla ja etenkin sen lopulla sudelle koitti jälleen vainon ajat, kun susi oli lisääntynyt Norjan 

Finnmarkissa ja Kuolan niemimaalla siten, että laumoja syntyi myös Suomen pohjoisosiin ja sen 

seurauksena poroja kuoli.198 Saamelaisten kertomuksissa susi liittyykin ennen kaikkea pelkoon ja 

konkreettiseen uhkaan poronhoidolle, minkä kanssa on pyrittävä elämään. Susi on kuitenkin 

voimaannuttava saamelaisten myyttisissä kertomuksissa, kuten seuraavassakin katkelmassa tulee ilmi 

                                                 
195 Haarla 1938, 264.  
196 Tikkanen 2019, 187. 
197 Tikkasen kirjan otsikko nimeää lasten kuolemat ”lastensurmiksi”. Lapsiin kohdistuvat väkivallanteot koetaan 

raskauttaviksi ja näin ollen suden tekemää lapsensurmaa arvotetaan liittämällä siihen kulttuurissamme vallitsevat rajat 

(lapsiin kohdistuva väkivalta suurempi tabu kuin aikuiseen kohdistuva väkivalta) – susi ei erota lasta aikuisesta muuten 

kuin helppona saalina kokonsa vuoksi. Lastensurmiin liittyvä diskurssi osoittaa ihmiskeskeisen näkökulman tapahtumien 

jälkikäsittelyssä. Myös tähän Tikkanen pyrkii tutkimuksellaan ottamaan kantaa – hän kääntää näkökulman ja antaa 

tapahtumille suden näkökulman. 
198 Tikkanen 2019, 172-173. 
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(vrt. myös edellinen katkelma)199. Katkelmassa nousee jälleen esiin ajatus suden inhimillistämisestä, 

sillä lapinäijät kostivat sudelle koko heimon puolesta tapetuista poroista, ikään kuin susi olisi 

ymmärtänyt tekonsa aiheuttavan haittaa. Susi kokee karmean kohtalon ja tappaa omiaan saadakseen 

voimaa omaan kostoonsa. Saamelaiselta Rauna-muorilta kuulemaansa tarinaa kertova Niklas vertaa 

itseään kyseiseen suteen, jolloin sudesta tulee symboli kostolle.200 

Tapahtui näätsen kerran Kelontekemällä – kuten Rauna-muori aikoinaan kertoi – että hirmususi 

oli tappanut satamäärin Launa-ukon ja muitten peskiäijäin tokista vasoja, vaatimia ja härkäporoja, 

niin että kaikkien lapinkylien oli noustava sitä surmaamaan. Ja mitenkäs olla? Joutui kuin 

joutuikin jouhikuono lopulta piikkipohjaiseen sudenhautaan. Ja lapinäijät – kostaakseen koko 

heimon puolesta – nylkivät pedon elävältä laskien sen sellaisenaan, verta tihkuvana, jolkuttamaan 

omiensa luo. […] Mutta se juoksi yhä Luirojoen latvoja kohti, joilla piilee koskaan jäätymätön 

Elämänlähde. Ja samalla se tappoi jokaisen vastaan tulevan suden. Huomaa, se tappoi omaa 

sukuansa ja joi joka päivä itsensä kylläiseksi oman sukunsa verestä. […] Sen nahka ja karva oli 

näet kasvanut entiselleen, koommin paremmaksikin. Ja se ulvoi ikuista kostoa etelää ja lounatta 

kohti. Kerro tämä tarina Kurkelassa ja sano, että se susi on noiduttu susi. Sitä ei saa tapetuksi 

nylkemälläkään, sillä sen emo oli ollut murhatöistä kuuluisa naarassusi ja sen taatto, hirvittävä 

laakaleuka, oli pitänyt kauhun vallassa kahden valtakunnan erämaita.”201  

Hiedanpää (2014) kiinnittääkin huomiota suden ongelmalliseen tilanteeseen juuri 

agraariyhteiskunnan vakiintumisen näkökulmasta. Maataloustyön logiikkana on puuttua kasvua 

rajoittaviin tekijöihin ja varmistaa hallinnollisin toimenpitein, että luonto hoitaa kasvun; se on siis 

kontrolloimista, hoitamista ja sallimista. Vaikka susi ei merkittävänä haittana esiinnykään Haarlan 

romaanissa, ovat siihen liitetyt toiseuden tulkinnat kontrolliin pyrkiviä myös suden reviirillä eli 

erämaassa. Hallitsemattomuus ja myyttinen toiseus tulee ilmi saamelaisten kertomissa tarinoissa, 

joissa sudeksi noiduttu muodostaa pysäyttämättömän voiman. Suden paikoista vastikään väitellyt 

kulttuurihistorioitsija Heta Lähdesmäki (2020) nostaa esiin suden ylirajaisen toimijuuden; ne rikkovat 

ihmisen luomia tilallisia kategorioita kulkemalla esimerkiksi itärajan yli. Esimerkiksi 1900-luvun 

puolivälin paikkeilla itärajan takaa tulleista sudesta kirjoitettiin lehdissä kutsumalla niitä 

harhailijoiksi, ulkomaalaisiksi, venäläisiksi, karkulaisiksi, ja samalla toivottiin, että sudet palaisivat 

takaisin rajan toiselle puolen.202 Näin ollen myös suteen liitetään inhimillistäviä elementtejä, koska 

se nähdään ensisijaisesti rajantakaisena. Tämän näkee myös Haarlan tekstissä, jossa eräässä 

kohtauksessa tapahtuu hetkellinen näkökulmanvaihdos ihmisperäisestä kertojaäänestä, kun 

                                                 
199 Kts. myös Hiedanpää 2014, 378-379: ”Ja sudella (gumpe) on yhden miehen voima ja yhdeksän miehen mieli. Ja se, 

joka haluaa pyytää sutta (ruomas), hänen täytyy tietää kaikki suden (stálpi) nimet alueilla, joilla susi (návdi) vaeltaa. Ja 

vielä, hänen täytyy keksiä myös yhdeksän pyyntitapaa pyynnin aloittaessaan, ja viimeinen tapa on se, jota hän aikoo 

käyttää.” Tämä saametutkija Tim Frandyltä.  
200 Murhatöistä kuuluisa naarassusi viittaa Maalinaan (hän on murhannut miehensä Sigurd Horten) ja kahta erämaata 

kauhussa pitänyt laakaleuka on Satakunnan Daavid, joka novgorodilaisjoukkojen nihtipäällikkönä aiheutti hävitystä rajan 

molemmin puolin niin suomalaisille kuin karjalaisille.  
201 Haarla 1939, 280-282. Tässä selkeästi voimakeinona; huomaa susi on ollut myös Maalinan ajatuksissa, kun hän hautoi 

miehensä murhaa. 
202 Lähdesmäki 2020, 252-253. 
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karhukoirat Murju ja Hukka tuovat esiin varsin teräviä havaintoja ihmisten elosta Irnijärvellä, lähellä 

itäistä rajaa. Ennen kaikkea kaunokirjallinen tyylikeino, jolla lukija pääsee ”ulkopuolisen silmin” 

arvioimaan ihmiseloa, mutta on huomionarvoista, kuinka ihmisen ja koiran välinen suhde lähentyy. 

Koirille annetaan syvällinen ja analyyttinen kertojaääni, joka kertoo asiat siten kuin ne ovat. Koirat 

ovat siis lähempänä ihmistä kuin sitä luonnon osaa, jota ei hallita, ja koira kuuluu ihmisen 

toimintaympäristöön.203 Koiran suhteen kuitenkin merkitsee se, onko koira idästä, jolloin se on 

lähempänä sutta – rajantakainen Sjenka Hovatan koira on sudenkaltainen kiero ja julma (kts. viite 

194 edellä).204 Myös koiraa inhimillistetään toteamalla, että sudenverta täynnä oleva Torahammas on 

kiero ja julmasisuinen. Haarlan susi jää siis varsin abstraktille tasolle romaanissa, sillä suden tarkoitus 

on symboloida sekä äärimmäistä erämaata (ihmiselle vierasta tilaa) että epätoivottua itäistä vaikutetta 

luonnossa. Rajaa suomalaisuuden ja luonnon kanssa hälvennetään varsin suoraviivaisesti, kun Lapin 

pirkkalaisia kutsutaan susi-pirkoiksi. Sudesta tulee tarinassa vertauskuva, jolloin rajaa sen ja 

inhimillisen välillä hälvennetään. Sudessa konkretisoituu haitta, sillä sen vahinkoja agraaritaloudelle 

tai kulkua idästä rajan yli on vaikea hallita. Tietyllä tapaa susi toteuttaa idän vaikutteiden leviämisen 

uhkaa eli teemaa, johon palataan neljännessä luvussa.  

                                                 
203 Koira liitetään terminä myös ihmisiin, kun tuodaan esiin negatiivisia piirteitä, kts. Haarla 1939, 81 (kerettiläiset koirat) 

ja 267 (kuin märkä rakki). Vaikkakin osa ihmisen toimintaympäristöä, koira on siis myös selkeästi eläimellinen, ei-

sivistynyt.  
204 Haarla 1939, 180-183. Rotevat karhukoirat, Murju ja Hukka, ovat pysähtyneet isäntänsä kanssa samalla kertaa. […] 

Siellä ei voinut ulvoa mikään muu kuin Hovatan Sjenkan hallavan punainen, suuri karhukoira, Torahammas, jolla oli 

kiero ja julma sisu – omaa lajiaankin kohtaan, suonet täynnä sudenverta ja vihaa. […] Murju ja Hukka puolestaan tietävät 

tarkkaan, että siihen rotkoon ei ole ilman isäntiä menemistä, sillä siellä syntyy tappelu elämästä ja kuolemasta Uhtuan 

Pistojärven susi-kuonojen kanssa. Tosin ihmiset ovat jo pitkät ajat hokeneet, että rajalla vallitsee rauha. Käyvät toistensa 

praasnikoissa, juhlia tanssivat, tekevät kauppoja, ovatpa olleet joskus yhteisissä karhunajoissa ja peijaisissa. Mutta he, 

Murju ja Hukka, ovat kokeneet, että tällä rajalla ei ole ihmistenkään sydämessä koskaan rauhaa. […] Onko ihme, että 

Hovatan Torahampaan taas alkaessa ulvahtelunsa Murju ja Hukka tähtäävät kysyvinä terävät kuononsa nuorta isäntäänsä 

kohti, jota he ovat jostain syystä ruvenneet ounastelemaan Irnijärven vävypojaksi, vaikka näyttääkin olevan 

kaukomatkalainen vieras jostain lännestä päin. 
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3 SAAMELAISET  

 

3.1 Suomalainen saamelainen? 

 

Tässä luvussa pyrin analysoimaan Haarlan kirjoittamaa kuvaa saamelaisista suhteessa romaanin 

suomalaisiin. Tarkoituksena ei ole tavoittaa kuvaa todellisesta historiallisesta tilanteesta 1400-luvun 

Lapissa, sillä kaunokirjallisen teoksen tarjoama kertomus on lähtökohtaisesti fiktiivinen. 

Lähdemateriaalina historiallisiin ilmiöihin kaunokirjallinen teos on kuitenkin perusteltua, etenkin kun 

muunlainen lähdemateriaali ei välttämättä avaa vaikeasti erottuvaa ilmiötä.205 Tarkoituksena onkin 

tavoittaa pinnanalaiset asenteet ja toimintatavat 1930-luvun sosiaalisissa ja etnisissä suhteissa, jotka 

ilmenevät Haarlan romaanissa. Tätä saamelaisiin ja suomalaisiin liittyvää lukua on taustoitettu 

pääosin saamelaisen kulttuurin professori Veli-Pekka Lehtolan kattavilla tutkimuksilla, joista osa, 

vastaavalla tavalla kuin omani, pyrkii myös analysoimaan saamelaisista annettua kuvaa 

kirjallisuudessa.206 Lauri Haarlan historiallisia teoksia Lehtola ei ole omissa tutkimuksissaan 

tietääkseni juuri kommentoinut.  

 Kurkien taru -romaanissa saamelaiset ovat Lapin ja lähimaiden pohjoisella alueella asuvaa väestöä, 

jota pirkkalaispäälliköt verottavat. Saamelaiset erotetaan suomalaiseksi koetusta pirkkalaisväestöstä 

niin etnisesti, kulttuurisesti kuin sosiaalisesti, mutta he asuvat niillä alueilla, joihin pirkkalaisten 

veronkanto-oikeus ulottuu. Näin ollen voidaan todeta, että saamelaiset ovat maantieteellisestä 

näkökulmasta laskettavissa rajan sisäiseksi väestöksi.207 Haarlan saamelaiset ovat yleisesti ottaen 

kuuliaista ja rauhanomaista kansaa, joiden tarkoituksena on tuottaa pirkkalaisille (kutsutaan myös 

lantalaisiksi) vaurautta.208 Vero-oikeus on Kurkien suvulle taattu siten, että suvun päämies on Lapin 

alueen voutina ylin päällikkö, jolle muut alemmat päälliköt vannovat uskollisuutta toimittaessaan 

osan alueensa verotuksesta.209 Taustalla kuitenkin kytee koko ajan pelko siitä, että Ruotsin kuningas 

                                                 
205 Vrt. Lehtola 2019, 85: Vastaavasti Lehtola arvioi E. N. Mannisen kaunokirjallisissa teoksissa saamelaisten roolia ja 

asemaa sekä heihin liitettyjä (negatiivisia) näkemyksiä. Myös Lehtolan väitöskirja (1997) analysoi lappilaisuuden 

rakentumista 1920- ja 1930-luvun kirjallisuudessa. Fokus on kuitenkin nimenomaan lappilaisuudessa eikä rajankäynnissä. 
206 Ks. esim. Lehtola 2019 ja Lehtola 1997. 
207 Osa saamelaisista on kylläkin ”rajan” toisella puolen, sillä rajaa luovat nimenomaan veroisännät. Esimerkiksi 

koltansaamelaisista moni esitetään romaanissa ortodoksiuskoisina.   
208 Lantalaisilla on viitattu pohjoissuomalaisiin talonpoikiin erotukseksi saamelaisista. On ollut olemassa Lapin ja Lannan 

raja, joka erotti saamelaisten ja suomalaisten alueet toisistaan. Suomalaiset eivät saaneet asettua asumaan, kalastaa tai 

metsästää Lapin alueella ilman saamelaisten lupaa. Raja- ja aluekiistoja selviteltiin käräjillä ja aikojen saatossa 

saamelaiset joutuivat taipumaan rajan siirtymiseen yhä pohjoisemmaksi. Haarla ei tuo romaanissaan näitä ilmi. 

Tutkimuksessa ei olla täysin yksimielisiä siitä, missä raja on tosiasiassa sijainnut, mutta todennäköisesti jo 1400-luvulla 

se on ollut Tornionjokilaakson osalta Pellon yläpuolella. Lehtola 2012, 28-29. 
209 Haarla 1938, 152: Oli käytävä valitsemaan lapinvoutia, jonka tuli kerätä lapinkävijä-suvuilta kuninkaalle kuuluvat 

turkisverot, jakaa oikeutta Lapin vuotuisveroja ositeltaessa päällikköpirkkain kesken taatun perintölaskun mukaisesti ja 

ratkaista pirkkojen ja verollisen kotakansan väliset riita-asiat kesä- ja talvikäräjillä. 
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vie verotusoikeudet, jotka on ”miekalla ja järjellä ansaittu” ja joita ruotsalaiset tai tanskalaiset 

kuninkaat eivät itse ole pystyneet hankkimaan.210  Kun Kurki-suvun päämies Henrik toteaa, että 

pirkkalaiset ovat maat ansainneet miekalla ja järjellä, tuo ajatus esiin pirkkalaisten fyysisen 

paremmuuden ja oikeuden hallita – samalla ajatus rajaa saamelaiset ulos hallitsijoista hallittaviksi. 

Henrikin ilmaisusta voidaan tulkita, että saamelaiset eivät ole pirkkalaisten tapaan valloitus- tai 

puolustussotaan kykeneviä sen paremmin voimavaroiltaan kuin strategisestikaan. Veroisäntinä 

pirkkalaiset ovat ankaria ja tarpeen vaatiessa julmia, mutta suhteeseen liittyy myös isännän 

velvollisuus huolehtia saamelaisista tarpeen vaatiessa.211    

Haarla viittaa saamelaisiin vaihtelevin termein joko alkuperää korostavilla termeillä kuten 

lappalainen tai nykylukijan näkökulmasta arvottavin termein kuten nokinaama, tuhkanaama tai 

keltanaama sekä vääräsääriset käppyrät, sekä toisaalta saamesta lainatuilla termeillä kuten peskiäijä 

tai saamekansa.212 Saamelaisiin viitataan usein myös termillä luonnonlapsi, ja heidän 

käyttäytymisensä kuvataankin hyvin lapsenomaiselta.213 Kun eri suvut ja väestö Lapin alueelta 

kokoontuvat markkinoille, on saamelaisten joukko vahvasti humaltunut; he tanssivat ja joikaavat 

rikkauksistaan ”sellaisen virren, että suurimmatkin pororuhtinaat ovat vaivaisia, nälkäkuolioita 

kalalappeja heidän rinnallaan”. Samaisessa katkelmassa heitä kuvaillaan ”yhden yön mielenvikaisiksi 

lapinruhtinaiksi”.214 Mielenvikaisuus, vaikkakin tilapäinen, kyseenalaistaa näin ollen saamelaisten 

henkisiä kykyjä. Katkelma ei ole suinkaan ainoa, jossa korostetaan saamelaisten taipumusta 

juopotteluun tai tuhlailevaan käytökseen.215 Käytös alleviivaa holtittomuutta ja, näin ollen, luo 

                                                 
210 Haarla 1939, 245: ”Mutta varmaa ainakin on, että jos nousee Ruotsinherrojen joukosta luja mies ja miehen koura, se 

tarttuu meitä, lapinverottajia, niskasukaan, hotkaisee meille kuuluvat oikeudet, jotka olemme itse miekalla ja järjellä 

ansainneet, ja kähmii itse verot omilla virkamiehillään Tukholman aarreaittoihin.” ja Haarla 1939, 50: ”Kuka on 

nujertanut nokinaamat veron alle, mihin koskaan ei olisi pystynyt Knuutinpoika eikä juuttilaiskuningas? Sopii vastata. 

Kyllä kurkikin sulat paikat tuntee, vaikkei olekaan mikä vesilintu.” Vrt. myös Haarla 1940, 165: ” Niklas oli tosin 

Irnijärven Katrin kuoleman jälkeen tehnyt metsäpirkkoineen talviretken Inarin kotakyliin ja pakottanut senpuolen 

peskikansan säännölliseen veroon Tornion kauppakunnalle.” 
211 Vrt. Haarla 1939, 176: Mutta hän huomasi puhuvansa lapsellisia ja vaikeni äkisti, luvattuaan Unarin ja Kelontekemän 

verokunnille apua viljassa ja muussa, kuten veroherralle kuului vanhan tavan mukaan, kadon saamekansaa uhatessa. 
212 Suomalaisessa julkisuudessa saamelaisista käytettiin vielä 1900-luvun alkupuoliskon ajan yleensä nimitystä 

lappalainen. Termi saamelainen (pohjoissaameksi sápmelaš) on kuitenkin esiintynyt myöskin 1900-luvun alkupuolella, 

Lehtolan havainnon mukaan sellaisessa yhteydessä, jossa haluttiin korostaa saamelaisten omaa näkemystä asiaan. Vrt. 

Lehtola 2019, 85. Peski alun perin saamesta; kts. esim. Saamelaiskulttuurin ensyklopedia,  

http://senc.hum.helsinki.fi/wiki/Beaska,_peski (Luettu 12.5.2020). 
213 Vrt. myös Haarla 1939, 105: ”Aslak suutelee luonnonlapsen nöyryydellä omaa kättään ja ojentaa sen sitten päälliköille, 

kuten oli tapana veroherrojen edessä.” 
214 Haarla 1938, 171: ”Mutta kun kihoo vääräsäärisille äijille, Enontekiön Vasaroille ja Kalttopäille tai Kelontekemän 

Launoille ja Suikeille, humala oikein pään tasalle, he yltyvät joikaamaan rikkauksistaan, joikaavat ja lollottavat sellaisen 

virren, että suurimmatkin pororuhtinaat ovat vaivaisia, nälänkuolioita kalalappeja heidän rinnallaan. […] Ja niin he 

survovat loppumattomiin mäkäräis- ja sääskirykelminä inisten, joiaten, hihkuen ja poristen kuin hullaantunut ampiaispesä 

– nuo yhden yön mielenvikaiset lapinruhtinaat.”  
215 Haarla 1939, 100: ”Ollaan lähtövalmiita, rahakkaita ja huolettomia. Nyt on aika lyöttäytyä ystäviksi, kierrellä 

markkinaleikareitten lavaa ja kirkkoa, jonka vierellä on Lasse Orrenpojan pääkapakka, nuuskia syrjäsaunat ja tilapäiset 
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tarpeen saamelaiskansan kaitsemiseen. Tämä tietyllä tapaa legitimoi sitä, että henkisesti 

sivistyneemmät ja kehittyneemmät pirkkalaiset hallitsevat markkinatilannetta sekä, laajentaen 

ajatusta, muuta vuorovaikutusta saamelaisten kanssa. Erilaisissa yhteyksissä tuodaan esiin 

pirkkalaisvoudin oikeus verottaa saamelaisia, jolloin hallintaoikeus saamelaisten asuttamista maa-

alueista on vakiintunut pirkkalaisille.216 Seuraavassa katkelmassa tuodaan esiin saamelaisten 

holtittomuutta rahankäytön suhteen sekä juopottelua. Kuvailemalla saamelaisia ”tunturitontuiksi, 

jotka tassuttelevat pihkamälli suupielessä” Haarla luo hupaisan mielikuvan saamelaisista mutta 

samanaikaisesti liittää saamelaiset tuntureihin. Tonttu on mytologinen, tarunomainen hahmo, jonka 

juuret ovat pakanallisessa uskomusperinteessä. Saamelaiset nähdään, mahdollisesti muutoinkin 

romaanissa korostetun pienikokoisuutensa vuoksi huvittavina tonttuina, mutta samanaikaisesti heihin 

liitetään pakanallinen ja mytologinen hahmo:  

Kaupat tehdään pääasiassa Matarengin puoleisilla rinteillä. Mutta runsain jäkälä kasvaa 

Aavasaksan puolella. Siksi levittäytyy parituhatta saamelaista ahkioineen ja poroineen öiksi 

ympäri koko laajan ulapan nuotioilleen. Jo ovat vaihtaneet lapin-ukot suurimman osan 

raitioittensa turkiksista, punan- ja mustankirjavat raanunsa sekä monenkiverät luukapistuksensa 

rautaan, kulkuskelloihin ja monennäköiseen kiiltokaluun, korvarenkaisiin ja sormuksiin. Ja 

luonnonlasten ilo on päässyt valloilleen tummansinisessä yössä satojen nuotioitten ympärillä. 

Lapinheinäisissä, pehmeissä kallokkaissaan ja karvaisissa nahkahousuissaan he tassuttelevat kuin 

tunturitontut pihkamälli suupielessä ja puukipposissa huikean kirpeät saksanviinit ja oikeat etelän 

humalaolvet. Nuoret Niilat, Aslakit ja Jounat hymisevät jo pieniä joikuja, nunnuttavat ja 

lollottavat omia kehujaan suopunginheitännästä ja Elliensä ja Anniensa kuikkapusseista, 

nutukkaistenjalkojen pehmeästä käynnistä ja viisistä hopeasormuksista, joita he tuovat 

markkinoilta kihloiksi. Ja kun nousee humala, pirunvirsi yltyy kuin tunturituulen vihellys 

vaivaiskoivuissa.217 

Ulkonäön osalta Haarla tekee selkeää eroa pirkkalalaisten ja saamelaisväestön välille. 

Saamelaisuuteen liittyvät ulkonäköseikat osoittavat kehittymättömyyttä ja korostavat varsin 

suoranaisesti saamelaisten fyysistä alemmuutta pirkkalaisiin nähden. Kuvauksissa saamelaiset ovat 

vääräsäärisiä, laihoja ja pienikokoisia.218 Onkin hämmästyttävää, miten samankaltaisia 

saamelaiskuvaukset ovat, kun vertaa Haarlan varsin negatiivisesti arvottavia kuvauksia Seija 

Virkkulan (2000) väitöskirjan havaintoihin barokin ja romantiikan ajan Lappi-aiheissa kirjoituksissa. 

Niissäkin lappalaisten pienikokoisuus ja sopimattomuus (renessanssin ajalta periytynisiin) 

                                                 
riukuhökkelit, joissa etenkin tuhkanaamat joivat päänsä täyteen, tuhlaten rahansa, paitsi iloliemeen, monenlaiseen 

rihkamaan.” 
216 Haarla 1939, 100: ”Lapinvoudin asemiehet pitävät Iivari Voikkaalan johdolla vielä aisoissa lapinkansan, haeskellen 

varsinkin niitä kotakyläin vanhimpia, jotka eivät ole vielä käyneet suorittamassa pirkkaverojansa Kennin talossa, jossa 

Henrik ja Jaakko Kurki pitävät majaa.” 
217 Haarla 1938, 170.  
218 Haarla 1940, 272. Päällikkö vaistosi, että ainakin pieni tappelunnujakka oli käytävä myrskynpoikasta vastaan. Hetken 

kuluttua oli heitettävä vieläkin silmäys taaksepäin. ”Saatanan tuhkanaama!” hän kiraisee. Issak-äijä ohjaa laivaansa 

parhaillaan vitaan, kohti Kalastajasaarennon pientä poukamaa! Pettääkö se rumilus, aikooko se lapinkanttura…? Vrt. 

myös esim. Haarla 1938, 171 & Haarla 1939, 100. 
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kauneusihanteisiin korostuu – saamelaisten pienikokoisuutta korostettiin tällöin lähinnä siksi, että 

haluttiin torjua kertomukset Lapissa asuvista jättiläisistä.219 Haarlan tapauksessa tulkitsen 

pienikokoisuuden liittyvän ennemmin aikaisemmin mainittuun lapsenomaisuuteen ja pirkkalaisten 

fyysisen ylivoiman korostamiseen. Ulkonäöltään saamelaiset yleensä kuvattiin rumiksi, mikä kertoo 

lähinnä tietynlaisesta kauneusihanteesta, johon saamelaisten ei katsottu sopivan. Ulkonäköön liittyvät 

seikat olivat Virkkulan mukaan perinteisesti 1600–1700-luvulla melko vähäpätöisiä; suurimmat 

vaikeudet elämässä liittyivät sairauksiin, nälkään ja muihin puutteisiin. Todennäköisesti ulkonäön 

moittiminen on kielinyt kertojan yläluokkaisesta asemasta. Useimmiten kuvaukset kielivät myös siitä, 

ettei kirjoittaja itse käynyt lainkaan Lapissa vaan hyödynsi aikaisempaa kirjallisuutta Lapista ja 

muiden havaintoja.220 Vaikuttaisi siltä, että Haarla on pyrkinyt korostamaan ulkonäköseikkoja 

pirkkalaisten ja saamelaisten välillä erityisesti siksi, että saamelaisten lähtökohtainen rajaaminen pois 

suomalaisuudesta muodostaa hierarkkisen suhteen kansojen välille.221 Onhan pirkkalaisten ylivallalle 

oltava myös fyysinen peruste – saamelaisten ulkonäköön liittyvät kuvaukset symboloivat juuri 

hierarkian, jossa saamelaiset jäävät alempaan luokkaan, luonnollisuutta. Yleisesti ottaen 1900-luvun 

alun Suomessa kansaan liittyvät määrittelyt kuitenkin nojasivat ulkonäön sijaan ensisijaisesti kieleen 

ja talonpoikaiseen identiteettiin, joiden avulla määriteltiin suomalaisten suhde muuhun maailmaan.222 

Saamelaisten poronhoitoon perustuva kulttuuri ei toteuttanut maanviljelyyn olennaisesti liittyvää 

maanomistusta. Kansan määrittelyssä saamelaiset suljettiin pois valtaväestöstä myös muissa 

Pohjoismaissa, joskin esimerkiksi Norjassa ja Ruotsissa erottelu pohjautui nimenomaan 

rotuteoreettiseen keskusteluun ja sitä seuranneeseen assimilaatiopolitiikkaan. Suomalaisten 

rotuteoreettiset tutkimukset jäivät melko vaatimattomiksi eikä muihin Pohjoismaihin voinut tässä 

tukeutua, sillä skandinaavisissa malleissa suomalaiset itsessään luokiteltiin alempaan kastiin.223  

Veli-Pekka Lehtolan väitöskirja vuodelta 1997 valottaa lappilaisen identiteetin rakentumista 1920- ja 

1930-luvun kirjallisuudessa, ja hän huomauttaa Lapin-kirjailijoiden ulkopuolisesta katseesta; suurin 

osa Lapin kuvaajista tuli etelästä.224 Tämä on osa pidempää perinnettä, sillä suurin osa Lapin 

kuvauksista (siihen liitetyistä myyteistä ja eksotiikasta) on tullut nimenomaan ulkopuolisten 

                                                 
219 Virkkula 2000, 52-53. Lappalaisten kokoon suhtauduttiin luonnontieteellisellä kiinnostuksella – miksi yleensä oli 

erikokoisia ja -muotoisia ihmisiä. Tällöin ehdotettiin jopa, että kääpiöt olisivat linkki ihmisen ja eläimen välillä. 

Kristinuskon kannalta kehitysoppi oli ongelmallinen, joten sitä ryhdyttiin kumoamaan erilaisilla vaihtoehtoisilla 

tulkinnoilla – esimerkiksi lappalaisten osalta oli osoitettava, etteivät he olleet ulkonäöltään mitenkään poikkeuksellisia.  
220 Virkkula 2000, 54. Myös Haarlan romaanissa saamelaisiin viitataan lähinnä ulkonäköä halventavilla määreillä kuten 

tuhkanaama, rumilus, käppyrä. Vrt. esim. Haarla 1940, 272: ”Saatanan tuhkanaama!” hän kiraisee. Issak-äijä ohjaa 

laivaansa parhaillaan vitaan, kohti Kalastajasaarennon pientä poukamaa! Pettääkö se rumilus, aikooko se 

lapinkanttura...?”  
221 Vrt. Isakkson (2000), Lehtola (2015). 
222 Isakkson 2000, 198. 
223 Lehtola 2015, 28. 
224 Lehtola 1997, 31.  
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kuvaamana pitkälle 1900-luvulle saakka. Lehtola liittääkin Ridanpään ohella Lapin ja saamelaisten 

kuvaukset niihin aineksiin, jotka Edward Said on todennut olennaisiksi länsimaiden itämaita 

koskeville käsityksille eli orientalismille.225 Tutkimuksessaan Lehtola havaitsikin, että Lapin-

kirjailijat eivät varsinaisesti olleet ”kansankuvaajia” vaan älymystöä. Kirjailijan henkilökohtainen 

elämänpiiri siis määritti niitä lähtökohtia, jolla hän pyrki kuvaamaan teoksensa miljöötä ja 

henkilöhahmoja.226 

Lehtola huomauttaa, että Lapin-kirjallisuus vastasi 1920- ja 1930-luvun kansallisen tilanteen 

tarpeisiin siten, että se oli luonteeltaan affirmatiivista; yhteiskunnallisen käytännön ja elämän 

totunnaisia sisältöjä vahvistavaa. Tämä tarkoitti siis sitä, että olemassa oleva valtajärjestelmä sekä 

herruus- ja alistussuhteet esitellään luonteeltaan pysyviksi, järkeviksi sekä luonnollisiksi ja 

lopullisiksi. Keskeinen piirre on myös erottaa muut ryhmät jyrkästi omasta kollektiivista ja määritellä 

ne kielteisesti. Esimerkiksi saamelaiset nähtiin toiseutena, jossa länsimaisen ihmisen, kuten 

suomalaisen, kääntöpuoli tuli esiin vastakohta-asetelmissa: alkuperäisyys/alkukantaisuus, 

kierous/rehellisyys, viattomuus/syntisyys. Samankaltainen näkemys on yhdistettävissä myös edellä 

esiteltyihin Haarlan luontokuvauksiin; esimerkiksi Niklaan vaihe ”korpirosvona” on nimenomaan 

pirkkalaisten yhteisön ulkopuolisena toimimista eli “sutena tai ilveksenä metsässä juoksemista”.227 

Varsinkin Lapin-kirjailijat tekivät jyrkän eron saamelaiskulttuurin ja vakiintuneen, kodikkaana 

pidetyn uudisasukaskulttuurin välillä. Lehtola huomauttaakin, että edellä mainittu näkemys Lapista 

ja saamelaisista liittyy niin kutsuttuun vanhan Lapin kuvaukseen, jonka perustaksi saatiin myyttinen 

taso vanhasta matkakirjallisuudesta. Lapista muotoutui äärimmäisillä rajoilla sijaitseva maakunta, 

jossa ihmisten luonteenpiirteet, ihanteet ja paheet tulivat selkeästi esiin. Käsitys Lapista ja 

saamelaisista oli Lehtolan mukaan realistisen tiedon ja essentialististen uskomusten synteesi, niin 

sanottu kokemusten ja myyttien summa.228 Haarla ei Lehtolan käsittelemiin Lapin-kirjailijoihin 

lukeudu, mutta huomionarvoista kuitenkin on, että Haarla kävi tutustumassa Lappiin tehdessään 

pohjatyötä romaaniaan varten.229 Tutustumiskäynti ei kuitenkaan takaa ”sisäpiirin” näkökulmaa 

Lappiin vaan mielestäni Haarla tarkkailee aluetta ulkopuolisena; etelästä vierailulle tulleena 

kaupunkilaisena. 

                                                 
225 Lehtola 1997, 47-48. 
226 Lehtola 1997, 247. 
227 Haarla 1939, 277: ”Sinun on palattava kristittyjen ihmisten pariin”, hän lisää ymmällään seisovalle sisarenpojalle.” 

Vrt. myös s. 279 ”Tee tahtosi, juokse sutena tai ilveksenä, jos haluat.” 
228 Lehtola 1997, 246-247. 
229 Kalemaa 2012, 178. Haarlan kommentti (suora lainaus Kalemaan tekstistä): ”Kun saavuin Pallastunturille näin kaukaa 

Yllästunturin liekehtivän mitä ihanimmissa väreissä. Seuraavana päivänä sain tuta, miltä tunturituulet maistuvat, mutta 

kolmantena päivänä puhkesi oikea ja kauhea Lapin myrsky. Niinpä oli päätökseni tehty: tällaisessa myrskyssä on 

taisteltava Taivaskeron taistelu.” 
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3.2 Hyvä, paha saamelainen – toiseuden häivyttäminen kristinuskolla 

 

Edellä esitetyn perusteella saamelaiset rajataan varsin yksiselitteisesti suomalaisista omaksi 

ryhmäkseen. Pyrkimyksiä rajan häivyttämiseen on kuitenkin havaittavissa Haarlan kertomuksessa, 

mikä näyttäytyy nimenomaan uskonnollisessa käännytystyössä saamelaisten keskuudessa. Suurena 

teemana niin kutsuttujen valtiollisten kiistojen taustalla kytee myös kristinuskon vakiintuminen 

Suomen alueelle sen pohjoisinta osaa myöten.230 Suurelle osaa kansaa kristinusko edustaa 

sivistynyttä, isänmaallista maailmankuvaa, johon jokaisen suomalaisen tulisi yhtyä.231 Romaanissa 

tuleekin ilmi kristillisen uskon kietoutuminen osaksi saamelaisten vanhoja uskomuksia.232 Varsin 

hartaana uskonharjoittajana romaanin alkupuolella nousee esiin pappi Olavi Sarkki, jonka toiminta 

käännyttäjänä on ilmeisen kovakouraista. Esimerkiksi ensimmäisessä osassa vanhuuteen kuollut 

Kurjen suvun päämies Matias Kurki toteaa papin julmaksi luonteeksi, joka ei “kurjinta lapinraukkaa 

säästä, seitapahtaan voitelusta ruoskit selät verille, joikauksesta uitat lapinukkoja jään alla ja 

noitakannuksesta poltat roviolla […]”.233 Kristillisen harras ja järkkymätön suhtautuminen 

saamelaisten omiin uskomuksiin papin näkemyksessä tulee esiin seuraavassa katkelmassa: 

Harvalukuisten lapinpoikienkin humalaista joikua kantautuu huikeana lauluna yli salmien ja 

saarten. Mutta tuskin se on päässyt alkuunkaan, kun alkaa kuulua rantalaiturilta lapinprofeetan, 

Olavi Sarkin, ojennussaarna koko tämän Sodoman ja Gomorran ylitse, jonka hän tuomitsee 

ikuiseen kadotukseen ja hammasten kiristykseen, jollei parannusta tule. Joikaus ja säkkipillien 

soitto on samassa lakannut, sillä nyt kuuluvat dominikaanin sanat kuin tuomiopasuunalla rannasta 

rantaan: ”Ja onko teillä tietoa, raukat, mistä olette nuo pirunvirret oppineet! Itseltään saatanalta, 

sanon minä, sekasikiö Luciferilta, sanon minä. Sinä hetkenä kun tuhkalappien noita-akat Surakka 

ja Maderakka nuolivat paholaisen kieleltä syljen, he oppivat, nuo beliaalin vaimot, uhrijoiut ja 

kostojoiut, jotka ovat synninpaapelin pitolauluja ja hammastenkiristystä helvetin tulenkarvaisista 

kattiloista. Vaikene, jumalaton, vaikene!” munkki huusi lopuksi suurella äänellä. ”Sile impie, sile 

impie!” hän toisti sitä loppumattomiin kirkon kielellä. Ja kaiku joikui vaarojen pahdoista 

mustakaapua vastaan kuin pakanallisten taalojen jättiläisjoiku.234  

Papin puheessa saamelaisten joikuperinne leimataan syntiseksi ja pahaksi varsin jyrkin 

sanankääntein. Saamelaisten tulisi vaieta ja olla joikaamatta. Päinvastoin sen sijaan Kurki-suvun 

vanha päällikkö kritisoi papin kovia otteita saamelaisia kohtaan. Saamelaisia kohtaan siis osoitetaan 

                                                 
230 Haarla 1939, 391: ”Pirkkiön saaren läntisessä kärjessä, Parasniemellä, kaiutteli kirkonkello, jota kansa sanoi 

Kurjenkelloksi, kansaa päämessuun, jonka oli pitävä Tornion uusi pappi, Siimon-herra. […] Oli kotakansaa, miestä ja 

naista.” 
231 Haarla 1939, 277: ””Olen piispan lupakirjalla kääntämässä pakanoita ja – sinua”, vastaa Margareetta. ”Sinun on 

palattava kristittyjen ihmisten pariin”, hän lisää ymmällään seisovalle sisarenpojalle.” Vrt. myös s. 279 ”Tee tahtosi, 

juokse sutena tai ilveksenä, jos haluat.” 
232 Myyttiset kertomukset läpi romaanin ovat peräisin saamelaisilta, mutta niissä on havaittavissa kristillisiä piirteitä. 

Välillä vuorovaikutus on hyvin selkeästi havaittavissa, ks. Haarla 1939, 268. ”Nu-nu, nu-nu”, hytisee vanhus. ”Al lusek 

tust lekku eärä ibmilak”, hän hokee jumalansanan ainoata käskyä, jonka hän papinluvuista muistaa. […] ”… 

Jumal’antakoon, herra, Ibmil adde, Ibmil adde”, vaimo jää kumartelemaan […]. 
233 Haarla 1938, 92. 
234 Haarla 1938, 160. 
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sekä ankaraa paheksuntaa että myötätuntoa. Katkelman viimeinen lause ”[j]a kaiku joikui vaarojen 

pahdoista mustakaapua vastaan kuin pakanallisten taalojen jättiläisjoiku” on kuin vastalause papille 

– vaikenemisen käskystä huolimatta kaiku jatkaa joikaamista. 

Kristillisyys kietoutui osaksi isänmaallista maanpuolustustahtoa. Oli siis tärkeää häivyttää uskonnon 

aiheuttamaa rajaa käännyttämällä saamelaiset kristityiksi. Sotien välisenä aikana kristillisyys korostui 

isänmaanrakkauden lisäksi moraalisena hyveenä. Näin ollen saamelaisten hyväksyminen osaksi 

suomalaisuutta asetti melko tiukat vaatimukset suomalaisten tapakulttuurin ja maailmankuvan 

omaksumiselle. Varsinkin talvi- ja jatkosodan aikana uskonnolla oli tärkeä merkitys suomalaisten 

jaksamiselle ja suurin osa kansalaisista kuului evankelis-luterilaiseen kirkkoon.235 Suomen 

itsenäistyttyä vuonna 1917, tuli keskeisimmäksi tavoitteeksi kaikkien, myös pohjoisimpien alueiden 

kiinnittäminen tiiviisti nuoreen valtioon. Paitsi kulttuurisesti saamelaisten käännyttäminen kristityiksi 

oli tärkeää myös hallinnollisesti, sillä häivyttämällä eri uskonnon ja kielen luomaa rajaa saamelaiset 

voitiin ottaa osaksi suomalaista yhteiskuntaa muiden kanssa tasa-arvoisena ryhmänä vailla 

erityisoikeuksia.236   

Näin ollen sosiaalisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta ajateltuna saamelaisten rooli Haarlan 

romaanissa heijastelee vahvasti 1900-luvun alun käsityksiä ja asenteita pohjoisen väestöä kohtaan. 

Asenteet saamelaisia kohtaan olivat mediassa usein sävyltään kielteisiä, sillä julkisesti heitä moitittiin 

esimerkiksi likaisuudesta, tyhmyydestä ja syytettiin porovarkauksista.237 Lehtola kuitenkin 

huomauttaa artikkelissaan (2005), että saamelaiskuvaukset painottivat kielteisiä piirteitä etenkin 

sotien välisenä aikana, mutta yhtenäisestä saamelaiskuvauksesta ei voida puhua. Myönteisissäkin 

saamelaiskuvauksissa kuitenkin korostuivat kulttuurihierarkiat ja kehitysteoreettiset painotukset, 

jotka heijastivat ensimmäisen maailmansodan jälkeistä kehitysoptimismia.238 Saamelaisten alisteisen 

aseman korostaminen pyrki legitimoimaan suomalaisten valta-asemaa Lapissa, sillä 

vastaitsenäistyneessä Suomessa oli tarve varmentaa pohjoisten alueiden hallinta sen tarjoamien 

resurssien vuoksi. Lapissa tämä näkyi siten, että aikaisemmin pohjoisemmaksi ja Pohjoiselle 

jäämerelle suuntautuneet kauppa- ja sukulaisuussuhteet korvautuivat etelän kulkuyhteyksillä ja 

                                                 
235 Lehtola 2016, 197. 
236 Lehtola 2015, 29. Kääntöpuolena tosin on, että 1900-luvulla saamelaisten oloja pyrittiin parantamaan tuomalla 

koulutusta ja työpaikkoja sekä palveluja pohjoisiin osiin – nämä toisaalta vastasivat suomalaisia standardeja eivätkä 

saamelaiset voineet käyttää omaa kieltään vaan suomea.  
237 Ks. esim Lehtola 2012, 161 ja Lehtola 2005, 49. 
238 Lehtola 2005, 58.  
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infralla. Yhtäältä Lapin alue kehittyi taloudellisesti sotien välisenä aikana, mutta toisaalta aiemmin 

omissa oloissaan viihtynyt pohjoinen tuli riippuvaiseksi etelän pääomasta ja työvoimasta.239 

Myös tutkimuksessa saamelaisten asema suhteessa valtaväestöön on perinteisesti kehystetty juuri 

kolonialistisesta näkökulmasta, täten alleviivaten saamelaiskansan ”toiseutta”; näkemyksen mukaan 

Skandinavian alueen saamelaiset ovat olleet jo keskiajalta lähtien alistettu kansa, joka ei tehnyt 

vastarintaa.240 Eräällä tapaa voisi sanoa, että saamelaisilla ei suotu omaa toimijuutta, mikä näyttäytyy 

kyseisen kansan historiattomuutena. Heidän merkityksensä historiankirjoituksessa on olla 

vertauskohteena ja esimerkkinä kehittymättömästä ja ajattomasta elämäntyylistä. Haarlan romaani 

tukee ajatusta; saamelaisia käsitellään lähes aina suhteessa suomalaisiin, sillä he ovat tarinassa tietyllä 

tapaa sivuosassa. Nykytutkimuksessa on kuitenkin haluttu nostaa esiin tulkinta, jossa saamelaisten 

asema suhteessa pohjoisen muuhun alueen väestöön on voinut olla yksipuolisen alistunutta 

monimutkaisempi tai ettei aktiivisen vastarinnan näkymättömyys välttämättä tarkoittanut vastarinnan 

olemattomuutta.241 Koska Haarlan romaani ei edusta pyrkimystä todellisten historiallisten 

tapahtumien kuvaamiseen eikä keskustelu kolonialismista ole relevantti nimenomaan 1930-luvun 

saamelaisten ja suomalaisten rajanteon analyyttisessa tarkastelussa, tutkimukseni ei sinällään ota 

kantaa suomalais-saamelaissuhteiden kolonialismiin vaan hyödyntää aikaisempaa aihetta käsitellyttä 

tutkimusta.242 Haarlan näkemys pirkkalais-saamelaisista suhteista vaikuttaakin nykylukijan silmiin 

erityisen kolonialistiselta. On tosin huomionarvoista, että vasta jälkikäteen tutkimus on kehystänyt 

suomalais-saamelaisen vuorovaikutussuhteen kolonialistiseksi. Yleinen mielipide 1900-luvun alun 

saamelaisista perustui vähäiseen tietoon eli eksoottisiin kuvitelmiin alikehittyneestä luonnonkansasta; 

mielikuvaan, joka oli peräisin pääosin 1700- ja 1800-luvun matkakirjallisuudesta.243 

Suomen itsenäistyessä vuonna 1917, saamelaisten asuttamat alueet tulivat etelän näkökulmasta varsin 

ajankohtaisiksi, sillä pohjoisimmat erämaa-alueet pyrittiin liittämään varmemmin uuden valtiovallan 

alle.244 Ajankohtaisuutta alleviivasi myös Tarton rauhan myötä vuonna 1920 tehty uusi alueliitos, 

                                                 
239 Lehtola 2015, 29. Maanviljelykseen ja paimentolaiselinkeinoa korvattiin uusilla tavoilla hyödyntää luonnonresursseja. 

Arktisella seudulla on kuitenkin rajallinen kapasiteetti resurssien käytölle – maanviljelys vei usein paljon palstatilaa 

nimenomaan saamelaisten poroelinkeinolta.  
240 Vrt. Aalto & Lehtola 2017, 8. 
241 Ks. Aalto ja Lehtola 2017 sekä Lehtola 2019. Suoranaisesti vaikea sanoa mikä tosiasiassa oli saamelaisten asema 

keskiajalla, koska rajanveto kristittyjen ja ei-kristittyjen välillä johti tiettyihin vaikutuksiin hierarkkisessa asemassa. 

Esimerkiksi pakanallisesta saamelaisesta ei voitu käyttää termiä ”alamainen”, sillä hän ei kuulunyt kirkon auktoriteetin 

alaisuuteen. 
242 Vaarana tässä voi olla anakronistiset tulkinnat. Olen tulkinnut Haarlan persoonaa siten, että hän pyrki romaania 

tehdessään aina kehystämään fiktiivisen kertomuksensa ajankohtaisilla tutkimustuloksilla. Esimerkiksi osa Suomen 

alueen varhaisaikaa tutkineen Suomen historian professori Jalmari Jaakkolan tulkinnoista on vasta myöhemmissä 

tutkimuksissa todettu kiistanalaisiksi. Keskustelua ja kiistelyä tutkimustuloksista tietysti oli jo 1900-luvun alkupuolella. 

Saamelaistutkimuksessa virinneestä kolonialismikeskustelusta, kts. esim. Lehtola 2015. 
243 Ks. Lehtola 1997, 54-56. 
244 Lehtola 2019, 87. Lisäksi tuli kyseeseen esim. uusien asukkaiden asevelvollisuus ja uskollisuus Suomea kohtaan.  
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Petsamo.245 Haarlan romaanissa pyritäänkin luomaan pohjaa Lapin liittämisellä tiukemmin niin 

kulttuurisesti kuin poliittisesti osaksi eteläistä Suomea.246 Kuten aikaisemmin mainitsin, suomalaista 

yhteiskuntaa leimasi 1900-luvun alussa kehitysoptimismi; vasta itsenäistynyt valtio pyrki 

hahmottelemaan omaa asemaansa kansainvälisessä kentässä. Tässä suhteessa suomalaiset näkivät 

itsensä länsimaisten, kehittyneiden kansojen joukossa. Alikehittyneiksi katsotut piirteet, kuten 

saamelaisten paimentolaiselinkeino ja luonnonläheinen elämäntapa, piti rajata pois 

kansankuvauksesta.247 Hierarkkisuus ei kuitenkaan rajoittunut etnisesti eroteltujen ryhmien välille 

vaan erilaisten ryhmittymien sisällä oli havaittavissa myös oma luokkarakenteensa. Tämä näkyi paitsi 

maaseudulla myös kaupungeissa, joissa kullakin yhteiskuntaluokalla oli oma arvojärjestyksensä eikä 

sitä sopinut rikkoa seurustelemalla yli varallisuusrajojen tai eksymällä ”väärään” kaupunginosaan.248 

Luokkarajat ja hierarkkisuus olivat siis olennainen osa 1930-luvun suomalaisen yhteiskunnan 

sosiaalista aspektia niin maaseudulla kuin kaupungeissakin. Tämä ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, 

etteikö yläluokkaisen väestön näkökulmasta olisi ollut suotavaa levittää heidän paremmaksi 

katsomaansa elämäntyyliään myös alempiin luokkiin. Etenkin tämä näkyi siinä, että opetuksessa 

korostettiin kansansivistystä ja kansalaisyhteiskunnan ihanteen toteutumista, kuten 

isänmaanrakkautta luokkarajoista riippumatta.249 Porvarillisissa ja vanhoillisissa piireissä 

isänmaanrakkaus ja kristillisyys kietoutuivat konservatismin osaksi ja sotien välisenä aikana 

isänmaan puolustaminen tehtiin uskonnollisessa hengessä uskollisuutta ja puolustustahtoa 

korostaen.250 Näin ollen Haarlan suhtautuminen saamelaisiin toteutti varsin ymmärrettävästi yleistä 

yhteiskunnallista luokka-ajattelua ja hierarkiaa, jossa pirkkalaiset pyrkivät myös alueensa 

puolustuksellista näkökohdista holhoamaan saamelaisten kristillistä käännytystä.  

Luvussa 3.1 nostin esiin romaanin kuvaukset, joilla legitimoidaan hierarkkista suhdetta pirkkalaisten 

ja saamelaisten välillä sekä pirkkalaisten ylivaltaa.251 Esimerkiksi saamelaismiehistä puhuttaessa 

                                                 
245 Lehtola 2005, 57. Petsamon liittämisen myötä Suomen kansalaisiksi siirtyneisiin koltansaamelaisiin palataan 

myöhemmin luvussa. 
246 Haarla 1938, 93: ”Niinpä, poikani, pirkkojen lain tunnet: Kulje autiomaita, nujerra kotakansa, voita vieraat verottajat, 

lisäänny suvussasi, naita säätyisillesi sisaresi ja tyttäresi, ja asuta jokiväylät latvoja myöten.” 
247 Kts. esim. Ridanpää 2003. Ridanpää liittää saamelaisten kuvaukset orientalismiin (vrt. Edward Said Orientalism), 

jossa käsitys saamelaisista pohjoisena kansana on nimenomaan katsojaan sidottu. Saamelaiset ovat pohjoisessa vain etelän 

näkökulmasta, joten se on ohjannut näkemystä.  
248 Esimerkiksi 1930-luvulla kaupungeissa luokkarakenne näkyi kaupunginosien rakentamisessa. Tampereella Amuri ja 

Pispala tunnettiin työläiskaupunginosina ja Helsingissä Pitkänsillan ylittäminen oli konkreettinen siirtymä porvarillisesta 

keskustasta työväen kaupunginosaan. Aiheesta lisää, kts. Koivisto 2016, 67.  
249 Koivisto 2016, 51 & 54-55. On tosin huomautettava, että 1920-luvun aikana kiihtynyt kaupungistuminen asetti 

vapaammat mahdollisuudet elämäntyylille. Hitaasti muuttuvat luokkarajat kuitenkin aiheuttivat uuden ja vanhan 

elämänmuodon yhteen törmäämistä. Koivisto 2016, 75.  
250 Koivisto 2016, 59.  
251 Yleensä tällainen historiaan peilattu valta-asema ja hierarkia korostaa suhteen muuttumattomuutta ja luonnollisuutta, 

mikä perustelee tällaisen yhteiskunnallisen järjestyksen olemassaoloa. -> tähän lähde, missä kirjassa? 
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viitataan heihin varsin useaan otteeseen ihmiskäppyröinä tai korostetaan heidän vääräsäärisyyttään.252 

Saamelaisen ja suomalaisen ominaispiirteiden vastakkainasettelu ja arvottaminen ovat nähtävissä 

eritoten Kurkien sukuun kuuluvan Niklaan ja puoliverisen saamelaistytön Einen välisessä kuvailussa: 

Pallasoutaa hiihtää taapertaa kaksi tenavaa. Edellä työntelee pienessä lapinpeskissä tasapohjaisia 

suksentynkiään noin kuusivuotias poika, joka ikäisekseen on vanttera, suorasaarinen ja kookas, 

lantalaisrotua joka jäseneltään ja kasvoiltaan, joista tirkistelee huikeata kevätaurinkoa vasten 

harmaansiniset hämäläissilmät. Kannoilla talsii nostellen liian raskaita suksiaan kuin suokenkiä 

vieläkin taitamattomampi tytöntenava. Tyllerö saattaisi pienruskeilta silmiltään ja jyrkästi 

suippenevine leuannypykköineen olla pelkkä lapinkanakin, mutta sen soukat kasvot paistavat 

ruskotuksenkin ja noenkin alta hämmästyttävän heleäverisinä, niin että tyttö näyttää olevan 

ainakin puolilappalaista syntypahnaa – satunnainen muisto jollekin Annelle tai Marjelle joiltain 

pirkkojen kevättalvisilta veroretkiltä.253 

Puoliverisyys muodostaa Einen hahmosta romaanissa mielenkiintoisen välimaaston rajankäynnille. 

Kyseiseen saamelaisnaiseen kiteytyy suomalaisuuden ja saamelaisuuden reunaehtojen 

hämärtyminen, sillä hän on molempia. Haarla taustoittaa Eineä tuloksena tuntemattomaksi jääneiden 

pirkkalaismiehen ja saamelaisnaisen välisestä romanssista. Vanhempien kohtalosta tai siitä, miten 

Eine päätyy Niklas Kurjen kasvinsisareksi, ei paljasteta romaanissa. Einen tarinan lopputulokselle 

puoliverisyydellä on kuitenkin merkitystä, sillä hänet nostetaan arvoasteikossa korkeammalle kuin 

tavallinen saamelaisnainen.254 Se esimerkiksi mahdollistaa avioliiton pirkkalaismiehen kanssa eikä 

pirkkalaispäällikkö saa mielivaltaisesti käyttää Eineä omiin huvituksiinsa.255 Viimeisessä 

kohtauksessa, jossa Eine esiintyy, hän saapuu varoittamaan Niklasta mahdollisesta väijytyksestä. 

Niklas tuntee suunnatonta kiitollisuutta ja nostaa Einen ajatuksissaan osasisarekseen, näin häivyttäen 

rajaa heidän välillään.256 Ajatuksissa korostuu myötätunto toisen vastoinkäymisiä kohtaan ja 

tietynlainen aikaisempien tapahtumien hyvityksen tarve.  

Tietyllä tapaa voisi ajatella, että romaanin ilmeisin potentiaali rajan häivyttämiseen saamelaisten ja 

pirkkalaisten välillä olisi, kun aviottomana syntynyt, mutta Kurjen päällikkösukuun kuuluva Niklas 

annetaan kasvatettavaksi erään kotakylän vanhimman perheeseen.257 Epätyypillisestä 

                                                 
252 Ihosen (1992, 68) mukaan Haarla suhtautuu paitsi venäläisiin myös muihin kansallisuuksiin ja rotuihin rasistisesti. 

Näkisin, että nykylukijan näkökulmasta asia voi olla näin, mutta tulkinta on vahvasti anakronistinen. 
253 Haarla 1938, 258. 
254 Haarla 1939, 269: Peskipojilleko mukamas – hän, sorean lapinkanan ja röyhkeän susipirkan tytär! 
255 Haarla 1940, 230. “Lapinkanan otan mistä haluan”, jurisee Iivari, “eikä muutu siinä paikassa pojasta polvi Voikkaalan 

suvussa.” “Tämä nainen on isän puolelta lantalaista rotua ja lannanmies on sen sulhanen. Pysy siis aloillasi!” 
256 Haarla 1939, 326-327: Niklas tuntee saavansa kummallisempia ajatuksia kuin koskaan ennen. Tuo nainen tuossa on 

aivankuin hänen osasisarensa näiden vuosien kirjavissa kohtaloissa. Suloinen lähelläolo on hänet valtaamaisillaan. Hän 

olisi tahtonut olla hyvin hyvä tälle kasvinsisarelle, joka kaukana tunturijärven rannalla, siellä, jossa he lapsina olivat sortua 

Taivaskeron yölliseen myrskyyn, on joutunut hätään hänen puolestaan ja ajanut yksin suurella ajokkaalla tuhottomat 

matkat.  
257 Haarla 1938, 252: Lankomieheltään hän oli pääsiäisaikaan kysynyt jostain mieleenjohdatuksesta kahden kesken: 

”Missä olet hoidattanut sisareni poikaa, sitä Niklas-poikaa?” ”Kelontekemän kotakylässähän se on ollut, rikkaan Launa-

äijän hoteissa. Kasvaa kuulemma, vekama, kuin ilveksen penikka.” ”Ähäh”, ihastui Henrik. ”No kasvakoon”, hän tokaisi 

lisäksi muka yrmistyen, ”anna Launan kotakunnalle kolmen vuoden verovapaus.” 
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kasvuympäristöstä huolimatta Niklaassa henkilöityy romaanin keskeisin suomalaisuusaate eli hän 

näkee kansakunnan elinehdon suomalaisten ja karjalaisten liittoutumisessa.258  Saamelaisten suhteen 

Niklas ei osoita erityisiä mielenkiinnon merkkejä eikä hän epäröi jättää lapsuudenkotiaan, kun hänen 

äitinsä tulee hakemaan poikansa omiensa pariin.259 Tämä ilmenee esimerkiksi siitä, että kertoja viittaa 

Niklaaseen romaanin alkupuolella lappalaisperäisellä nimellä Niila, mutta ei enää sen jälkeen, kun 

Niklas on jättänyt elämänsä saamelaisten parissa taakseen.260 Aikaisemmasta katkelmasta, jossa 

kuvaillaan Niklaan ja Einen fyysisiä ominaispiirteitä, huomaa taustalla kytevän ajatuksen; 

suomalaisen ja saamelaisen välistä rajaa ei täysin pysty häivyttämään vaan Niklaan mukana kulkevat 

saamelaisten tavat jäävät sivumaininnoiksi.261 Rajaa saamelaisten ja suomalaisten välillä ei 

romaanissa poisteta kokonaan vaan Niklaassakin suomalaisuus ikään kuin nousee pintaan lapsuuden 

kasvuympäristöstä huolimatta. 

3.3 Epäluuloinen katse 

 

Eroja pirkkalaisten ja saamelaisten väliltä ei edellä kuvatun perusteella juuri hälvennetä vaan 

lähtökohdaksi on asetettu raja, jota lähinnä syvennetään. Korostetusta pirkkalaisten ylivallasta 

huolimatta Haarlan kuva saamelaisista pelkkinä passiivisina alistujina on tätä monipuolisempi. 

Tekojen arvottaminen ei sinänsä ole tärkeää tämän kannalta, vaan huomio siitä, että suomalaisten ja 

saamelaisten suhdetta kuvaa jatkuva jännite; kumpikin kokee toisen osapuolen epäluotettavaksi. 

Saamelaisten kohdalla tämä näyttäytyy siten, että heidät pystytään johdattelemaan pirkkalaisia 

vastaan. Tällöin saamelaisista nousee esiin myös väkivaltaisia piirteitä. Toisin kuin pirkkalaisten 

väkivallanteot ja osittainen mielivalta, saamelaisten pirkkalaisia kohtaan osoittama vastarinta 

tuomitaan epäoikeudenmukaisena kapinana. Seuraavassa katkelmassa saamelaisten vastarinta 

liitetään taustalla vaikuttavaan, kansallisen tason valtapeliin, jossa norjalaiset ovat liittoutuneet 

venäläisten kanssa suomalaisia vastaan: 

Kaukaa, selän vastakkaisesta perukasta, Lattilahden lapinkylästä, nousi kalalappien kotasauhuja 

kajakkaan ilmaan. ”Pirun kiilusilmät!” kiraisi [Jaakko Kurki], sillä noista tupsuniekoista oli ollut 

nuottakunnille riesaa ja räähkää koko pyyntiajaksi. Varsinkin nyt, öiden pimettyä, oli aamuisin 

tavattu parhaita verkkoliinoja kalat varastettuina, niin ettei ollut silmistä tavattu muuta kuin 

kitusenriekaleita ja kalan näljät tai olivat olleet suorastaan reveltyinä pelkästä pahanteon 

                                                 
258 Tähän teemaan palataan seuraavassa käsittelyluvussa. 
259 Haarla 1938, 295-296: Siinä oli hänen unensa. Siinä oli Merimaan valtiatar! Se on Niilan mielestä varmempaa kin 

mikään taru. Ja sekin on ihkasen totta, että häntä, juuri häntä, kuninkaanpoikaa, odottaa tuo kullalta paistava olento. Rauna-

muori, Eine-tyttö, siljojen monet leikit, sudet, pakkaset, kesien helteet, koko entinen elämä jää kuin kiskaisemalla hänen 

taakseen kun hän juoksee näkyä kohti. 
260 Vrt. Niklaan ja Maalinan, pojan ja äidin ensikohtaaminen; Haarla 1938, 297: Niila-poikaa naurattaa tuo ”Niklas”. 

”Niilapa olen enkä mikään…” ”Niila ja Niklas olet, omahaiseni, Kukelaisten sukua…”.   
261 Haarla 1939, 106. Ja puhumatta mitään [Niklas ja Eine] koskettivat poskellaan toisensa poskea, kummaltakin puolelta, 

hitaasti ja hartaasti, kuten olivat tottuneet lapintavan mukaan lapsina tekemään. Vrt. myös Maalinan ajatukset 1939, 146-

147. Hän on oppinut lapinjoikun lapsena. Vrt. myös s. 177. 
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halusta. Könkään poika oli vaatinut nokinaamojen kurittamista, sillä niiden norjalaiset vero-

isännät, ryssänliittolaiset, joiksi näihin aikoihin pirkkojen puolelta norjalaisia haukuttiin, olivat 

kukaties vero-orjansa tihutöihin usuttaneet.262 […] Se ahdisti mieltä, sillä eivät olleet ennen 

sietäneet pirkat saamelaisten pilkantekoa. […] Kalalappien siljoilta päin alkaa kuulua huikeaa 

joikausta. ”Jopa, jopa”, ärtyilee Pellikan ukko, Kurkelan vanha erämestari, ”messuavat 

pirunvirttään. Tappaa pitäisi kristityn ihmisen nuo saatanan rallittajat!” Mutta kantavilla, 

pimeillä vesillä joikaus yltyy yltymistään. [kts. kuvailua vielä tästä tarkemmin] Pirunlaulu on 

räikeytynyt ja lähestynyt lähestymistään. Jaakko on käynyt levottomaksi. Hän on harpannut 

rantakalliolle. Hengittää hampaat irvessä vihaa ja suuttumusta. Tuollaista ne eivät ole kertaakaan 

uskaltaneet. Jotain on tapahtunut. […] Tulenvalossa nähdään, että lapin väkänuoli on uponnut 

syvälle Könkään pojan reiteen.263 

Romaanissa saamelaiset määritellään ensi sijassa veroisäntiensä kautta. Edellisessä katkelmassa 

saamelaiset ovat ”norjalaisten vero-orjia”, siis tässä tapauksessa vihamielisiä ja epäluotettavia. 

Vihollinen eli tässä tapauksessa saamelaiset kuvaillaan tällöin heidän uskonsa kautta – pakanallinen 

saamelainen edustaa toiseutta. Saamelainen on luotettava ja hyvä silloin kun on kääntynyt 

kristinuskoon, mutta saamelaisten oman uskon näkyvät piirteet aiheuttavat epäluottamusta ja 

halveksuntaa. Syvä epäluottamus kumpuaa toiseudesta; edellisessä katkelmassa saamelaisten 

joikaamista kuvaillaan pirunlauluksi tai -virreksi. Suuttumuksissaan Kurkien erämestari on sitä 

mieltä, että kristityn pitäisi peräti tappaa joikaavat saamelaiset. Jännite Kurkien ja saamelaisten 

suhteessa juontaa juurensa päällikkö Henrik Matiaanpojan katoamiseen hirvenmetsästyksessä. 

Epäiltiin, että hän olisi joutunut ”salakostoisen peskiäijän” surmaamaksi, jolloin ”vainajan poika, 

Henrik Henrikinpoika, [oli] kostoretkellä, jolla oli roihautettu ilmaan nokinaamojen kotakylät”.264 

Toiseuteen liittyvä ankara ja erotteleva sanasto onkin siis kehystetty puolin ja toisin tehdyillä 

väkivallanteoilla.  

Äärimmäistä toiseutta Haarlan romaanissa edustavat koltansaamelaiset eli nykyisen Petsamon alueen 

mukana Suomeen liitetty väestö. Jyrkkä suhtautuminen koltansaamelaisiin kumpuaa siitä, että heidät 

nähdään venäläisten veroalamaisina.265 Haarlan näkemys ei ole yllättävä, sillä 1930-luvulla 

koltansaamelaiset nähtiin niinkin äärimmäisenä toiseutena, että heihin verrattuna muut saamelaiset 

olivat arvoasteikolla korkeammalla. Koltansaamelaisten kohdalla jyrkkenevät asenteet 1900-luvun 

alkupuolella olivat perua Lapin sodasta, jolloin majuri Martti Wallenius saapui Lapin rajavartioston 

                                                 
262 Haarla 1938, 114. 
263 Haarla 1938, 115-117. Tässä selkeä ero tehdään niiden saamelaisten välille, jotka kuuluvat norjalaiseen veromaihin. 

Kts.muutenkin luku -> kerrotaan siitä kuinka mennään kotakylää hävittämään kostoksi. Lopputulos? Norjalaiset kaiken 

takana -> virittäneet ansan.  
264 Haarla 1938, 34: ”Silloinen päällikkö Henrik Matiaanpoika oli kevättalvella, hirvenmetsästyksessä, urennut ylisellä 

Ounaalla kauaksi jousellisistaan ja hukkunut tietymättömiin hiihtotolallaan. Ei asetta, ei vaatteen riekaletta, ei 

luunmurenaa ollut jäänyt miehestä jäljelle. Oli ollut selvää, että salakostoinen peskiäijä oli surmannut jossain Pallasjärven 

tienoilla päällikön ja kätkenyt vuoman suonsilmään tai pohjattomaan tunturijärveen. Oli pantu toimeen kostoretki. Ja 

vainajan poika, Henrik Henrikinpoika, juuri miehen ikiin tullut vanhin poika oli ollut hänen, Daavidin, mukana 

kostoretkellä, jolla oli roihautettu ilmaan nokinaamojen kotakylät Raattaman kylistä Ounaan latvakoskille saakka.” 
265 Haarla 1938, 208: ”Älköön jääkö Novgorodin sadanpäämiehille yhtäkään verotettavaa kolttalappia Äänisen 

viidennekseen.” […] Tultiin Hirvasjärvelle, jonka kolttakylät hävitettiin myös maan tasalle. 
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komentajaksi kitkemään punaisten vaikutusta pohjoisilla alueilla. Vuoden 1919 aikana alueella 

rehottaneet porosodat äityivät rajasodaksi suomalaisten poromiesten liittouduttua majuri 

Walleniuksen komentamien sotilaiden kanssa koltansaamelaisia vastaan.266 Kokemuksistaan majuri 

Wallenius kirjoitti teoksen Ihmismetsästäjiä ja erämiehiä (1933), joka vakiinnutti ”voittajien 

selonteon” lakia ja järjestystä villiin erämaahan tuovasta rangaistusretkikunnasta sekä vahvemman 

moraalista eli korpilaista.267 Aihetta tutkinut Lehtola huomauttaa 1930-luvun ilmapiirille kuvaavaksi 

sen, että etelän lehtien arvostelijat eivät nähneet Walleniuksen kolttanäkemyksissä mitään moittimista 

vaan olivat jopa vakuuttuneita siitä, että koltat olivat kurituksensa ansainneet.268 Pitkälle 1900-luvulle 

rajan takainen Venäjä nähtiin villinä ja arvaamattomana seutuna; raja jaotteli ja symboloi kahta 

erilaista maailmaa. Etenkin 1918 sodan jälkeen yleistä asenneilmapiiriä hallinneet 

oikeistokonservatiivit näkivät valkoiselle Suomelle eli järjestäytyneelle yhteiskunnalle vastakohdaksi 

rajan takaisen epäjärjestyneen, punaisen ja ”ryssäläisen” sekasorron, johon myös koltansaamelaiset 

liitettiin.269 Tämä on ilmeisesti vaikuttanut myös Haarlan näkemyksiin rajantakaisesta väestöstä. 

Koltansaamelaisiin jyrkimmin Haarlan romaanissa ottaa kantaa Olavi Sarkki kuolinhetkellään 

(seuraava katkelma) ja myös Niklas Kurjen tavoite idän sotaretkillä on nimenomaan vapauttaa 

rajantakainen saamekansa idän rappiosta.270 Jälkimmäisessä katkelmassa pirkkalaispäällikkö Iivari 

Voikkaala huomauttaa sarkastisesti saamelaisväestöön leviävän ortodoksiuskonnon vievän 

katoliselta kirkolta verotuspohjaa271:   

Uunin takana, virranvettä vastassa seisoo koivunrangoista vinoin poikkipuin kyhätty risti, ja sillä 

riippuu ruhjotut polvet matalalla, kärvennetyt jalkaterät hervottomina maata vasten piinattu mies, 

Olavi Sarkin hirvittävä haamu. Oikeassa olassa törröttää lapinnuoli. Pää on painunut rinnalle 

hurmioituneeseen uneen. […] ”Mutta muista ikuista veroasi, Henrik Kurki! Rakenna Herran 

alttarit Kemistä Inarille, lähetä pyhän Olavin korpilaulajat saarnaamaan ainoata autuaaksi tekevää 

Rooman oppia. Mutta harhauskoiset kolttalapit hävitä maan päältä tulella ja miekalla!272  

”Ja eiköpähän koskene pappien ja piispojenkin nahkaan sellainen juttu”, rämähti Voikkaala 

kesken puheen, ”että Solovetsin ryssänluostari kilkatttelee ehta valmiina peskiäijille ryssänuskoa, 

                                                 
266 Lehtola 2005, 51-52. ”Ryssän” puolella asuvat koltansaamelaiset oli helppo luokitella punikeiksi ja uhaksi Suomen 

valtiolle ja elinkeinolle. Wallenius käytti hyväkseen yleistä epäluuloa venäläisvaikutteita kohtaan perustellessaan 

koltansaamelaisten kohtelua. Lisää taustoitusta aiheeseen, kts. Lehtola 2005, 46-54. 
267 Lehtola 2005, 52-53. Korpilaki perustuu ennen kaikkea vahvemman selviytymiseen luonnon armoilla. Taistelu 

luonnossa ja luontoa vastaan oli samalla kamppailua eloonjäämisestä. Heikoimpien osaksi jäi antautua suomalaisen lain 

ja oikeudenmukaisuuden alla. Korpilaki ilmenee Walleniuksen teoksessa kovuutena ja väkivaltana kolttasaamelaisia 

vastaan.  
268 Lehtola 2005, 54.  
269 Lehtola 2012, 164 ja 167. Itärajaan ja sen symboliikkaan palataan seuraavassa käsittelyluvussa.  
270 Haarla 1940, 251. ”Pienet lapinukot ja akat kekkelehtivät hyökkääjäin jaloissa. Mutta kekälettäkään ei heitetä 

kotalouteisiin. Niklas on tullut vapauttamaan ja verottamaan saamekansaa, ei surmaamaan.” 
271 Haarlan teoksessa onkin nähtävissä melko suoraa kritiikkiä kristinuskon katolista muotoa kohtaan. Aikaisemmassa 

luvussa esiin tuodut Siimon-veli ja Marketta Kurki ryhtyvät harjoittamaan luterilaisen uskon esimuotoa; hylkäävät 

luostarit, kritisoivat niiden kaksinaismoralismia ja saarnaavat seurakunnalle kansankielellä. Tietyllä tapaa myös 

kiihkouskoisen Olavi Sarkin hahmo jyrkkine ja mielivaltaisine uskoineen on vastine Siimonin rauhalliselle ja nöyrälle 

uskolle. Olavi Sarkki kokee väkivaltaisen lopun saamelaisten uhraamana, Siimon pelastuu omista koettelemuksistaan.  
272 Haarla 1938, 203-204. 
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kastaa jo komsiossa pienet nokinaamat Ivaskoiksi, Kadjoiksi ja Mikulkoiksi. Meillä se tietään, 

sillä partioinpa toissa talvena Karjalanrannalle asti, ja sieltä se, sipulikirkko, paistoi saareltaan 

kuin ryssänpapin komolakki, jotta kohta pomiloi Kemijärvenkin peskikansa ja pokkuroi 

liuhupartaisia Iljoja ja Eljaksia eikä anna killinkiäkään santti-Heikille tai muille taivaan patruuna-

herroille.”273  

Haarla tekee mielenkiintoisen viholliskuvauksen saamelaisista kirjoittaessaan Olavi Sarkin 

uhraamisesta saamelaisjumalille. Katkelmissa tulee ilmi, kuinka muutoin kristittyihin avoimesti 

suhtautuvat saamelaiset pelästyvät omien tietäjiensä tulkitsemia luonnon ennemerkkejä, joiden 

mukaan vanhat jumalat ovat suuttuneet vanhan uskon korvaamisesta. Sekaverinen, kristityksi kastettu 

lappalaisnainen on tullut kertomaan papin ahdingosta, ja samalla kertoo asian kohtauksen mukaan 

niin elävästi ja julmia yksityiskohtia säästämättä, että paatuneimmatkin miehet kauhistuvat. 

Äärimmäinen taikausko on korostetusti esillä, kun saamelaisten tietäjä Vuolabba, ”jonka pappi oli 

noitunut sutena piiloilemaan tunturien kurissa, palasi saamelaisten keskuuteen ja julistanut papin 

uhraamisen olevan välttämätöntä henkien lepyttämiselle.274 Kuvauksessa alleviivataan sellaista 

saamelaisten alkukantaisuutta ja väkivaltaisuutta, joka saa pirkkalaiset kauhistumaan. Väkivalta ja 

alkukantainen julmuus uhrimenoissa tulevat esiin saamelaisten kohtelusta pyhää miestä eli pappia 

kohtaan, mikä syventää rajaa sivistyneen ja villin kansan välillä: 

Uhrin piti riutua nälästä, siksi ei sille ollut annettu vettä eikä ruokaa. Ja sen piti mennä Fuodnon 

manalaan sokkotautisena porona. Siksi oli Vuolabba puhkaissut toisen silmän vangilta, mutta 

jättänyt toisen näkeväksi, sillä papin piti nähdä uhripuukon välähdys kuolemansa hetkellä. 

Uhrirumpua, joka oli itkenyt ilmoille saamekansan hädän ja tuskan, Vuolabba oli kumisuttanut 

yötä päivää vangin korvissa, jotta tämä ei saanut ummistaa silmäänsä uneen. Ja joka yö oli lisätty 

uhrin kurjuutta. Kieleen, kaulaan ja jäseniin oli poltettu kekäleillä rupitautisen poron merkit, jotta 

saatana mielistyisi saaliseensa. Nainen jatkoi kauhunkuvaustaan herkeämättömästi, 

luonnonlapsen elävällä kielellä, kuin joiaten surmavirttä suuren noidan haudalla.275   

                                                 
273 Haarla 1938, 72.  
274 Haarla 1938, 197-199: Henrik oli kyllästyneenä jaaritteluun jo vetäisemäisillään poikki turhat puheet sanoakseen omat 

käskynsä, kun pohjoispuolen vartijat työnsivät siljolle riekaleiseen sarkapeskiin puetun naisen, sekaverisen puolilapin, 

jonka naama paistoi kelmeäkajoisessa illassa vihertävänä ja keltaisena. ”Jaahkin-akaksi sanovat”, vaimo selitti, ”mutta 

Olavi-munkin kastama olen ja pyhän miehen pelastukseksi olen karannut Sotajoen kesäkentiltä.” Samaan hengenvetoon 

puhui nainen kammahduttavat tapaukset ja surmanuhat, jotka panivat isot miehet ristimään itsensä moneen kertaan. Olavi 

Sarkki, lapinpappi, oli saarnannut koko kevättalven pakomatkoillaan Solovetsin uskoon kastettujen Savukosken ja 

Tenniön outalappien talvikylissä. Hän oli kironnut ryssänpyhimykset, upottanut uuteen kasteveteen Vaiskit, Mitreit ja 

Holapat ja ristinyt väärään uskoon langenneet entisiin nimiinsä. Mutta sitten se oli, Herran mies, kironnut vanhat 

seitapahtaat, kala- ja porouhrit ja tehnyt nyt kesäkentillä sellaisia ihmeitä, että kaltailta olivat pelkällä ristinsanan voimalla 

uhripahtaat kaatuneet pohjattomiin tunturijärviin, ja jos oli vielä joku yrittänyt pirunjoikausta, oli kaiku vastannut kuin 

sameasta sumusta, joka oli noussut – niin oli pyhä mies sanonut – kuolleen Fuodno-saatanan löyhkästä. [...] Siitä 

Vuolabba, tietäjä, jonka pappi oli noitunut sutena piiloilemaan tunturien kuruissa, oli palannut ihmisten ilmoille ja 

julistanut, että kaikki hyvät henget heittävät koko saamekansan nälkäkuolemaan, jollei uhrata lantalaispappia loukatuille 

jumalille. 
275 Haarla 1938, 200. Kts. myös Haarla 1939, 172-176. Vastaavanlainen kertomus, kts. 1939, 309-320. Siimon yritetään 

uhrata, ja Margareeta pelastaa hänet. Tästä puhetta luvussa 2. 
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Keskeiseksi erottajaksi pirkkalaisten suhtautumiseen saamelaisia kohtaan muodostuu siis itäraja; 

puhutaanko koltansaamelaisista Petsamon alueella vai muista saamelaisista.276 Ensiksi mainitut 

edustavat vierasta ja pelottavaa idän vaikutusta, jota kohtaan tunnetaan epäluuloa. Suurinta uhkaa 

symboloi Solovetsin luostarin rakentamistyö, ja kristillisen vaikutusvallan kasvu saamelaisten 

keskuudessa on havaittavissa paitsi katolisen kirkon hengellisellä ylivallalla myös ortodoksiuskonnon 

levittäytymisellä yhä lännemmäksi. Jyrkkä suhtautuminen venäläisvaikutteisiin, mikä oli ominaista 

talvisodan aikaisille romaaneille, heijastelevat sitä aatemaailmaa, jonka kehykset luotiin viimeistään 

1920- ja 1930-luvun kansallishengen rakennustyössä. Ikiaikainen taistelu vanhaa vainoojaa vastaan, 

joka Martti Lutherin aikainen sanoittamassa virressä tarkoitti saatanaa, ymmärrettiin suomalaisten 

keskuudessa taisteluna ”ryssää” eli Neuvostoliittoa vastaan.277 Näin ollen pakanallisuuttakin 

hirveämpi ja leimaavampi rooli on joutua ortodoksiuskontoon käännytetyksi. Kolttia entisinä 

Venäjän kansalaisina, ”ryssänuskoisina” ortodokseina, oli suomalaisten näkökulmasta perusteltua 

pitää venäläisen rodun edustajina Suomessa 1900-luvun alussa. Tähän verrattuna muiden 

saamelaisten asema oli jopa arvostettu, alkuperäisen luonnonkansan edustajina, joskaan 

myönteisissäkään saamelaiskuvissa ei kokonaan vältytty kulttuurihierarkioilta. Koltansaamelaiset 

kuitenkin edustivat tässä äärimmäistä toiseutta.278 

Yksittäisiä runoja ja hengellisiä tekstejä lukuun ottamatta ensimmäiset saamelaisten ensimmäiset 

omat tekstit kirjoitettiin 1800-luvun puolella, mutta julkaistiin vasta 1958. Saamelaiskirjallisuuden 

uranuurtajat Lars Haetta ja Anders Baer joutuivat vankilaan osallisuudestaan mellakkaan 1850-

luvulla, ja vankeusaikanaan kirjoittivat omaelämänkerrallisia kuvauksia taustastaan. Samoin 1800-

luvun puolivälissä saamelaistaustainen pappi Anders Fjellner pyrki kokoamaan Kalevalan tapaan 

saamelaisten oman kansalliseepoksen, jota hän ei ehtinyt saamaan valmiiksi. Omiksi 

paikallisyhteisöiksi pirstaloitunut Saamemaa jäi näin odottamaan kansallista herätystään, ja tästä 

syystä suurin osa saamelaiskuvauksista onkin ulkopuolisten kynästä.279 Erityisesti tieteellinen 

kirjallisuus sovelsi sosiaalidarwinistista eli yksinkertaistettua kehitysopillista ajattelutapaa, jossa 

saamelaisten heikkoutta korostettiin suomalaisten rinnalla. Uudisasutus- ja maanviljelykulttuurin eli 

suomalaisuuden erinomaisuutta alleviivaava näkemys on sekin peräisin matkakirjallisuudesta, mutta 

vahingollisin tämä oli etenkin Lapissa toimineiden virkamiesten keskuudessa.280 Toisin kuin 

                                                 
276 Termit hieman epäselvät koska Haarla ei avaa kovinkaan tarkasti sitä, ovatko rajantakaiset saamelaiset juuri 

koltansaamelaisia! 
277 Lehtola 2016, 196. 
278 Lehtola 2005, 57-59. 
279 Lehtola 1997, 52-53. Ei tietenkään sovi unohtaa 1900-luvun saamelais- tai lappilaiskirjailijoita, jotka ovat osaltaan 

vaikuttaneet Lappi-näkemyksiin. En kuitenkaan näe, että heidän tuotantonsa olisi vaikuttanut Haarlan teoksien saamelais- 

tai Lappi-kuvaan. 
280 Lehtola 1997, 57-58. 



 

61 

 

aikaisemmin Suomen kansaa ryhdyttiin 1900-luvulla kirjoittamaan kuvaa yhdenlaisesta ja 

homogeenisesta joukosta.281 Esimerkiksi 1800-luvun historiankirjoittajat eivät suhtautuneet Suomen 

alueen väestön monenkirjavuuteen ongelmallisena toisin kuin 1900-luvun historiankirjoitus.282 

Esimerkiksi topeliaaninen suomalaisuus perustui ennen kaikkea kansallisuusaatteen kannatukseen, 

kun taas sotien välisenä aikana suomalaisuus ymmärrettiin tutkimuksen valtavirrassa syntyperäisenä 

ominaisuutena – kielen, kulttuurin, jaetun menneisyyden ja perinnöllisten ominaisuuksien 

muodostamana kokonaisuutena.283 Etenkin 1800-luvun alkupuolella historiankirjoituksen 

johtoteemana oli uuden poliittisen kokonaisuuden eli autonomisen suurruhtinaskunnan olemassaolon 

perustelu eikä niinkään etnis-kielellisen kansan konstruointi. Kyseessä oli toisin sanoen 

perustuslaillinen-juridinen diskurssi, jolla pyrittiin turvaamaan keisarin eliittiryhmille suomat asemat 

ja etuoikeudet. Huomionarvoista on, että tässä vaiheessa Suomen historian yleisesitykset eivät 

oikeastaan käsittele kysymystä siitä, keitä suomalaiset ovat. Vähemmistöihin, kuten saamelaisiin ja 

romaneihin, ja jopa ruotsalaisiin, ei juuri näissä yleisesityksissä kiinnitetä huomiota. Suomi-kansan 

myytti onkin vuosisadan mittainen, itsestään selvä jatkumo, joka marginalisoi muut kuin 

pääkulttuuriin kuuluneet.284 

3.4 Saamelainen lähellä luontoa – villi ja sivistymätön Lappi 

 

Aikaisemmin nostin esiin Haarlan korostamaa näkemystä saamelaisista tietyllä tapaa lapsenomaisina 

juopottelijoina, joita täytyy kaitsea kuin laumaa eläimiä.285 Luvussa 2 käsiteltiin Haarlan kirjalliselle 

tyylille ominaista tapaa häivyttää rajaa suomalaisten ja luonnon välillä. Saamelaiset eivät ole tässä 

poikkeus vaan heidän kuvailussaan käytetään yhtä lailla varsin kirjavasti luontoon liittyvää sanastoa. 

Tulkitsen tämän kuvailun kuitenkin menevän askeleen edemmäksi; pelkästään edellisessä 

katkelmassa vertailua käytetään toistuvasti, jolloin luontoon tehtävä vertailu yksinomaan korostuu.286 

Koska saamelaiset jäävät sivuosaan eikä heille anneta romaanissa puheenvuoroa, ovat tämän 

tyyppiset kuvaukset omiaan hälventämään rajaa luonnon ja saamelaisten väliltä lähes kokonaan. 

Saamelaiset siis jäävät ikään kuin eläimellisen hahmonsa vangiksi – sen sijaan pirkkalaisten 

luontokuvauksissa tuotiin esiin kamppailu, jonka suomalaiset käyvät luonnon villeyttä vastaan ja jolla 

                                                 
281 Vrt. Tervonen (2014). 
282 Tervonen 2014, 137-138. 
283 Tervonen 2014, 149. 
284 Tervonen 2014, 144-148. Tervonen huomauttaa, että osin tämä johtaa paradoksaalisiin tuloksiin, joissa poliittisen 

historian yleisesitysten varsinaisia toimijoita ovat muut kuin ne, jotka nähtiin varsinaiseen Suomen kansaan kuuluviksi; 

maallista ja hengellistä valtaa käyttäneet olivat tiiviisti kytkeytyneitä ruotsalaiseen ja venäläiseen esivaltaan. 
285 Haarla 1938, 171.  
286 Toistoa näkee myös lauseissa itsessään eli sama asia kerrotaan eri sanoin. Esimerkiksi kohta ”he huutavat kaikki yhtä 

kurkkua kuin ulvovat sudet, sähisevät ilveksinä ja törähyttelevät kuin keväiset kurjet mitattomilta soilta” toteuttaa tätä 

toiston logiikkaa siten, että kuin-sanaa seuraavat vertaukset käytännössä kaikki kuvaavat tapaa jolta saamelaisten huuto 

kuulostaa. Kaikilla vertauksilla on sama funktio ja niiden ainoa tarkoitus on korostaa huudon eläimellisyyttä.  
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he pyrkivät säilyttämään oman etäisyytensä luontoon. Saamelaiset ”survovat loppumattomiin 

mäkäräis- ja sääskirykelminä inisten, joiaten, hihkuen ja poristen kuin hullaantunut ampiaispesä”, 

joten kun Haarlan tarkoituksena on kuvata saamelaisjoukon suurta määrää, hän samanaikaisesti 

pelkistää kyseisen ihmisryhmän olemukseltaan eläimelliseksi joukoksi.287 Eräänlainen ihmisyyden 

kieltäminen näkyy mielestäni myös kohdassa, jossa Niklas Kurki raivoissaan tappaa kasvinsisarensa 

Einen saamelaisen kosijan. Eine ei ole Jounasta kiinnostunut, joten Jouna ”raukka jokutteli taaskin 

allapäin ja uikuttaen kuin märkä rakki”. Tilanne kuitenkin jatkuu seuraavanlaisesti: 

Lapinpoika näyttää menettävän viimeisenkin malttinsa. Hän syöksähtää kuin ahma petäjänoksalta 

poronvasan kaulasuoniin aikoen riistää, Eineä kaulasta ja rinnasta puristaen, hänet mukaansa, 

kotaseinämän takaiseen lepikkoon. Neito iskee nuorukaista kaikin voimin rintaan päästämättä 

ääntäkään. Lapinpoika horjahtaa taaksepäin, saavuttaa jälleen tasapainon ja näyttää aikovan 

sähähtävänä ilveksenä saaliinsa kimppuun.288 

Kuvauksessa Jounan käytös vaikuttaa enemmän eläimelliseltä kuin inhimilliseltä, ja lopputuloksena 

onkin, että Niklas heittää keihään ”lapinpojan rinnasta läpi ruumiin, joka tekee hetken tanssiaskelin 

kummallisia liikkeitä ja kaatuu kyljelleen käppyrään kuin äkkiä kärähtänyt tuohensuikale”.289 Jounan 

kuolemasta ei juuri aiheudu kuohuntaa vaan Rauna-muorin keskeytynyt tarinankerronta jatkuu, ja 

Eine pitää Niklaan purkausta merkkinä mustasukkaisuudesta, sillä ”eihän se muuten viitsisi surmata 

edes tuollaista vääräsääristä käppyrää”.290 Jo aikaisemmin nostin esiin saamelaisten kuvailun 

myyttisillä elementeillä kuten tunturi ja tonttu. Saamelaiset liitetään näin sellaiseen toiseuteen 

luonnossa, jota käsiteltiin suomalaisten luontosuhdetta analysoivassa pääluvussa 2. Suomalaisten ja 

saamelaisten ero syvenee, sillä saamelaiset ovat erityisen lähellä luontoa. Toisin sanoen, heidät 

luetaan osaksi Lapin myyttistä luontoa.    

Tulkitsen, että Haarlan näkemys erilaisesta luontosuhteesta juontuu pohjimmiltaan pirkkalaisten ja 

saamelaisten erilaisista asumismuodoista ja elintavoista. Suomalaisten toimintaa kuvastaa tarve 

hallita ja muokata elinympäristöään rakentamalla esimerkiksi kaupunkeja, rakennuksia ja muureja 

suojaksi, kun taas saamelaiset pyrkivät sopeutumaan Lapin syrjäseuduille. Elämäntapaa rytmittävät 

paimentolaiselämä ja helposti liikuteltavat kotasiljat, sillä poroelinkeinoon liittyy laidunalueiden 

etsiminen vuodenaikojen vaihtelun vuoksi. Syrjäisimmät seudut ja armoton erämaa ovat saamelaisten 

asuttamina sellaisia alueita, jonne pirkkalaisetkaan eivät välttämättä mene muutoin kuin vero- tai 

                                                 
287 Vrt. myös Haarla 1938, 173: Silloin oli Maalina livahtanut ovesta eteiseen ja juossut rantaan. Hän näkee nuotioitten 

valoja vasten saamelaisten lentävän rykelmissä kuin jättiläisyökköjen palaviin pätseihin ja kavahtaa äkkiä hereillä 

horroksentapaisesta kauhustaan. 
288 Haarla 1939, 267. 
289 Haarla 1939, 268.  
290 Haarla 1939, 269. 
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sotaretkillä.291 Romaanin saamelaisten ja pirkkalaisten välinen suhde pelkistyy täten poikkeuksetta 

vain veronkantoon tai saamelaisnaisten ryöstöön, sillä vuorovaikutussuhdetta leimaa 

molemminpuolinen epäluulo.292 Saamelaismiesten hyöty nähdään ensisijaisesti oppaina, kun liikutaan 

syrjäisemmillä seuduilla.293  Nähdäkseni romaanissa korostuu ajatus juuri syrjäistä erämaa-alueista, 

joissa luonto on alkuperäisimmässä muodossaan, saamelaisille tuttuna elinpiirinä. Elämänmuoto on 

siinäkin mielessä sidoksissa vahvasti luontoon, että saamelaiset vaihtavat asuinpaikkaansa 

vuodenaikojen perusteella porojen laiduntamisen kannalta otolliselle alueelle. Useaan otteeseen 

tuleekin ilmi, että saamelaisten elo on sidoksissa luonnon kiertokulkuun ja he ovat tietyllä tapaa osa 

sitä.294 Esimerkiksi seuraavassa katkelmassa lapinjoiku kilpailee luonnon äänien kanssa ja voittaa ne:   

Mutta nyt on jälleen kevät. Tornion ja Ounaan lapinkylien kotakunnat ovat tapansa mukaan 

matkalla tänne, Merimaahan.295 Etelästä päin, tunturien laidoilta, on alkanut kuulua huikea 

lapinjoiku, jolla saamekansa tapaa ilmoittaa vuonojen asukkailla tulostaan. Käet kukkuvat kilpaa 

sotkeutuen omiin kukerruksiinsa. Mutta lapinjoiku voittaa kaikki muut äänet. Se huutaa kuin 

jättiläisen puhaltama huilu. Rantapahtaat vastaavat heleänä raikuna.296 

Haarlan saamelaiset ovat ympäristönsä kanssa kiinteästi yhteydessä eläviä luonnonlapsia, joille 

luonto muodostaa uskonnollisen ja mytologisoidun kehyksen. Heidän liikkuvaan elämäntyyliinsä 

eivät kuulu omistusoikeudet. Vastaavalla tavalla Lehtola huomasi E.N. Mannisen romaanissa 

saamelaisten ja suomalaisten välisen ristiriidan luonnonelämän arvattomuuden käsittelyyn; 

saamelainen ei tästä syystä määrittele tulevaisuuttaan ja olemistaan liian tarkasti, sen sijaan 

lantalainen pyrkii hallitsemaan ja kontrolloimaan elämäänsä ja ympäristöään.297 Vastaavanlaista 

elämänasennetta on havaittavissa Haarlankin romaaneissa – lantalaiset eli pirkkalaiset ottavat 

asiakseen Lapin ja koko Suomen kohtalon kamppailussa itää vastaan, kun saamelaiset jäävät taustalle 

porokauppiaiksi. Osittain juurikin tämä saamelaisten paimentolaiskulttuuriin liittyvä kiertävä 

elämänmuoto on johtanut virheellisiin tulkintoihin, joissa Lapissa ei ole ollut asutusta ja 

                                                 
291 Haarla 1939, 258-259. Mutta jos soudat yli eteesi aukenevan saareikkaan järven, Unarin, ohi Kemiläissaaren, jonka 

rannoilla ovat Luusuan parhaat kalakentät, ja ohi ison Porosaaren järven pohjoisrannalle, pääset taas sieltäkin 

nouseskelemaan pieniä Kierinki- ja Sotkajokia uudelle, yhä kaukaisemmalle, melkein saarettomalle, mutta karien ja 

luotojen rikkomalle järvenselälle, Kelontekemälle, jonka kiverässä luoteiskolkassa ovat Launa-vainajan kota- ja 

kalakentät. Tämän järven rantamille saakka ei enää pirkka kulje muuta kuin vero- ja sotataipaleillaan. 
292 Haarla 1938, 202. Jo rannan tyhjistä verkko-uluista päätellen asentopaikka oli jätetty tyhjäksi. Väylän varrella 

vakoilleet lapinpojat olivat varmastikin tuoneet jo viestin lantalaisten tulosta. Mutta kiire näytti tulleen kotalaisille lähtö. 

Siljoilla oli hujan hajan kattiloita, patoja, lapioita, tuohilevyjä ja tekeillä olevan veneen puunauloja ja työkaluja. 
293 Haarla 1939 ? ja Haarla 1940, 250/256 -> tuntevat maaston paremmin, paikallisuus. 
294 Haarla 1939, 259-260. Ei kuku vielä käki eikä joikaa lapinpoika pohjanpuolisella Kumptutunturilla, jolla Aslak 

miehineen ja koirineen hakee poroelolle kesäisiä syöttömaita. Tänä vuonna, kuten ei edellisenäkään, ole ollut näet 

lähtemistä Norjan Merimaahan, Alattio- ja Kaavuonolle, koska riita Kurkelaisten ja Jyykeäläisten välillä ja Koll 

Gyrdinpojan uhkaavat verotusaikeet olivat tehneet sen mahdottomaksi.  
295 Haarla 1938, 276-277.  
296 Haarla 1938, 282. Vrt. myös 1939, 143-144. 
297 Lehtola 2019, 88. 



 

64 

 

talonpoikaisväestö etelästä pohjoisiin työntyessään ”otti alueen haltuunsa”.  Romaanissa liikkuminen 

voi tapahtua myös eri kansakuntien ja heimojen hallinnoimien rajojen yli.298  

Tuli ristinpäivä, tuli mikonpäivä, ja kotamiehet olivat alkaneet korjailla poronvaljaittensa 

selkävöitä ja länkiä palatakseen Suomen puolelle talvisille jäkälämailleen. Eräänä iltapäivänä, 

käydessään Kaavuonolla, hän havaitsi kauhukseen, että lapinnaiset olivat jo alkaneet kerätä 

keitinkalujaan ja raanujaan. Seuraavana aamuna piti kotalouteet riisua riu’uiltaan ja sitoa 

vetohärkien kantamuksiksi.299 

Elinkeino saamelaisilla onkin sidoksissa nimenomaan poroihin, kalastukseen ja kauppaan, mikä 

asettaa reunaehdot selviytymiselle.300 Haarlan tapana on tuoda esiin saamelaisiin liittyviä elementtejä 

sivulauseissa, kuin ohimennen valottaen saamelaiskansan tapoja ja asemaa suhteessa pirkkalaisiin. 

Takaisessa kotakylässä ei ole saamekansaa muuta kuin naista, poikaa ja ukonkäppyrää, sillä 

miesväki on jo tähän aikaan kesästä soutanut käpälänuottineen lähivuonojen pohjiin ja näiden 

takaisille könkäille kokeakseen lohipurnujensa pyörteistä parhaan syyssaaliinsa.301 

Näätämövuonon suupuolilla puikkelehtii jäämeristä Lapinrantaa pieniä, salaperäisiä 

kalastusveneitä, joita näyttää kertyvän monilta puolilta Kiviön saarta kohti. […] Ne eivät herätä 

mitään erikoista huomiota, sillä nämä rannat ovat vanhastaan Inarinlappien kesäisiä kalakenttiä. 

Vieläpä oli juuri lavea Saalamosaari ollut ikimuistoisista ajoista peskiäijien laidunpaikka, jolla 

vilvoittelivat kesäkauden pieniä porolaumojaan. Ei edes idempänä Uutsavuonolla, Kälmönsaaren 

pohjoisrannalla, makaava solovetsilainen laiva, joka on tekemässä kauppaa ja verottamassa 

rantalappeja, näytä mitään levottomuuden merkkejä. Se on jo nähtävästi puolilleen lastattu 

Lapinrannan veroja: kapakalaa, näädän-, saukon- ja poronnahkaa, haahkanhöyheniä ja hylkeen- 

ja mursunnahkaista laivaköyttä.302 

Romaanissa saamelaisten suhde luontoon eroaa näin ollen merkittävästä pirkkalaisten 

luontosuhteesta, sillä vertailun sijaan saamelaiset käytännössä rinnastetaan luontoon. Kyse ei ole 

ainutlaatuisesta näkemyksestä vaan vielä 1900-luvun alussa käsitys saamelaisista luonnonkansana on 

peräisin niin kutsutusta ”vanhan Lapin” kuvasta eli pääosin 1700- ja 1800-luvun oppineiden miesten 

matkakirjallisuudesta. Kuten luontosuhdetta käsittelevässä edellisessä pääluvussa todettiin, 

vuosisatojen ajan Lappiin liitetyt myytit ja kuvaukset korostivat eksotiikkaa kirjoittajan ulkopuolisen 

katseen vuoksi. Kirjoittajien tausta osana sivistyneistöä yleensä tarkoitti sitä, että he kahlasivat läpi 

aiemman aihetta käsittelevän kirjallisuuden. Näin ollen vanha, jopa 1600-luvulta peräisin oleva 

                                                 
298 Haarla 1938, 194. Yhä vihaisemmaksi köngäs könkäältä ärtyi Kemijoki yläjuoksullaan. Toisenkin kerran oli pitkät 

kolmihangat sauvottava kuohuisia ylämäkiä koskenniskoille. Ahavoituneimmatkin naamat ja niskat olivat pusertaneet 

viljalti hikeä, vaikka etupäässä yötämöisin oli tehty matkaa. Tultaessa Savukoskelle, jonka kotakylän lappalaiset olivat 

jättäneet autioksi siirtyessään pohjoiseen päin kesäkentilleen, asetettiin vartijat sekä yläpuolelle, Kemijoen kaltaalle, että 

itään, Tenniön varsille, josta saattoivat jo uhata vihollispartiot, ja päälliköt keräytyivät kotsiljoille lopulliseen 

neuvonpitoon. 
299 Haarla 1939, 148-150.  
300 Haarla 1939, 205. Huonot olivat ajat. Ei ollut edes kutukala mennyt mertaan eikä rysään. Ja kotakansaa oli kaatunut 

kevättalvella lakona Unarilla ja Kelontekemällä. 
301 Haarla 1940, 262. 
302 Haarla 1940, 241-242. 
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käsitys Lapista ja sen väestöstä kerrostuu ja jää elämään myyttinä.303 Myytti voi muodostua myös 

paradigmaksi tutkimukseen – esimerkiksi ympäristöhistorian piirissä on ajateltu saamelaisten roolin 

luonnonkansana tarkoittavan nimenomaan ekologista ja luontoon sopeutunutta elintapaa. Vasta 

uusimmassa luonnontieteellisessä tutkimuksessa on näkökulmaa haastettu (ylilaidunnus, 

poronhoidon motorisoituminen) eli nähdäkseni Haarlan näkemyksessä sopusointuisuus tai 

ekologisuus eivät ole järin arvostettavia piirteitä.304  

Edellisessä luvussa nostin esiin elementtejä, jotka korostavat pohjoisen luonnon eksoottisia ja 

myyttisiä piirteitä. Koska saamelaiset luokitellaan romaanissa luonnon osaksi, myös he eräällä tapaa 

pyrkivät hallitsemaan luonnonvoimia. Romaanissa tulee eteen kuitenkin myös toisen henkilöhahmon, 

Maalinan sisaren Margareetta Kurjen, nunnaksi ryhtyneen naisen läheisyys luontoon. Tämä hetki on 

analyysin kannalta olennainen, sillä hän saapuu syvälle saamelaisten asuinalueelle pelastaakseen 

rakastamansa miehen, Siimonin, saamelaisten tekemältä uhraukselta. Kristinuskoon kastetut 

lapinnuorukaiset Antta ja Olla tuovat viestiä siitä, kuinka Siimon-veli oli syksyllä kaatanut Paadarin 

Jubmelinkuvan ja tuonut näin saamelaisille lukemattomia onnettomuuksia.305 Kristillinen 

käännytystyö on eräs oleellisimmista historiallisista kehyksistä romaanissa, sillä Haarla pyrkii tämän 

avulla kuvaamaan Lapin henkistä ja aineellista haltuunottoa. Samanaikaisesti kyse on rajan 

häivyttämisestä pirkkalaisten ja saamelaisten väliltä, sillä tavoitteena on purkaa saamelaisten toiseutta 

eli pakanallisuutta. Etenkin toiseus näkyy siinä, että saamelaisten uskoon liitetään väkivaltaisia 

piirteitä (ihmis- ja eläinuhrit) ja näin ollen vaaraa.306 Haarla ei selitä syitä uhraukselle muutoin kuin 

ilmaisemalla saamelaisten lapsellisen uskon siitä, että uhraus tyydyttäisi heidän jumalaansa.307 Koska 

kristinuskoon ei perinteisesti ole ihmisuhrit kuuluneet, selittämättä jäänyt tapa uhrata ihmisiä 

                                                 
303 Lehtola 1997, 47-51. Saamelaiskulttuuriin erikoistunut tutkija Veli-Pekka Lehtola huomauttaa, että saamelaiset ja 

Lappi ovat olleet yksi maailman kuvatuimpia kansoja ja alueita kirjallisuudessa. Etenkin 1700-luvulla yleistynyt 

matkakirjallisuus (valistuksen ja romantiikan innoittamana) on vielä pitkään vaikuttanut myöhempienkin sukupolvien 

Lappi-kuvauksissa. Lisää romantiikan ajan Lapista, kts. esim. Virkkula 2000. 
304 Saamelaisten elämäntyylin muutoksesta ja ”modernisoitumisesta”, kts. esim. Nyyssönen 1997, 120-127.  
305 Haarla 1939, 310. Tässä jälleen tuodaan esiin sitä, että kristityt saamelaiset ovat luotettavia.  
306 Se, miksi Siimon pelastuu uhraukselta, juontuu mahdollisesti siitä, että hän, toisin kuin Olavi Sarkki, on osoittanut 

myötätuntoa pakanallisia saamelaisia kohtaan. Vrt. Haarla 1939, 172-175: ”Kas, kas kun et ennättänyt vielä päästä 

marttyyrikruunuun, kuten edelläkävijäsi Olavi Sarkki”, naurahti Henrik. ”En,” jatkoi Siimon-veli katse tuimasti 

tähdättynä lapinvoutiin, ”sillä Herran viha löi marttyyriudella koko kurjan kansan. […] Mutta silloin levisi tappava 

kuumetauti ihmisparkoihin. Kokonaiset kotakunnat makasivat risaisilla vaatelouteilla, ja vainaja toisensa jälkeen 

kietaistiin tuoheen ja työnnettiin parin vaaksan alle maan poveen. Vihdoin sain Herralta käskyn lähteä hakemaan apua 

etelästä […]” 
307 Haarla 1939, 312: ”Luonnonlapset ovat tulleet juhlimaan. He ovat luottamusta ja lapsellista uskoa täynnä, sillä heidän 

jumalansa on kylläinen ja vieläkin kylläisemmäksi se on tuleva, kun aukenee kohta jumalan pyhä silmä, uhriavanto.” 
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vaikuttaa lukijan silmiin pelottavalta.308 Margareetan on nyt ylitettävä raja, jonka toisella puolen on 

”pimein tuli-Lappi” ja jonne ei ollut yksikään Lapin-profeetta aiemmin uskaltautunut.309 

Vaikka uhraamisen syyt jäävät Haarlan kerronnassa epäselviksi, hän kuvaa Siimonin uhrausyritystä 

varsin tarkasti. Kuvauksesta huomaa, että saamelaisuskon ilmentymät ovat vahvasti sidoksissa 

luontoon. Järven avanto ja pyhä Otsamo-tunturi edustavat väylää jumalten maailmaan, sillä 

saamelaiset tulkitsevat luonnonilmiöitä merkkeinä jumalten tahdonilmaisuina.310 Esimerkiksi 

Siimonin uhrauksessa tarkoituksena on pudottaa uhrit avantoon, sillä tällä tavoin niiden uskotaan 

päätyvän jumalille.311 Rakastamansa miehen kohtelu suututtaa Margareetan, joka kohtaa saamelaiset 

ja tietäjä-Morton viime hetkellä ennen uhrausta. Hän esiintyy ”valkeana Margareetana”, joka 

hahmona on kulkenut saamelaiskansan keskuudessa myyyttinä; hänet on suuri kuningatar lähettänyt 

pelastamaan saamekansaa.312 Saamekansan pelastamisen sijaan Margareetan tarkoituksena on 

kuitenkin pelastaa Siimon, sillä saamelaisia hän on tullut rankaisemaan ja vaatimaan uskollisuutta 

hengellisiä ja maallisia herroja kohtaan. Margareetan näkökulmasta saamelaiset ovat vääräuskoisia, 

matalajalkaisia ihmiskäppyröitä eli heidän toiseuttaan alleviivataan.313 Tietyllä tapaa Haarla syventää 

tilanteen rajaa myös toiseen suuntaan; saamelaiset pitävät Margareettaa toisesta 

maailmankaikkeudesta peräisin olevana ilmestyksenä. Hänen olemuksensa ja puheensa 

kauhistuttavat saamelaisia, sillä heille Margareetta edustaa valkeine kasvoineen ja sinisine silmineen 

jotain eksoottista – sellaista, mitä he eivät olleet koskaan nähneet.314 Saamelaisten tietäjä pyrkii 

loitsimaan hallitsemiaan henkiä valkeata naisolentoa vastaan, mutta saamelaisille suopea Otsamo-

                                                 
308 Vanhassa testamentissa on kylläkin eläinuhreja ja Abraham lähes uhraa poikansa. Kristillisessä perinteessä ihmisuhrit 

on nähty enemmänkin alkukantaisuutta ja sivistymättömyyttä osoittavina elementteinä. 
309 Haarla 1939, 309. 
310 Haarla 1939, 314. Uhraaja katsoo Gedgge olmušin kasvoihin. Ne näyttävät kiiltävän tyytyväisinä. Hän katsoo 

toisaallekin, pyhän Otsamo-tunturin korkeata keroa, joka palaa iltapäivän heleän punaisena pilvenä. Merkit ovat hyvät. 

Nyt on otollisimman uhrauksen hetki tullut. 
311 Haarla 1939, 311. Paadarin etelärannalla korkealla kaltaalla seisoo Inarin-jumalan seita, Gedgge olmuš, jonka 

valkeakivinen hattu on jälleen nostettu paikalleen tummanharmaan, korkean pahdan hartioille. Kaltaan alla on jäässä 

tumma laikka. Se on avautumaisillaan jäänalisten virtojen voimasta sulaksi avannoksi. Ja sen heikoimmassa kohdassa on 

jo pelkkää hyhmää. Kun nielee vesi senkin jään alle, on tullut uhraamisen hetki. Paadarin lapinkylään on kerääntynyt 

kotakansaa läheltä ja kaukaa. Lapinäijät istuskelevat ryhmissä, sääret käppyrässä vuottaen suuttuneen jumalansa ihmettä, 

pyhän avannon avautumista. 
312 Haarla 1939, 317. 
313 Haarla 1939, 317-318: Humahdus kävi joukon läpi. Kahden miespolven ajan oli läpi koko Lapin kulkenut taruja 

”valkeasta Margareetasta”, jonka suuri kuningatar oli lähettänyt pelastamaan saamekansaa. Näitäkin kaukaisia perukoita 

myöten oli tuo naisprofeetta muuttunut vaeltavista tarinoista lapinlasten haurashahmoiseksi pyhimykseksi, taivaalliseksi 

olennoksi. Margareetta alkoi uudestaan puhua. Nyt täysin tietoisesti, sanoissaan pirkkalaista päälliköntytärtä, joka oli 

tullut rankaisemaan. ”Niin, suuri piispa on minut lähettänyt. Ja minulla on valta jaoittaa maahan teidän 

Tiermeksenkuvanne ja upottaa ne, Jumalan ja pyhän Henrikin nimeen, teidän epäjumalienne, rupihuulisen Ruobban ja 

Fuodno-saatanan tuliseen järveen, jollette tottele hengellisiä ja maallisia herrojanne.” 
314 Haarla 1939, 316.  
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tunturi peittyy myrskyä enteilevään usvaan ja rummun ääni jylisee turhaan.315 Tulee vaikutelma, jossa 

Margareetan suuttumus ja kristillinen saarnaus nostattaa lopulta sen myrskyn, joka pudottaa 

saamelaispahtaan Gedgge olmušin valkeakivisen ”hatun” uhriavannon heikolle reunajäälle ja 

edelleen sen mustaan kuiluun.316 Kohtaus on varsin pitkä ja kuvauksessaan antaa paljon näkökulmia 

suomalaisuuden reunaehtojen analyysiin.  

Luontoa käsittelevässä luvussa toin esiin eron siitä, miten sukupuoli vaikuttaa suomalaisen 

luontosuhteeseen. Havaitsin, että nainen on luonteeltaan lähempänä luontoa ja osittain pystyy 

tunnekuohuissaan jopa hallitsemaan luonnonvoimia. Myrsky symboloi tunnetason voimakkuutta; on 

tietyllä tapaa kyse siitä, kuinka voimakkaasti tunnekuohun haluaa päästää valloilleen. Luontosuhteen 

läheisyys korostui etenkin Maalina Kurjessa, joka kävi jatkuvaa taistelua mielettömyyttä (luonto) 

vastaan säilyttääkseen hyveellisyytensä (kristinusko). Hän taipuu luonnon villeyteen ja surmaa 

miehensä, mutta kuolee itsekin hyvin pian kuumetautiin. Sen sijaan Margareetta Kurjen rakkaus 

Siimonia kohtaan on pohjimmiltaan uhrautuvaa ja saa voimansa kristillisyydestä. Hän ei ajaudu liian 

lähelle luonnon mielettömyyttä, sillä hän pystyy tavoittamaan hyveellisen puolen – hänhän asettuu 

uhkaamaan saamelaisten pakanallisia uhrimenoja.317 Pohjimmiltaan Margareetta onkin ymmärtänyt 

sen osan luonnosta, joka ilmentää kristillisyyttä – ei pahetta ja mielivaltaa kuten saamelaisten 

luontosuhde.318   

Sini [Margareetan] suurissa [silmissä] tummeni suuttumuksesta. Ne katsoivat tietäjää ja lähinnä 

olevia tuhkanaamoja suoraan kasvoihin, toista toisensa jälkeen. Noin joutsenen valkeita kasvoja 

ja tuollaisia tunturin sinisiä silmiä eivät olleet koskaan peskiäijät nähneet. Hohtavalla kaulalla 

kimmeltävä risti oli heistä kaukaisen ristinjumalan kauhistava noitamerkki, johon vieläkin 

ihmeellisempänä tulenmerkkinä liittyi solisluilta nouseva himmeä arpi. Margareetta ei tietänyt, 

mistä hän sai sanat. Hän vain vaistosi, että noiden matalajalkaisten ihmiskäppyröiden oli kuultava 

hänen äänensä. Jo ensi sanoistaan hän kuulee puhuvansa, puolittain lapiksi, puolittain omalla 

kielellään pyhän vuorisaarnan sanoja. […] Humahdus kävi joukon läpi. Kahden miespolven ajan 

                                                 
315 Haarla 1939, 318: Margareetan puheen jatkuessa, jossa hän uhkaa Inarin lapinkyliä pirkkapäälliköitten ryöstöllä ja 

hävityksellä, nousevan myrskyn merkit tihenevät. Otsamo-tunturi peittyy usvaan, makaa hetken kuin harmaa Maan-

venyjä paareillaan ja hukkuu pian suunnattoman avaruuden hautaan. Morto-tietäjä on kulkenut kaltaalle ja alkanut lyödä 

rumpua loitsiakseen hallitsemansa henget tuota valkeata naisolentoa vastaan. Mutta kylmä viima kohoilee jo selällä 

hurjiksi pyörteiksi. Se riepottaa korven rinnemetsää ja alkaa tunkea seitakallasta vasten jäisenä koskena. Rummun ääni 

jylisee turhaan. Se hukkuu pauhaavaan myrskyyn. 
316 Haarla 1939, 319: Ja vihdoin tapahtuu kauhistava ihme. Gedgge olmušin valkeakivinen hattu liikahtaa, kallistuu hetken 

aikaa kahta puolta, kunnes se horjahtaa sijaltaan, putoo kauas kaltaan reunalle, rymistää yhä alaspäin, paiskautuu 

uhriavannon heikolle reunajäälle ja uppoaa näkymättömiin sen mustaan kuiluun. 
317 Haarla 1939, 310-311. ”Ei”, hän sanoi, ”lähden yksin. Minun yksin, heikon naisen, on hänet pelastettava tai kärsittävä 

marttyyrikuolema hänen rinnallaan. Meitä ja meidän rakkauttamme ei hänen silmissään auta muu kuin ihme, johon hän 

uskoo, ei miekka eikä keihäs. Käske valjastaa parhain ajoporosi ja minä lähden.” 
318 Haarla tuo esiin Siimonin ja Margareetan suhteessa sekä heidän maailmankatsomuksessa esiin luterilaisen uskon 

piirteitä. Vrt. Haarla 1939, 324-325. ”Tiedätkö”, sanoi Margareetta lähestyen Niklasta, ”tiedätkö mitä hän sanoi minulle 

äsken, vihdoinkin!” Ja hän otti Niklasta hartioista omassa nuoressa ilossaan. ”Minulle syntyi nyt, juuri nyt uusi jumala, 

niin hän sanoi. Ja hän tarkoitti sillä, että kohta hän nauraa oman munkinkaapunsa riekaleille kuin linnunpelättimelle. 

Ymmärrätkö?” hän kysyi ja vastasi taaskin: ”Maan ja metsän, nurmikon ja laakson, vaarojen ja tuntureitten korpilaulajia 

me olemme emmekä enää ’Herran katulaulajia’ tai Armonlaakson ’tyhmiä neitseitä’, ymmärrätkö?” 



 

68 

 

oli läpi koko Lapin kulkenut taruja ”valkeasta Margareetasta”, jonka suuri kuningatar oli 

lähettänyt pelastamaan saamekansaa. Näitäkin kaukaisia perukoita myöten oli tuo naisprofeetta 

muuttunut vaeltavista tarinoista lapinlasten haurashahmoiseksi pyhimykseksi, taivaalliseksi 

olennoksi. Margareetta alkoi uudestaan puhua. Nyt täysin tietoisesti, sanoissaan pirkkalaista 

päälliköntytärtä, joka oli tullut rankaisemaan. ”Niin, suuri piispa on minut lähettänyt. Ja minulla 

on valta jaoittaa maahan teidän Tiermeksenkuvanne ja upottaa ne, Jumalan ja pyhän Henrikin 

nimeen, teidän epäjumalienne, rupihuulisen Ruobban ja Fuodno-saatanan tuliseen järveen, 

jollette tottele hengellisiä ja maallisia herrojanne.” [...] Ja läpi myrskyn alkaa vaivalloinen matka 

kohti asutumpia maita.319 

Saamelaisten luonnonmystiikkaa viljellään Haarlan teoksessa edellisen kohtauksen lisäksi myös 

muissa yhteyksissä. Esimerkiksi Haarlan romaanissa esiteltyihin saamelaismytologioihin liittyy lähes 

aina luonnonläheisiä ja väkivaltaisia piirteitä. Nämä ovat osaltaan ohjaamassa lukijan käsityksiä 

saamelaisten luontosuhteesta, joka korostaa noituutta ja pakanallisuutta. Esimerkiksi eräs 

pirkkalaisista tuo esiin pelkonsa siitä, että saamelaisten loitsut voivat muuttaa luontoa pirkkalaisille 

vihamieliseksi:  

”Sitä minä vain”, tolkutti yhä Pellikka, ”jotta Tuulomajoen Patunankönkäillä, kertoilee vanha 

tarina, on sellaisia taalojättiläisten loihtimia kivenpahtoja, yksi yläkönkäällä, toinen alakoskessa, 

että niiden keskivälillä pysähtyy uisko syvässä pääväylässä kuin kiveen naulittuna, ei nouse ylös, 

ei laske alas, vaan alkaa pyöriä hyrränä paikallaan, kunnes pohjaton häränsilmä sen kulauttaa 

kurkustaan miehineen päivineen. Ne ovat näätsen nuo könkäät lapinjumalien rasvattuja 

seitapahtaita, joihin on noita rummuttanut sellaisen kuolemantaian lantalaisten päänmenoksi.”320  

Kertomukset voivat olla osaltaan ohjaamassa lukijan mielikuvaa saamelaisnaisista. Niklas Kurjen 

kasvattiäiti, Rauna-muori kertoo tarinan, jossa saamelaistyttö Mare pyörittää samanaikaisesti kahta 

kilpakosijaa ja itsekkyydessään pistää nuorukaiset ampumakisaan, jossa lopputuloksena on 

molempien kuolema. Saamelaistytön kohtaloksi kotakäräjien päätöksellä tulee upottaminen suohon 

nuorukaisten hautojen väliin, koska hän ei osannut kumpaakaan valita.321 Saamelaistyttö on tarinassa 

kevytkenkäinen ja moraaliton, ja houkuttelee miehet lopulta turmioon. Saamelaisnaisiin 

suhtaudutaankin romaanissa resurssiksi, jota pirkkalaismies voi hyödyntää niin halutessaan. Tämä 

näkyy jo esimerkiksi siinä, että saamelaisnaista tarjotaan lahjaveroksi lapinvoudille.322 Missään 

vaiheessa romaania saamelaista ei kuitenkaan tosiasiassa verona toimiteta, mutta esimerkkejä 

lapinnaisten ryöstöstä on varsin tiheään tahtiin. Saamelaisten alempiarvoinen yhteiskunnallinen 

asema tuleekin varsin korostetusti esiin katkelmista, joissa todetaan naispuoleisen saamelaisen 

                                                 
319 Haarla 1939, 316-320.  
320 Haarla 1938, 196-197.  
321 Haarla 1939, 267-268. 
322 Haarla 1939, 105: ” Henrik syynäilee tarkasti verotavaroita ja murahtelee lopulta tyytyväisenä. Siinä ovat kaikki, 

oravakiihtelykset, viisi näädännahkaa, viisi porontaljaa, vieläpä uhkea karhunnahka. ”Entäpä, entäpä…lahjavero?” 

ärähtää äkkiä isäntä. ”Nehän, tuota… koomminkin jo annettiin viime talvena lapinvoudin talvikäräjillä…” Ja lapinmies 

suuteli taas kumartaen kädenselkämystään. ”Kestivero ei ole mikään lahjavero?” kivahti isäntä. Jaakko yritti lyödä asian 

leikiksi. ”Vai ei lahjaveroja? Tässähän se on – lapinkana!” hän otti Eine-tyttöä nivusilta, ”he, tuossa on, ota, jos on silmät 

miehellä päässä”.” 
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ryöstämisen jalkavaimoksi hyväksyttävänä toimintatapana.323 Pirkkalaismiehet huvittelevat 

saamelaisnaisten kanssa joko sotaretkillään tai tuovat heitä omana taloonsa jalkavaimoiksi. 

Saamelaisnaisen moraalittomuus näyttäytyy esimerkiksi kohtauksessa, jossa alkuun torjuvasti 

pirkkalaispäällikön lähentelyjä kohtaan reagoinut tyttö muuttuu myötämieliseksi, kun mies esittelee 

saaliskoruja.324 Erityisesti saamelaisnainen voi saada miehen hullaantumaan ja menettämään 

itsehillintänsä.325 Luvussa 2 käsitelty naisen läheisyys luontoon korostuu saamelaisnaisissa, joiden 

luonto näyttäytyy erityisen moraalittomana ja paheellisena. Tähän ”sortuu” myös Niklas, joka 

hetkellisesti huumaantuu kasvinsisarestaan Einestä (ks. viite 325). Haarla kuvailee tilannetta 

sukurutsaksi (vaikka sukulaisuus Einen ja Niklaan välillä perustuu pelkästään samaan ottoäitiin eikä 

heillä ole yhteistä verisukulaista), ja Niklaan levottomuus on osaksi ”ruttoista”. Koska Niklaasta 

muodostuu romaanin keskeisin suomalaisuuden henkilöitymä, on hänen hairahduksensa 

kokemattomuutta eikä hän puhtoisuutensa takia tunnista alkuun tilanteen turmelevaa vaikutusta.326 

Tulkitsen saamelaisnaisten aseman alisteiseksi suomalaisnaisiin verrattuna siitä syystä, että 

saamelaisten kanssa ei avioiduta vaan heidät voidaan ajaa ”sikiöineen kauha ja kurikka kourassa 

takaisin korpeen”.327 Kuten edellä totesin, suhteet lapinnaisten kanssa nähdään helmasyntinä eli 

paheellisena.328 Lapinnaisen joikua voidaan kuvailla houkuttelevaksi, helläksi ja maanittelevaksi, 

kuin miestä noituvaksi.329 Näin ollen saamelaisten läheisyys luontoon ja villiin näyttäytyy myös 

                                                 
323 Toisaalta tämän voi ajatella kuvastavan myös naisen asemaa – myös Haarlan viimeisessä osassa Niklas Kurki toteaa 

ryöstävänsä (tulevan puolisonsa) Kaarina Kaarlentyttären, joka tosin pystyy vastustamaan ryöstöä sanomalla, ettei se sovi 

kuninkaantyttärelle. 
324 Haarla 1938, 211. Yhä reutoilee tyttö Voikkaalan pilantekoja vastaan. Mutta hullutteleva mies vetäisee vyöpussistaan 

kahmaloillisen saaliskoruja. Työntelee tytön sormiin sileitä ja kantaniekkaisia lapin sormuksia, niin että ne tököttävät 

kohtaharallaan hopeasta. Neito alkaa hyvillään tirskua. 
325 Haarla 1939, 274. Hänessä on nimetön hulluus, joka tekee miehen käärmeeksi, ilvekseksi ja koiraksi. Mutta somemmin 

eivät sivele Maariaisen pyhät sulat kuin häneen koskeneen lapinkanan pienet kädet. Ne liikahtelevat jälleen. Ne 

koskettavat taaskin. Uppoavat sepaluksen rajaan ja katoavat taas kuin lämminkupuiset pikkulinnut pesästä ihalaan 

ilmaan… 
326 Haarla 1939, 275-276. [Niklas] oli liian kokematon ja terve punnitakseen syitä ja vastasyitä. Hänen oli vain täytynyt 

jättää taakseen Launa-ukon kalakentätä, siljot, kodat ja rakastettunsa, joka oli jäänyt huulilla avuton hymy värjöttämään 

kotaseinustalle. Hänen oli täytymättä täytynyt. Entinen rauhattomuus oli taaskin iskeytynyt häneen. Mutta levottomuus 

hänessä ja hänen ympärillään oli nyt erilaista kuin ennen. Tai oikeammin: siihen oli tullut jotain lisää, kuin ruttoista ilmaa, 

jota hänen täytyi paeta, jotta se ei häntä tukehduttaisi. Jos hän olisi tietänyt mitä on sukurutsa, olisi hän tuntenut 

sensukuisen, kaukaisen, mutta kauhistavan maun kitalaessaan. Parissa yössä oli hänen rakastettunsa muuttunut jälleen 

hänen kasvinsisarekseen, jonka äiti oli hänetkin, heitteille pannun penikan, imettänyt isoksi kölliäiseksi ja jonka kanssa 

hän, Einen äidin kuoltua, oli ollut Rauna-muorin sylkyteltävänä pitkät iltapuhteet ja yöt samoissa nahkasissa nukkunut. 
327 Haarla 1938, 134: Joka tappelumatkaltaan, lapinjuoksuiltaan, se toi lapinkanoja taloon. Niitä livahteli nurkissa kuin 

keltasilmäisiämustia kissoja. Ja lapintenavia sikisi tanhuat täyteen. Ja sitten kun hän, emäntä, ajoi ne sikiöineen kauha ja 

kurikka kourassa takaisin korpeen, ei Voikkaala hyväkäs muuta kuin nauroi: ”Ka, hyvin tehty, kyllä meidän muija tanhuat 

lakaisee – kapustalla ja kurikalla.” ”Eikä se taltu, huorpukki! Joka talvi samaa menoa, jollei satu haavoja potemaan. Ei se 

muuta kuin tappelee ja kähmii lapinkanoja…” Vrt. myös s. 210-211.  
328 Haarla 1939, 299: ”Pippurisilmäisiä, vääräsäärisiä lapinkanoja tuovat jos tuovat, kun ovat isänsä helmasynnin perineet, 

niin että kyllä kohta kieppuu uusia lapinpakanoita Voikkaalan nurkissa kuin keritsemisviikolla lampaanpapanoita, jesta-

Marja, en paremmin sano.” 
329 Haarla 1939, 317. 
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ruumiillisuuden ja seksuaalisuuden kautta, sillä saamelaisnaiset nähdään ensisijaisesti miehisen halun 

objekteina. Heidät voidaan ottaa jalkavaimoksi tai heidän seurassaan voi rentoutua sotataipaleella, 

joten suomalaismiehet voivat halutessaan ylittää rajan saamelaisnaisten kanssa. Sukupuolisidonnaista 

tämä on kuitenkin siten, että vastaavaa rajanylitystä ei nouse esiin saamelaismiesten ja 

suomalaisnaisten välillä. Näkisin, että tämä johtuu sukupuolirooleihin liitetyistä odotuksista; etenkin 

sotien aikaan, mutta miksei myös sotien välisenä aikana, naisten odotettiin olevan eräänlaisia 

moraalinvartijoita. Heidän käytöksessään tuli korostua siveellisyys ja hoivaaminen eivätkä 

irtosuhteet, etenkään hierarkkisesti alempien saamelaisten kanssa, tulleet kyseeseen.    

Afrikkalaisiin liitettyä toiseutta tutkinut Olli Löytty nostaa esiin artikkelissaan (2005) rodullistamisen 

voimallisimpana toiseuttamisen muotona – rodullistamisen kanssa yhteen kietoutuvina 

toiseuttamisen lajeina ovat myös esimerkiksi erotisoiminen, luonnollistaminen, eksotisoiminen, 

stereotyypittely sekä primitivisoiminen. Erityisesti siirtomaa-ajan taiteessa ja kirjallisuudessa 

näkyvät elementit ovat Löytyn mukaan edelleen näkyvissä erilaisissa Afrikka-representaatioissa. 

Luonnollistaminen kietoutuu lapsellistamiseen eli afrikkalaiset on kuvattu usein yksinkertaisiksi 

luonnonlapsiksi. Luonnollistamiseen liittyy kuitenkin myös erotisointi, jolloin kuvaelmissa on 

korostunut pidäkkeetön seksuaalisuus ja siihen liittyvä eläimellisyys. Primitivisoimisella nostetaan 

esiin elementtejä, joilla ”alkuasukkaiden” elintapa näyttäytyy ikään kuin menneen aikakauden 

mukaiselta. Stereotyypittelyllä toistetaan tiettyjä konventioita, yleistyksiä ja yksinkertaistuksia, joten 

kuvauksen kohteena oleva ryhmä kuvataan aina samanlaisena ajasta ja paikasta riippumatta.330 Edellä 

olen nostanut esiin näkökulmia Haarlan saamelaiskuvauksissa, joiden perusteella Löytyn havaitsemat 

toiseuttamisen muodot ovat varsin vahvasti esillä. Haarlan saamelaiset ovat historiattomia toisia, 

jotka elävät suomalaisesta näkökulmasta liian lähellä luontoa. Toiseus ei ole kuitenkaan yksinomaan 

torjuvaa vaan luonnonläheisyydessä on myös houkuttelevuutta. Myös Haarlan kuvauksissa on Löytyn 

havaitsemaa ristiriitaa, mikä itsessään ei kuitenkaan hälvennä rajaa suomalaisten ja saamelaisten 

väliltä.     

                                                 
330 Löytty 2005, 91-92.  
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4 KARJALAISET 

 

4.1 Karjalaiset osana kansallista kuvastoa 

 

Kahdessa ensimmäisessä käsittelyluvussa analysoitiin suomalaisuutta suhteessa ympäröivään 

luontoon ja saamelaisiin, ja pohdittiin rajojen rakentumista ja häivyttämistä suomalaisen kansan 

määrittelyssä. Teema jatkuu myös tässä luvussa, mutta tarkastelunäkökulma muuttuu hieman. 

Aikaisemmissa luvuissa rajantekoa käytiin Suomeksi katsotun alueen rajojen sisällä. Tässä 

käsittelyluvussa nostetaan esiin myös se näkökulma, miten itäraja vaikuttaa suomalaisuuden ja 

karjalaisuuden reunaehtojen luomis- ja häivyttämistyössä. Edelleen analyysin kannalta olennaista on 

pitää mielessä historian nykyisyyttä legitimoiva tendenssi, jossa valtion rajoista muodostui Suomen 

itsenäistymisen jälkeen eräs suosituimmista aiheista. Tämä johtui siitä, että nuoren valtion oli 

määriteltävä rajansa maastoon, ihmisten mieliin ja kansalliseen muistiin. Näin ollen valtakunnan 

rajojen juurien löytäminen ja niiden perusteleminen tuli historioitsijoiden tehtäväksi. Esimerkiksi 

Haarlaakin vahvasti innoittanut historiantutkija Jalmari Jaakkola tulkitsi Pähkinäsaaren rauhan rajan 

1323 yhtenäiseksi idän rajalinjaksi, joka halkoi Suomennientä Suomenlahden pohjukasta 

Pohjanlahteen.331 Näin ollen 1930-luvulla rajan merkityksellisyyttä kartoitettiin keskiaikaan, jos ei 

valtioiden välisenä, niin vähintäänkin kulttuurisena erottavana tekijänä. Haarlankin näkökulmassa 

korostuu siis etnisyyden, kulttuurin ja uskonnon välinen raja. Itärajan keskeisin merkitys on kuitenkin 

siinä, että edellä mainittu sosiaaliseen ja kulttuuriseen vuorovaikutukseen muodostunut raja muuttuu 

ajassa ja paikassa, ja täten vaikuttaa myös kartalle piirrettyihin rajoihin. Lisäksi itärajan määrittelyssä 

on olennaista katsojan positio; kenen näkökulmasta sitä rakennetaan. Itä-attribuutti on mielekäs 

lähinnä suomalaisen näkökulmasta332 – tietyissä osissa Karjalaa samainen ”itäraja” voidaan sijoittaa 

karjalaisen näkökulmasta länteen.  

Karjalasta puhuttaessa tulee auttamatta mieleen aina kahta eri kokonaisuutta erottava raja; läntinen 

/itäinen, luterilainen/ortodoksinen, eurooppalainen/aasialainen. Karjalaa on kuitenkin hankala 

sijoittaa täysin kummallekaan puolta kahtiajakoa, sillä se on ajasta ja katsojasta riippuen rajattu joko 

toiseen, omaan tai molempiin osiin. Alueena Karjala on toisaalta maantieteellisesti osoitettavissa 

oleva alue, ja toisaalta eri aikoina eri tarpeisiin nojaten rakennettu idea. Näkökulmat vaihtelevat sen 

                                                 
331 Vrt. Haarla 1940, 99; Taival kulkee yhä silloisia rajalinjoja pitkin, jotka ovat muodollisesti olleet voimassa 

Pähkinäsaaren rauhasta asti, joskin savolainen asutus oli jo voimakkaasti työntynyt niitten yli itää ja koillista kohti. 
332 Vrt. Said Orientalism. Samoin Ridanpää (2008) nostaa esiin idän kulttuurisena konstruktiona, joka on sidoksissa 

nimenomaan ajatukseen lännestä ja idästä sekä siitä, mistä päin itää katsotaan. Ongelmaksi muodostuukin se, että 1900-

luvun alussa Suomi oli harmaata aluetta, joka luettiin suurimmaksi osaksi itään. 
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mukaan, kuka tulkintaa tuottaa ja missä mielessä.333 Suurin osa Karjalasta sijaitsee valtion rajojen 

toisella puolen ja on osa Venäjää, mutta historiallisesti ja kulttuurisesti se on lähes aina katsottu 

suomalaiseksi.334 Suomalaisille ehkä yleisin Karjala-rekonstruktio liittyy vahvasti menetettyyn ja 

myyttiseen Karjalaan, joka kadotettiin sodan melskeissä, mutta elää edelleen ihmisten, etenkin 

evakuoitujen karjalaisten, muistoissa.335 Menetetty osa Karjalaa eli Suomen historiallinen maakunta 

mitä ilmeisimmin viittaa Raja-Karjalaan, Laatokan Karjalaan ja Karjalankannakseen, joista etenkin 

viimeksi mainittu on katsottu kuuluneeksi Suomen alueeseen jo keskiajalta lähtien.336 Lisänsä alueen 

erityisyyteen ovat tuoneet mielikuvat Karjalasta Kalevalan muinaisena kuningaskuntana, jossa 

suomalaisheimot ja eepoksen sankarit ovat aikoinaan eläneet.337   

Karjalasta puhuttaessa on siis huomioitava se, puhutaanko maantieteellisestä alueesta vai 

kulttuurisesti konstruoidusta ideasta.338 Karjalan rajat voidaan toki historiallisesti määritellä, mutta 

valtaosa Karjala-näkemyksien sisällöstä on tuotettu tutkijoiden, harrastajien ja kaunokirjallisuuden 

parissa. Vaikka tässäkin tapauksessa mielenkiinnon kohteeksi nousevat myös käsitykset valtioiden 

välisistä rajoista, on Haarlan teoksessa painoarvo nimenomaan kulttuurisilla, etnisillä ja 

uskonnollisilla tekijöillä, joilla rajaa suomalaisuuden ja karjalaisuuden välille toisaalta luodaan ja 

toisaalta häivytetään. Romaanissa idän rajankäynnin ytimessä on kulttuuristen ja (Suomen 

itsenäistymisen jälkeen muodostettujen) valtiollisten rajojen kohtaamisongelma, sillä itäisten eli tässä 

tapauksessa venäläisten vaikutus Karjalan alueella on pyrittävä kitkemään pois. Toisin sanoen, 

mielekkäintä on käsittää Karjala nimenomaan konstruoituna kokonaisuutena, johon suomalaisuus 

vertautuu.339 Haarlan Karjalaan ovat vaikuttaneet ne olosuhteet, joissa romaani on syntynyt. Karjala 

nähdään siis omana kokonaisuutenaan, jonka suomensukuiset heimot muodostavat, ja jossa valtaa 

pidetään Viipurista käsin.340 Romaanin Viipuri on kasvamassa kaupungiksi, jonka ympärille 

rakennetaan muuria, jonka tarkoituksena on suojata kaupunkia ja sen asukkaita idän uhkaa vastaan.341 

                                                 
333 Käsitys on sidoksissa siihen, tarkastellaanko Karjalaa venäläisessä/suomalaisessa/tyystin muunmaalaisessa 

tutkimuksessa, taiteessa tai populaarikulttuurin osana. Läpileikkausta 1900-luvun historiantutkimuksen ja -kirjoituksen 

Karjala-mielikuvan konstruoinnista on tehnyt muun muassa artikkelissaan Kimmo Katajala (2013). 
334 Kts. esim. Katajala 2013, 29. Pohjois- ja Etelä-Karjalan maakunnat kuuluvat Suomeen. Karjalan tasavalta sen sijaan 

luetaan Venäjän autonomiseksi osaksi.  
335 Ks. lisää esim. Knuuttila & Suutari 2013, 11-12.  
336 Katajala 2013, 30. 
337 Katajala 2013, 33. Valokuvaaja I. K. Inha toi suomalaisten eteen eksoottisen Karjalan kirjoituksillaan ja valokuvillaan 

teoksessa Kalevalan laulumailta (1911).  
338 Tästä aiheesta on Pekka Suutari toimittanut teoksen Karjala-kuvaa rakentamassa (2013). 
339 Katajala 2013, 31. 
340 Haarla 1940, 22. Heillä, Akselinpojilla, oli valtakunta! Tähän saakka oli siltä puuttunut pääkaupunki. Mutta nyt! Jos 

hän sai Viipurille tasavertaiset tapulioikeudet hansakaupunkien kanssa, silloin tämä hänen vanha linnansa ja tuo tuolla, 

hänen yritteliäs kaupunkinsa, oli nouseva heidän valtakuntansa pääkaupungiksi, jolla ei ollut muuta uhkaa kuin Moskovan 

rohkea ruhtinas täyttymättömine vallanhimoineen. 
341 Haarla 1940, 300. Taivaallisen tapernaakkelin ja kaikkien pyhien nimessä, sieltähän kohosi lopultakin tyhjää taivasta 

vasten Viipurin kaupunkiniemeltä raatihuoneen katonharja ja tapulitorni. Ks. Haarla 1940, 309-310.  
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Karjalan tasavalta perustettiin vuonna 1920342, joten Haarlan Karjala on vastaavalla tavalla 

ymmärrettävissä oleva autonominen kokonaisuus (kts. viite 340). Myös se, miksi itään muodostui 

vahva valtio uhkaamaan Suomen itsenäisyyttä, on johdettavissa menneisyyteen ja sen tapahtumiin. 

Karjalassa vaikuttaa idän rappio (käkisalmelaiset), joten kokonaisuutena Karjalan väestön ja 

suomalaisten välille muodostunut raja ei mahdollista sovintoa ja yhteistä liittoa venäläisiä vastaan 

(tähän palataan myöhemmin luvussa). Seuraavissa alaluvuissa esittelen tarkemmin Haarlan romaanin 

analyysin kautta rajankäyntiä Karjalassa, kansakunnan reunaehtoja ja toisaalta itää ongelmallisena 

elementtinä suomalaisten ja karjalaisten välisessä suhteessa.  

4.2 Itärajan problematiikka 

 

Haarlan romaanissa keskustelu rajasta heijastelee pyrkimyksiä hahmotella rajan paikkaa. Suomen 

näkökulmasta itäisistä rajoista mielekkäin oli Stolbovan rauhan (1617) aikaan perustunut raja, josta 

myös 1800-luvun alussa ja Tarton rauhansopimuksessa (1920) muodostui ensin Suomen 

suurruhtinaskunnan sekä Venäjän keisarikunnan, ja myöhemmin Suomen sekä Neuvosto-Venäjän 

välinen virallinen raja. Juuri tästä syystä nimenomaan 1617 mukaiselle rajalle haettiin oikeutusta.343 

Itärajan sijainti ja olemassaolo on siis ollut muuttuva tekijä, ja Karjala-kuvalle itäraja on aiheuttanut 

jännitettä. Itärajan olemassaolon merkitys kumpuaa siitä, että toiseutta edustavat ”muut” on saatu 

eroteltua meistä. Rajaa hahmotellaan Haarlan romaanissa asutuksen perusteella, jolloin alue ja sen 

rajat määrittyvät asujaimiston perusteella.  

Jos nouset Ounasjoen alajuoksulta, Marraskosken tienoilta, vanhan peninkulman verran ylöspäin, 

urkenet siitä koillista kohti sen sivujokea, Meltausta, ja kiskot veneesi tämän ylimmäiselle 

Niskakoskelle, nousee vastaasi Luusuan korpitalo, jota hallitsevat metsäpirkat, velipuolet Aapo 

ja Yrjänä, äärimmäiset lantalaisasukkaat itää ja pohjoista vastaan.344 

Katkelman korpitalossa asuvat äärimmäiset lantalaisasukkaat hallitsevat aluetta itää ja pohjoista 

vastaan. Asetelmassa tehdään vastakkainasettelu eli luodaan raja Luusuan korpitalon sekä idän ja 

pohjoisen välille. Haarla alleviivaa eroa suomalaisten ja karjalaisten välillä useaan otteeseen, usein 

nostamalla esiin karjalaisista sellaisia epätoivottuja piirteitä, joiden perusteella karjalaiset nähdään 

epäluotettavina: 

Kyllä oli ollut pitopöydissä pehmeätä leipää, piiraita, kakkaroita ja rasvaisia kalakukkoja. Ja 

hupaisen ripeitä olivat Vienan naiset leipomahommissaan ja ruokia pöytään kantaessaan. Mutta 

sittenkin oli ollut ainainen kiusa mielessä: oli painuttava omanpuolen taipaleille ja kotiin! Hampaat 

ikään kuin vaatimalla vaativat karskutellakseen kovaa hämäläisleipää. Korva himoitsi kuulla 

miesten puhetta, joitten harmaissa silmissä oli selvää terästä, eikä kuten täkäläisillä: alinomaista 

                                                 
342 Suutari 2013, 440. 
343 Katajala 2013, 36. 
344 Haarla 1939, 258. 



 

74 

 

nauravaa kimmellystä, mutta silmännurkassa vilhuvaa petosta, milloin kaupoissa, milloin minkin 

sanan antamisessa ja pitämisessä.345  

Mutta ryssistä ja vienalaisista ei näytä tällä kertaa olevan minkäänlaista riesaa. Eivät ainoastaan 

Vienan ja Aunuksen karjalaiset vaan Käkisalmen takaiset ryssätkin liikkuvat porukasta porukkaan 

mesi kielellä. On rauha, rauha on – pogostoissa rajan takana, ga, ga, rauhankellot kiljahtavat, he 

vannovat pyhän Iljan nimeen ja ristivät silmänsä. […] ”Viekottele venäläinen, pidä veitsi 

vierelläsi”, [vanhemmat ja kokeneemmat pirkat] varoittelivat nuorempia. Mutta ryssä osasi 

temppunsa. Keminsuun karjalaissukuisiin taloihin, Kuosmaseen ja Vehviläiseen, joissa 

rajantakaisten oli tapana pitää tyyssijaa, houkuteltiin pirkkoja praasnikkoihin.346  

Ensimmäisen katkelman mietteet ovat Niklas Kurjen, joka Vienassa nihtipäällikkönä toimivan isänsä 

eli Satakunnan Daavidin luona vieraana. Niklas ei tunne oloaan täysin kotoisaksi Vienassa, jonka 

väestö on liitossa venäläisten kanssa.347 Alkuunsa Niklas ei olisi edes halunnut lähteä isänsä mukaan, 

sillä Vienan novgorodilaisten joukkojen komentajaksi päätynyt Daavid on muiden vienalaisten 

tapaan roisto.348 Myös tapaillessaan liittoa uhtualaisten kanssa Niklasta ärsyttää Lari Ontrosen 

kumarteleva tyyli, joka liitetään ortodoksiuskontoon ja ikonien edessä kumartamiseen.349 Karjalaisten 

käytökseen ja mielenlaatuun liitetään petollisuus, jota vasten verrataan hämäläistä rehellisyyttä. Myös 

toisessa katkelmassa nousee esiin epäluulo, jota Vienan ja Aunuksen karjalaisten sekä käkisalmen 

”ryssien” kanssa toimiminen aiheuttaa. Katkelman lopuksi nostetaan esiin vielä venäläisten tapa 

asettua karjalaissukuisiin taloihin houkutellakseen pirkkalaisia yhteisiin iltamiin. Todennäköisesti 

tarkoituksena on ryöstö tai muunlainen ansa, kuten katkelman aikaisempi varoitus venäläisistä antaa 

ymmärtää. Näin ollen karjalaisiin on tarttunut samanlainen petollisuus, joka liitetään ominaispiirteenä 

venäläisiin. Viena on siis ”rajan toisella puolen” ja vaikka Niklasta kohdellaan alueella hyvin, kokee 

hän ympäröivät ihmiset petollisiksi.350 Romaanin ensimmäisessä osassa itään päin suuntautuvat 

sotatoimet ovat nimenomaan Karjalaa vastaan, sillä vienalaisiin liitetään jyrkimmät viholliskuvat 

romaanin alussa.351 Karjalan vihollisasema juontuu Solovetskin luostarin perustamisesta Vienaan, 

                                                 
345 Haarla 1939, 186. 
346 Haarla 1939, 100-102. 
347 Haarla 1938, 189: ”Ylpeä ilo häivähtää uurtuneilla kasvoilla. Tuo sotajoukko on hänen, Kurkolaisten! Iski hän sillä 

mihin tahansa, ja mitä taipaletta myöten tahansa, oli vavahtava Vienan valta. […] nyt oli hänen käsissään joka tapauksessa 

kosto ilvehtiville vienalaisille.” 
348 Haarla 1939, 137. ”Sinä”, Satakuntalainen osoittaa Jaakkoa, ”saat hoitaa viestin Henrik Kurjelle, etten jouda tällä erää 

tappelemaan lynkkäpolvien kanssa. Minkä ryöstän, omani otan, poikani ja vaimoni Alattiosta. Mene, ja sinä, Niklas, 

seuraat minua Vienaan.” ”En tule rosvojen matkaan, ennemmin vaikka tapa”, pusertaa Niklas leukaperistään jäykät sanat. 
349 Haarla 1940, 329. ”Katšo, katšo, maahan kumarran, käsilläni jalkojasi kosketan, katšo, ja valat pyhäiset vannon. 

Uskotko, posatniekka?” ”Nouse siitä”, kuului Niklaan ääni suuttumuksen rajoilta. ”Meillä ei ole tapana selkää köyristellä 

nouse!” 
350 Vrt. myös Haarla 1940, 341. ”Saaliina on tällä kertaa Suomen heimojen yhtyminen – koko valtakunta!” hän oli aikonut 

lyödä kerrallaan nurin koko pitkäpiimäisen repostelun. ”Tiedetään, tiedetään”, jatkoi yhä enomies, ”mutta kun ryssä 

maksaa sielunsakin väärällä rahalla, ei ole vienalaiseenkaan liiati luottamista, ei sanassa eikä valassa. Sinä olet, 

ottopoikani, niin potra mies, etten soisi sinun enää mieheni’issä jolkuttelevan taattosi päättömiä taipaleita – milloin sinne, 

milloin tänne, eikä lopulta mihinkään.” 
351 Haarla 1938, 169: ”Mutta kaikki [Henrik Kurjen] markat ja äyrit olivat menneet sotahankkeisiin Vienaa vastaan.” ja 

185: ”[…] mutta lankomies, Niilo Svärd, tuo omasta puolestaan puolisensataa varustettua vanajalaista ensikesäiseen 

Karjalan-sotaan, […]” 
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mikä Haarlan romaanissa symboloi idän uhkaa eli ortodoksiuskonnon leviämistä lännemmäksi.352 

Kurki-suku on ylimpänä Lapin päällikkösukuna vastuussa alueen puolustamisesta, joten 

päällikönvirkaa hoitava Henrik joutuu naimakaupoilla ja varallisuudella hakemaan tukea norjalaisista 

ja jopa ruotsalaisista itää vastaan.353 Esimerkiksi sisaren eli Maalinan naittaminen Haalogalannin 

maavoudille on sotastrateginen teko, jolla pyritään saamaan norjalaisen uskollisuus pirkkalaisia 

kohtaan taattua ja läntinen heimoraja turvattua.354 Sotaliittoumat norjalaisten kanssa perustuvat näin 

ollen vain järkiperäiselle liittoumalle – niiden tarkoituksena ei ole lähentää rajaa Norjan ja Suomen 

välillä.355 Ajatus karjalaisten kanssa liittoutumisesta ei tule kysymykseen, sillä raja pirkkalaisten ja 

vienalaisten välillä vaikuttaisi alkuun vain syvenevän. Romaanin ensimmäisessä osassa käyty taistelu 

kannanlahtelaisia vastaan onkin pyrkimys hidastaa venäläisvaikutteiden leviämistä eikä tavoitteena 

ole niinkään karjalaisten tuho.356 Hävitys sotaretkellä on kuitenkin totaalista – pyrkimyksenä onkin 

saada turvattua raja hävittämällä vastapuolen sotaresurssit.357 Seuraavassa katkelmassa on esimerkki 

aktiivisesta sodankäynnistä, jossa vastakkain ovat pirkkalaiset sekä vienalaiset ja novgorodilaiset: 

Koskekas Nivajoki oli hidasta laskettavaa, varsinkin kun vienalaiset jousimiehet ja 

novgorodilaiset sotilaspartiot kävivät joka könkäällä yhtämittaista sissisotaa pirkkoja vastaan. 

Mikään ei näyttänyt kuitenkaan voivan pidättää vainolaisia. He laskivat koskenluspat ja nivat ja 

etenivät rantoja pitkin suvanto suvannolta, kunnes jo seuraavana iltana viimeisellä koskenniskalla 

leveni laaja kauppakylä heidän eteensä molemmilta rannoilta. […] Oli ilmeistä, että Ruijan-

laivasto oli vähentänyt Kannanlahden ja Solovetsin puolustusjoukkoja ja että ahdistamalla 

vihollista eri puolilta sen suunnitelmat saattoivat helposti särkyä ja muuttua epätoivoiseksi 

sekasorroksi. […] Pirkkojen eteneminen oli kuitenkin niin murhaavan nopeata ja armotonta, että 

hitaasti ladattavat tuliaseet eivät ennättäneet paljoakaan leikkiin mukaan ennen käsirysyä.358  

                                                 
352 Haarla 1938, 195: ”Vienalaisten ja ryssien pääpaikassa, sekä Kannanlahdessa että Holmogorissa, olivat Solovetsin 

mekkoniekat kiihottaneet kansaa suureen sotaan, sillä huhut pirkkojen sovinnosta Haalogalannin kanssa ja lähdöstä 

Lapinrannalle kevätkalaan ja veronottoon olivat osoittautuneet tosiksi. Kannanlahtelaiset olivat monasterin antamilla 

varoilla varustaneet suurta retkikuntaa, jonka piti purjehtia Vienanmerta Kuolanniemen pohjoispuolelle, 

Norjalaisrannalle, ja täältä hyökätä rannikkoa pitkin länteen Näätämönvuonon rannoille ja tarpeen tullen Vesisaareen asti, 

tuhotakseen tšuudien eräjoukot ja kostaakseen samalla norjalaisten rauhanrikkeet.” 
353 Esim. Haarla 1938, 144-145 & 158-159. 
354 Haarla 1938, 72-73. Henrik näki, että piispan kulmalliset olivat äkkinäisen pilven pimentämät. Yhä hätäisemmin hän 

jatkoi äskeistä puhettaan: […] Lapinlaki on katalasti rikottu. Jäämeriset lapinkentät on meiltä varastettu. […] 

Vapahtajamme ristin nimessä ei ole meitä Tornion, Kemin ja Luulajan pirkkoja vastassa vähempää kuin sota yht’aikaa 

kahta valtaa vastaan tai liitto toisen kanssa sisareni naimisliiton avulla, se kun pääsi jo pari vuotta sitten, vanha Horte, 

pahasti hassahtumaan tähän Maalinaan eikä tingi huomenlahjoista tai muista kaupanpuolista.”  
355 Haarla 1938, 158; ”Ja ainakin siihen saakka sopuliitossa norjalaisten kanssa, kun on nujerrettu vienalaiset”, hän jatkoi 

selittelemällä. Haarla 1938, 195; Vienalaisten ja ryssien pääpaikassa, sekä Kannanlahdessa että Holmogorissa, olivat 

Solovetsin mekkoniekat kiihottaneet kansaa suureen sotaan, sillä huhut pirkkojen sovinnosta Haalogalannin kanssa ja 

lähdöstä Lapinrannalle kevätkalaan ja veronottoon olivat osoittautuneet tosiksi. Kannanlahtelaiset olivat monasterin 

antamilla varoilla varustaneet suurta retkikuntaa, […] 
356 Haarla 1938, 248-249: ”[Henrik Kurjella] oli ollut kuin taivaan käsky murskata Solovetsin monasteri, tuo 

”katinkultainen sydän”. Mutta hän oli kyennyt vain lyömään haavan, tosin kauan vihoittelevan, Novgorodin posatniekan 

päähän – hävittänyt Kannanlahden.” 
357 Haarla 1938, 240: ”Eikä ollut Viena toipuva vuosikausiin vastakostoon, sillä ryöstetyt ja hävitetyt olivat sen lappalaiset 

veromaat ja paljon sai kaatua Karjalanrannalta honkaa, ennenkuin olivat tuhosta nousseet pääkylän rauniot.” 
358 Haarla 1938, 229-230. 
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Romaanissa itään nähden rajaa hahmotellaan asutuksen kautta, ja etenkin rajalla asuvien henkilöiden 

elämää tahdittavat rajarauhat ja -sodat.359 Rajaa pyritään turvaamaan mikäli on rajarauhan aika, sillä 

rauha on määrätty tällöin säilytettäväksi päällikön käskyllä.360 Siitä huolimatta Haarla hahmottelee 

rajan hyvin jännitteiseksi; ajoittain on rauha ja ajoittain ryöstelyä puolin ja toisin.361 Rajasodat ja 

yksittäiset kahnaukset rajalla väistyvät romaanin viimeisessä osassa, jossa rajan ja sen turvaamisen 

merkitys symboloi koko kansakunnan elinehtoa.362 Itärajan merkityksellisyyden arvioinnin kannalta 

on huomionarvoista, että Haarlan romaanin kirjoittamisajankohta osuu aikaan, jolloin Neuvostoliitto 

pyrki tiukentamaan otettaan niin läntisellä rajaseudulla kuin rajan kontrollista. Vielä 1920-luvulla 

esimerkiksi Itä-Karjalassa sukulaiset pitivät yhteyksiä rajan molemmin puolin kirjein, paketein ja 

laittomin rajanylityksin, mutta 1930-luvulle tultaessa rajat muodostuivat jo esteeksi ja rajoitteeksi. 

Rajanylitykset eivät kuitenkaan olleet tavattomia vielä 1930-luvun puolivälin tienoillakaan. Vasta 

1935 alkaen etsivä keskusrikospoliisi havaitsi selvän laskun myös suomalaisten kommunistien 

rajanylityksissä. Taustalla vaikutti todennäköisesti Neuvostoliiton alkanut taistelu ”suomalaista 

porvarillista kansallismielisyyttä” vastaan.363 Vaikka Neuvostoliitto pyrki rauhoittamaan 

ulkopoliittisia suhteitaan sen alueista itsenäistyneisiin valtioihin oman sisäpoliittisen kriisinsä vuoksi, 

vallankumouksellista liikehdintää oli havaittavissa itäisessä Karjalassa jo vuoden 1921 aikana. 

Karelianismin innoittamat suomalaiset vapaaehtoisjoukot, joista Suomi virallisesti irtaantui, pyrkivät 

saavuttamaan ihannoimansa Suur-Suomen, johon myös itäinen Karjala kuuluisi.364 Suomalaiset 

muodostivat vain pienen osan (3,2 %) Karjalan väestöstä niin kutsutun Itä-Karjalan suomalaiskauden 

aikana (1920-1935), mutta pääosa näkyvistä viroista sekä neuvostoissa että puolueessa ja tieteen, 

kulttuurin sekä koulutuksen alalla oli suomalaisten käsissä. Pienen, mutta varsin näkyvän 

                                                 
359 Haarla 1939, 181-182; ”Nuori niska ja hereä korva kurkoittautuvat yhdessä kuulostelemaan itään päin, jossa on, tuskin 

neljänneksen päässä, Vienan ja Suomen raja. […] Ja tuolla on raja. Korkeitten kalliopahtain välitse kulkee siellä syvä 

rotko, ”loma”, kuten ihmiset täällä päin sitä nimittivät. […] Tosin ihmiset ovat jo pitkät ajat hokeneet, että rajalla vallitsee 

rauha. Käyvät toistensa praasnikoissa, juhlia tanssivat, tekevät kauppoja, ovatpa olleet joskus yhteisissä karhunajoissa ja 

peijaisissa. Mutta he, Murju ja Hukka, ovat kokeneet, että tällä rajalla ei ole ihmistenkään sydämessä koskaan rauhaa. 

Kukaan ei tiedä, koska syöksyy tuosta ”lomasta” tämän Irnijärven yli ryssien ja vienalaisten hävitys tai päinvastoin täältä 

tuonne päin lännenmiesten vainoretki.” 
360 Haarla 1939, 301-302; ”Saat viedäksesi Kurkelan pääsudelle viestin, et muuta. Sano sille miehelle, että olen hävittänyt 

vienalaiskylät Uhtualta Pisto- ja Pääjärvelle saakka kostoksi siitä, että Hovatan suku on polttanut Irnijärven talon, ja 

ryöstänyt sen asujaimet. […]” ”[…] Uhtuan suurista kylistä ei meitä pariin talveen hätyytä ryssä eikä tšuhna. […]” Jaakko-

herran puolustuspuheesta ei ollut tulla loppua, kun Henrik tarttui asiaan: ”Älä nyt uhoosi kuole. Rajarauhan rikkominen 

ilman lapinvoudin käskyä on uusi rikos ja entistä suurempi.” 
361 Ks. esim. Haarla 1940, 235. ”[…] minä painun itärajalle maitse ja ryöstän sieltä mitä ryöstän, vanhaan tapaan.” 
362 Ks. esim. Haarla 1940; 227, 232-233. ”Ja ymmärrätte kai, te savolaisetkin, että vaara itärajalla helpottuu, mitä 

lujemmin pusketaan Vienanmerellä Solovetsin muureja vastaan. Tässä on kyseessä suuremmat asiat kuin ryöstönahka 

sinne tai tänne.” […] Oli nousemassa suuri sota pitkin rajaa Viipurin nouseville muureille saakka. [...] heidän, pirkkojen, 

oli pantava tappojuhla alulle, lyötävä hajalle ryssänvallan kypärä, Solovetsi, ja riistettävä sen alta Vienan ja Aunuksen 

sorrettu kansa yhteiseen taisteluun Novgorodin ja Moskovan valtaa vastaan.  
363 Takala 2017, 298. 
364 Karelianismin vaikutukset kulttuurin ja tieteen puolella vakiintuivat etenkin Kalevalan julkaisun jälkeen 1800-luvun 

puolivälissä. Suomen itsenäistyttyä ja virallisen rajan muodostuttua   
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suomalaisyhteisön aktiivinen toiminta Karjalassa sai Neuvostoliiton huomion kiinnittymään 

valtakunnan läntisiin osiin, ja seurauksena olivatkin oikeudenkäynnit epäluotettaviksi katsottuja 

suomalaiskommunisteja vastaan. Neuvostoliiton näkökulmasta rajaseutu eli Karjalan itsehallintoalue 

olikin perustettu sotilasstrategisista syistä; sekä Moskova että Suomen 1918 sodasta paenneet 

poliittiset siirtolaiset pitivät Karjalaa puskurivyöhykkeenä, jonka kautta Neuvostoliiton vaikutusvalta 

levitettäisiin Suomeen ja muualle Pohjoismaihin.365  

Itärajan merkityksen muutos on siis eittämättä havaittavissa myös Haarlan tavassa esittää romaanin 

itäraja. Haarlan näkökulma on kuitenkin läntinen, joten itärajan asemointiin ja merkitykseen 

suhtaudutaan kahden kulttuuripiirin erottajana, jossa läntinen edustaa sivistystä. Raja on siis 

jännitteinen, kuten seuraavasta katkelmasta selviää:  

Ja tuolla on raja. Korkeitten kalliopahtain välitse kulkee siellä syvä rotko, ”loma”, kuten ihmiset 

täälläpäin sitä nimittivät. Murju ja Hukka puolestaan tietävät tarkkaan, että siihen rotkoon ei ole 

ilman isäntiä menemistä, sillä siellä syntyy tappelu elämästä ja kuolemasta Uhtuan Pistojärven 

susi-kuonojen kanssa. Tosin ihmiset ovat jo pitkät ajat hokeneet, että rajalla vallitsee rauha. 

Käyvät toistensa praasnikoissa, juhlia tanssivat, tekevät kauppoja, ovatpa olleet joskus yhteisissä 

karhunajoissa ja peijaisissa. Mutta he, Murju ja Hukka, ovat kokeneet, että tällä rajalla ei ole 

ihmistenkään sydämessä koskaan rauhaa. […] Toki he ovat kuulleet vanhan isäntänsä, Irnijärven 

Eljaksen, puheista senkin, että taloon oli naitu edellisessä polvessa juuri tuolta rajan takaa sorea 

nainen, jota sanottiin Helenaksi ja Jelenaksi, että nykyistä tytärtäkin sanotaan kotona Katriksi, 

mutta rajantakaiset brihat Kadjaksi, ja ettei sen jälkeen ole enää Vienasta käsin tätä Irnijärven 

taloa hävitetty. Mutta eivät he, Murju ja Hukka, usko siihenkään sukulaisuuteen, sillä Eljas-ukko 

on kotoisin lännestä päin, ja vihaa se kantaa sekin Uhtuan uškuinikkeja vastaan, sillä hänen oma 

poikansa, heidän nuori isäntänsä, hukkui pari vuotta sitten Uhtuan markkinoille, ja vanhaisäntä 

uskoo pojan sillä matkalla joutuneen ryöstetyksi ja murhatuksi.366  

Romaanissa kuvataan vuorovaikutus päivittäiseksi eli konkreettista, valvottua rajaa ei ole. 

Katkelmasta tulee varsin hyvin esiin, kuinka raja on ihmisten mielissä -  avioituminen ja kaupankäynti 

ylittävät rajat, mutta epäluulo ja katkeruus onnettomista tapahtumista eivät hälvene. Rajantakainen 

muodostaa uhkan ja potentiaalin vihanpidolle, josta rajan lähellä asuvat joutuvat kärsimään.367 Näin 

ollen raja määrittää sen lähellä asuvien ihmisten elämää ja toimintaa sekä suhteita rajantakaisiin. 

Vahvimmin tämä tulee ilmi seuraavassa katkelmassa, jossa Niklas Kurjen on paettava Irnijärveltä 

vienalaisen Sjenka Hovatan kuolemaan liittyvien epäselvyyksien vuoksi.368 Sota- ja vainoretkien 

jäljiltä välit ovat huonot, sillä katkelman mukaan Kurjet ovat Vienan suurin vihollissuku. Rajan 

                                                 
365 Takala 2017, 294. Kts. lisää Suuren terrorin ”kansallisuusoperaatiosta” Takalan artikkelista. 
366 Haarla 1939, 180-183. 
367 Haarla 1940, 237: Ja tuolla kauempanakin – rääkätty Irnijärven Katri juoksemassa Kolkontaipaleen rantaveteen, 

satojen piilopirttien pelonalaiset perheet, lapset ja naiset, rajojen turvattomat talot ja kylät, koko uhattu kansa ja maa.  
368 Hovatan ja Niklas Kurjen välit kuvataan jännitteiseksi jo siitä syystä, että he kilpailevat saman tytön eli Irnijärven 

Katrin suosiosta. Haarla 1939, 190-191. Sjenka Hovatta painottaa, että sikäläisiin tyttöihin tekee kosija vaikutuksen 

”korehilla lahjoilla ja siltä… armahammalta puolelta eikä tappelemalla. ” Myös tässä tuodaan eroa heidän välillään esiin, 

kun Niklas harmissaan tokaisee Sjenkalle, ettei pirkkalaisten tapana ole kerskailulla tai valheilla houkutella puolisoa 

itselleen. Haarla 1939, 193. 
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merkityksellisyys nousee siitä, että vienalainen (rajantakainen) on kuollut nimenomaan rajan ”tällä 

puolen”.  

Oli lähdettävä. Niklasta uhkasi pistojärveläisten ja koko Uhtuan taholta varma surma, sillä hän ei 

kykenisi millään todistamaan, ettei Hovatan Sjenka ollut kaatunut miesten keskeisessä tappelussa 

tai suorastaan Niklaan surmaamana. Mustat murhaveret olivat vienalaisissa pinnalla, kun olivat 

kysymyksessä rajantakaiset, vieläpä Vienan suurimman vihollissuvun jäsen, kurrolainen. Sitä 

paitsi sota, täysi sota oli ovella uhkaamassa, sillä hovattalainen oli joutunut surmaan tällä puolella 

rajan. Sen välttämiseksi oli ainoa keino saattaa kurkelainen pois mailta ja halmeilta, ennenkuin 

ruumis löydetään. Ja tämäkin toivo riippui heikossa kantimessa, kun kerran tiedettiin Kurkelaisen 

tuon ja tämänpuolen taloissa liikkuneen, vieläpä Hovatan brihan kestiystävyyden turvin.369 

Vaikka romaanin alkuvaiheilta on selvää, että suurimman uhkan karjalaisten itsensä sijaan 

muodostavat venäläiset, on pirkkalaisten mielissä sotilaallinen liittoutuminen karjalaisten kanssa 

kaukainen. Vienalaisten joukkojen komentajaksi siirtynyt Satakunnan Daavid rinnastetaan ryssään 

(susi ja ryssä on tapettava missä eteen sattuu), ja kun Daavid ehdottaa Vienan liittoa Solovetsia 

vastaan, ryhtyvät kaikki pirkkalaiset nauramaan ehdotukselle. Voikkaalan vastaus ehdotukseen 

”gatoova, gatoova sano’ piru, kun ryssän loi” liittää venäläiset paholaiseen ja luo osaltaan varsin 

voimakasta viholliskuvaa, jonka osaksi karjalaiset luetaan.370 Pirkkalaisten sotatoimet vienalaisia 

vastaan ovat luoneet myös karjalaisista viholliskuvan, jonka takaa ei nähdä yhteistä, todellista 

vihollista: 

Isäntä nouseskelee, ottaakseen tulijan vastaan, sillä hyvissä sovuissahan ollaan nyt 

vienanpuoleisten kanssa. […] Samassa on Voikkaala kahmaissut miekkansa penkiltä. 

”Tarvitseeko Voikkaala miekkaa aseetonta vastaan”, sanoo Satakunnan Daavid. ”Susi ja ryssä on 

tapettava missä eteen sattuu!” Mutta Daavid oli kääntynyt Henrikin puoleen: ”Henrik Kurki, 

tarjoan sinulle Vienan liittoa Solovetsia vastaan.” Koko pirtti remahti nauramaan. […] ”Gatoova, 

gatoova, sano’ piru, kun ryssän loi!” huusi Voikkaala. […] ”Vai ettekö tiedä”, jatkoi Daavid, ”että 

Novgorodin pajaritar Marfa Boretskaja on testamentillaan rikastuttanut Solovetsin luostaria koko 

Kemin ja Suman pokostoilla veroineen ja lohipatoineen. Sen igumeni Filippos rakentaa uusia 

muureja ja ne laastitaan kivestä […] Puhun Kannanlahtelaisten ja koko Karjalanrannan nimessä, 

sillä siellä päin ei enää vaara käryä, se palaa kulona, eikä ainoastaan etelästä päin vaan myöskin 

idästä, Moskovasta. […] Mitä auttaa teitä silloin vienalaisten tallautuminen moskoviittien 

kavioihin? Mitä, vastatkaa!”371  

Seuraavassa katkelmassa luonnehditaan myös Satakunnan Daavidin käytöstä epäilyttäväksi ja Niklas 

pelkääkin, että idän rappio on tarttunut myös isään. Tosiasiassa hän juonii venäläisiä vastaan 

estääkseen koko Karjalan joutumista idän vallan alle. Katkelmassa nousee esiin, että karjalaiskansa 

todella vihaa ja halveksii venäläiskauppiaita, jotka aiheuttavat taloudellista tappiota vienalaisille. 

Näin ollen karjalaisten ja venäläisten välinen raja ei ole myöskään täysin hälventynyt: 

                                                 
369 Haarla 1939, 201. 
370 Gatoova todennäköisesti juontuu sanasta ”valmis” eli esimerkiksi ”olen valmis” on venäjäksi Я готов(a) [ja gatov(a)]. 

Sananlaskussa piru siis ilkkuu ”valmista tuli!”  
371 Haarla 1939, 116-118. Epäluulo karjalaisia kohtaan; kts.s. 124 1939 
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Mutta paljon pahempaakin hän oli ollut huomaavinaan omasta isästään. Se piti seuraa etupäässä 

pajareitten kaupparenkien, uškuinikkien, kanssa, jotka pilahinnalla osteskelivat vienalaisilta 

maita, lohipatoja ja suolakeittämöitä ja joita kansa sekä vihasi että halveksi. Mutta mitä oli isä 

vastannut hänelle tässäkin asiassa? ”Etpä näy vielä oppineen, poika parka, että ryssien ja susien 

parissa täytyy ulvoa mukana, kunnes on aika survaista keihäs niskaan”, hän oli sanonut ja lopulta 

suuttunut.372 

Aikaisemmissa luvuissa lähtökohdaksi analyysille on otettu 1930-luvun historiallisten romaanien 

poliittisesti ideologinen perusta, ja näkökulma pätee myös tässäkin. Sotien välistä aikaa 

ulkopoliittisessa mielessä leimasivat vahvasti kylmentyneet välit itään. Viha ja epäluulo tsaarinvallan 

aikaisesta Venäjästä muodostunutta Neuvostoliittoa kohtaan tuli osaksi politiikkaa, sillä käsitys 

Neuvostoliitosta muokkautui Venäjän kanssa koetuista konflikteista ja venäläisen vaikutusvallan 

laajentumisuhasta. Bolshevismi ja kommunismi nähtiin jatkumona sellaiselle viholliskuvalle, joka 

ilmenee myös Haarlan edellisestä katkelmasta.373 Suomalaisen yhteiskunnan eliitin ja etenkin 

opiskelijoiden joukossa isänmaallisuus näyttäytyi rakkautena omaan isänmaahan ja inhona 

venäläisyyttä kohtaan.374 Taustalla vaikutti vahvasti myös kevään 1918 sota Suomessa, jossa 

hävinneen osapuolen (punaisten) läheinen suhde idän kommunisteihin leimasi voittajien mielissä ja 

dialogissa molemmat.375 Niin historiankirjoituksessa kuin muussakin kirjallisuudessa oli läsnä 

yhteiskuntaa lamauttava dualismi, jossa punaisten yhteiskunnallista toimijuutta rajoitettiin. 

Kulttuurisen merkityksensä erottelu suomalaisten ja venäläisten (sekä valkoisten ja punaisten) välillä 

sai luterilaisen kirkon liittymisestä valkoisten voitonmarssiin, ja valkoisten korostamisesta 

sivilisaation eturintamana idän henkistä ja moraalista rappiota vastaan.376 Kertomus suomalaisesta 

kansasta etuvartiona perivihollista vastaan läntisen sivilisaation ja kristikunnan puolesta vakiintui 

nimenomaisesti 1930-luvun aikana julkisen kirjoittelun, kirjallisuuden ja jopa kouluopetuksen kautta. 

Neuvostoliitosta tuli tärkein elementti lähes kaikessa ulkopolitiikkaan, uskontoon, kirkkoon, 

heimoajattelun, maanpuolustuksen liittyvässä keskustelussa.377 Koska Neuvostoliitto oli 

ensimmäinen virallisesti kommunistinen valtio, sosialismi ja sen sovellutukset assosioituivat vahvasti 

                                                 
372 Haarla 1939, 187. 
373 Yleisesti ottaen suomalaisten näkemys venäläisistä oli suopea autonomian aikaan, sillä soraäänet keskittyivät melko 

vahvasti Ruotsin suuntaan. Radikaali suunnanmuutos tapahtui vuonna 1917 Suomen itsenäistyttyä, mutta jo ennen tätä 

kielteinen mieliala paikallishallintoja vastaan yleistyi venäläistämistoimien myötä 1900-luvun alussa. Paasi 1996, 159. 
374 On kuitenkin todettava, että tiettyihin mielikuviin on aina olemassa kilpailevia tulkintoja. Sotien välisenä aikana 

venäläiset nähtiin vihollisena etenkin äärioikeiston konservatiivisissa piireissä, mutta toisaalta äärivasemmistolle 

(kommunisteille) Neuvostoliitto edusti ideaalia. Paasi 1996, 158.  
375 Kts. lisää esim. Paasi 1996, 97-98. Sisällissodaksikin kutsuttu vuoden 1918 sota jakoi suomalaiset sosiaalisen taustan 

perusteella työläisiin (punaiset) sekä omistavaan tai porvarillisia arvoja kannattavaan (valkoiset) luokkaan. Suomessa 

sisällissotaan liittyvät käsitykset riippuivat kertojan omasta asemoitumisesta suhteessa valkoisiin tai punaisiin. Koska 

punaiset hävisivät sodan, viralliseksi tulkinnaksi myös historiankirjoituksessa sotien välisenä aikana vakiintui valkoisten 

näkemys vapautussodasta harhaanjohdettuja työläisiä vastaan. Joka tapauksessa sotakokemukset ja sen jälkipyykki (mm. 

punaisten vankileirit) aiheuttivat syvän juovan suomalaiseen kansakuntaan.  
376 Paasi 1996, 97-99. 
377 Paasi 1996, 160.  
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juuri Neuvostoliittoon. Esimerkiksi Suomen ja Neuvostoliiton välisiä suhteita käsitteleviä julkaisuja 

väritti vahvasti puolin ja toisin masinoitu propaganda.378 Lienee sanomattakin selvää, että tällaisessa 

ulkopoliittisessa suhteessa valtiollisten rajojen lähistöön jäävät ihmiset muodostavat harmaan alueen, 

johon kumpikin osapuoli pyrkii vaikuttamaan omilla representaatioillaan.  

4.3 Karjala rajaseutuna ja idän rappio 

 

Karjala-kuvan rakentuminen on vuosisatojen mittainen prosessi, jossa historiantutkimuksella ja -

kirjoituksella on ollut omalle ajalleen relevantti näkökulma. Merkittävin Karjala-innostus koettiin 

1800-luvun romanttisessa taiteessa ja kirjallisuudessa, jolloin Kalevalasta lähtien moni suomalaiselle 

identiteetille tärkeä symboli liittyi Karjalaan. Karjala nähtiin sekä taistelutantereena että myyttisenä 

elementtinä suomalais-venäläisessä suhteessa. Karjalaa siis lähes poikkeuksetta on tarkasteltu 

rajaseutuna Suomen ja Venäjän välillä. Poliittiseen keskusteluun tämä Karjala-kuva siirtyi 1920-

luvulla, jolloin tärkeimpänä oli osoittaa suomalaisten ja venäläisten välinen perivihollisuus.379 

Kulttuurisesti kirjallisuuden merkittävin vaikutus maan väestölle on ollut kansakunnan historian 

arvoa nostattavassa toiminnassa.380 Romaanikirjallisuuden vankkumaton asema lukijoiden 

suosimana historiakulttuurin osana on juontanut juurensa juuri sen akateemista historiankirjoitusta 

täydentävänä osana. Historiallisessa romaanissa kirjailijan taiteellinen vapaus yhdistettynä 

historiantutkimuksen löydöksiin on omiaan antamaan vakuuttavan selostuksen menneisyyden 

tapahtumista.381 Tämän ymmärsi myös Haarla, jonka kirjalliselle tyylille oli ominaista tuoda useaan 

otteeseen esiin menneen ja nykyhetken välisiä yhteyksiä myös itärajan muodostumisen ja sen 

problematiikan näkökulmasta: 

[Niklas] oli voittanut ainakin aikaa pirkkojen kauppa- ja sotavallalle. Vasta vajaa vuosisata 

myöhemmin oli nouseva tuolle paikalle uusi Kolttakönkään eli Boris-Glebin kreikanuskoinen 

kirkko. Se oli syntyvä muutama vuosikymmen sen jälkeen kun Trifon-erakko oli perustanut 

idemmäksi, Petsamo-joen varrelle, pyhiinvaelluskappelin ja luostarin, jolle Moskovan Iivana 

Julma antoi suojeluskirjeen. Mutta nuo tulevat ajat olivat vielä voittajan silmiltä salassa. Hänhän 

oli vain Jäämeren kaappari, jolla ei ollut muuta tehtävää kuin raivata Lapinranta puhtaaksi 

vieraista verottajista […].382 

Suora yhteys nykyajan ja menneen välillä muodostuu heti talvisodan jälkeen ilmestyneestä Kurkien 

tarun kolmannessa osassa tehdystä analogiasta. Siinä venäläisten kanssa solmittu rauha 

kyseenalaistetaan ja nähdään vain silmälumeena.383 Kuten aikaisemmissa luvuissa esiintuodussa 

                                                 
378 Paasi 1996, 99-101. 
379 Paasi 1996, 127. 
380 Paasi 1996, 120.  
381 Vrt. Haarla 1940, 259: Oli käyty taaskin kerran, kuten satojen vuosien kuluessa, ikuista vainolaista vastaan armoton 

taistelu, josta ei koskaan näyttänyt tulevan viimeisiä peijaisia kummallekaan puolelle. 
382 Haarla 1940, 260. 
383 Ihonen 1992, 81. Vrt. Haarla 1940, 16: ”Ryssien rauha!” kivahtaa ritari. ”Se on juutasten muiskailemista.” 
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toiseudessa, myös ”ryssiksi” luokiteltavat nähdään epäluotettavina tai petollisina. Paasi (1996) 

huomauttaa, että yleiseurooppalaisessa representaatiossa Venäjään on usein liitetty halventavia 

stereotypioita lähinnä siitä syystä, että venäläisten vuosisatojen mittainen laajentumispolitiikka on 

koettu uhaksi. Russofobiaksikin kutsuttu pelko Venäjän tai Neuvostoliiton ulkopoliittisista 

tavoitteista ja niihin pyrkimisestä on värittänyt mielikuvan alueellisesti laajenevasta ’toiseudesta’.384 

Toiseudessa kaikki venäläisyyteen liittyvä kuvailtiin jyrkin sanankääntein ja jopa valtio voitiin 

personoida viholliskuvissa (seuraava katkelma). Suomessa vaikuttikin 1930-luvulla vahvasti 

saksalainen geopolitiikka, jossa valtioihin liittyvät analogiat ovat varsin eläviä.385 Seuraavassa 

katkelmassa kristinuskoon liittyvä retoriikka alleviivaa vihollisen toiseutta nimenomaan 

uskonnollisesta näkökulmasta, sillä kirkon auktoriteetti kietoutui isänmaallisuuden puolustamiseen. 

”Me täällä Pohjolassa, varsinkin te, nuoret miehet – me olemme ja meidän tulee olla 

ristinsotureita! Meidän on omalta osaltamme lyötävä pyhän Yrjänän isku Moskovan 

lohikäärmettä vastaan. Sillä hyökkää rajojemme yli Vienan mies Solovetsin munkkien 

usuttamana tai pihkovalainen ja Novgorodin pajari, kaikkien niiden takana on Moskovan tsaari, 

veripäinen hirviö, jolla on valhepukunaan pyhän Gregorin haarniska ja kypärä.386 

Haarlan teoksissa venäläiset ja venäläisvaikutteet maalataan ennen kaikkea vahvojen viholliskuvien 

kautta, mikä on ollut keskeistä myös yleismielialalle sotien välisessä Suomessa.387  Romaanissa 

venäläiset jäävät kasvottomiksi ja hahmottomiksi, homogeeniseksi sotajoukoksi, joita vastaan 

pirkkalaiset taistelevat. Venäläisiin viitataan lähinnä monikkona ”ryssät”, ”verottajat”, ”pajarit”, 

”kupetsit”.388 Myös puhe jää ”ryssänmolitukseksi”.389 Näin ollen idän väestö ja henkilöhahmot jäävät 

vaille persoonaa, ja symboloivat kasvotonta uhkaa suomalaisuudelle. Viholliskuvassa vastustajalta 

riisutaan persoona ja jäljelle jää vain taustalla kytevä uhkaava toiseus.390  

Haarlan kertomuksessa idästä luodaan jopa saamelaisiin liitettyä toiseutta äärimmäisempi kuvailu. 

Romaanin sanavalmis Jaakko Kurki kertoo joutuneensa eräällä kalastusretkellä samojeetarten391 

maahan Pohjoisen Jäämeren merialueella eli Karanmerellä sijaitsevalle Novaja Zemljan (Venäjälle 

                                                 
384 Paasi 1996, 158-159. 
385 Paasi 1996, 162.  
386 Haarla 1940, 131. 
387 Haarlan näkemystä venäläisistä kysyttiin talvisodan aikaan. Kalemaa 2012, 182-183: ’Haarla ei juuri sanoja säästellyt 

kuvaillessaan venäläisiä maahantunkeutujia, he olivat ”nautoja”, ”hulluja polsuja”, ”riiviöitä”, ”varstapiruja”, ”peäpiruja 

helevetin riihessä”, ”toppahousu iivanoita”, ”sairaitten barbaarien lauma”, mutta se on varmaa, että ”tämän sodan 

päättyessä ei näillä rajoilla ole ryssästä muuta jäljellä kuin kytevät kalmankasket ja vainolaisen tuhka. Se on täällä 

rajavartiostossa vuodesta vuoteen vannottu”.’ 
388 Venäläisvihasta on Haarlan teoksessa lukuisia esimerkkejä, ks. esim. Haarla 1940, 73-75, 97, 129, 246, 259, 347-350, 

411, 436. 
389 Kts. esim. Haarla 1940, 246-255, 261.  
390 Ks. Haarla 1940, 347. Ryssä on haaskalintu, joka haistaa raadonhajun ja käy sitä julmetummaksi mitä helpommalta 

saalis näyttää. Jos en minä, esimerkiksi, olisi pari vuotta sitten hävittänyt Solovetsin valtaa Lapinrannalta Näätmöstä 

Pummankiin saakka, olisi se nyt tällä hetkellä työntymässä Inarilta Rovanientä kohti. Me suomalaiset sanalla sanoen 

turvaamme juuri hyökkäyksillämme teidän selkäpuoltanne taisteluissanne Tanskan kanssa.  
391 Uskoisin Haarlan tarkoittavan tällä samojedia, joka on Uralin itäpuolella elävien eräiden kansojen yhteisnimitys. 



 

82 

 

kuuluva kaksoissaari) saarelle.392 Jaakon mukaan samojeetaret asuivat kotakylässään multalattioilla 

ilkosen alasti ja aktiivisesti houkuttelivat miehiä lemmenleikkeihin. Miesten harmiksi napaketut 

kuitenkin estävät nämä touhut tunkeutumalla kotaan ja pureksivat miesten kengänpohjia tai nappaavat 

reidestä kiinni. Sen lisäksi ketut järsivät purjekankaan palasiksi, pakottaen Jaakon ja muut miehet 

palaamaan kotiin soutamalla, villin luonnon säestäessä taustalla.393 Jaakon kertomusta eivät kuulijat 

meinaa uskoa, mutta tarina kuvastaa mielenkiintoisella tapaa sitä, miten idän vaikutus näkyy myös 

alkuperäisheimon kuvailussa. Luvussa 3 nostin esiin saamelaisnaisten luonnonläheisyyden ja roolin 

romaanissa miesten halun kohteena. Kun Jaakko seurueineen tapaa itäistä kotakansaa, mennään 

kuvailussa yhä lähemmäksi luontoa – naiset ovat alasti (vaikka kertojan mukaan ollaan Jäämerellä) 

ja he asuvat multalattioilla. Lisäksi naiset itse houkuttelevat miehiä, oikein ”tuppasivat 

vierustelemaan” eikä heitä tarvitse suostutella, toisin kuin oman alueen saamelaisnaisia. Luonto on 

villiä ja hallitsematonta eikä sitä pääse pakoon – se aiheuttaa harmia ja säestää miesten lähtöä niin, 

ettei kertoja ole päässyt kuvailemastaan myrskyn valitusäänestä eroon. Vietit ovat kuvailun 

perusteella idässä voimakkaampia, ja idän luonto turmelee enemmän – Novaja Zemljan asukkaat ja 

luonto on länteen verrattuna alkukantaisempaa. Näin ollen Haarlan kuvailussa idän luonto toteuttaa 

inhon ja houkutuksen ristiriitaa voimakkaammin. Itä nähdään myös pelottavana ja noiduttuna kuten 

seuraavista katkelmista on luettavissa:  

Näin tultiin vihdoin kuulun Imandra-järven lounaiskolkkaan, Akkalan kolttakylään, jossa 

säästettiin pari pereveskipäistä tyttöä ja nuori Uontrei oppaaksi ja koskenlaskijaksi. 

Silmänsiintämätön Imandra leviää paripeninkulmaisena selkänä itää kohti, ja lähes 

kymmenpenikulmaisena pohjoisille yläjärville päin. Mutta Nivajoen niskakoskelle, josta vedet 

laskevat Kannanlahden könkäälle, on taivalta kaakkoa kohti vain päivänpituinen soutumatka. 

Siellä ja etelästä kohoaa vastaan paljaslakisia tunturikeroja. Mutta mahtavin kaikista on Umptek-

tunturi, joka loistaa koillisesta lumivalkein ja kuumeenpunaisin värein autiota taivasta vasten. 

Miehet ovat tulleet tuntemattomaan, ihmeelliseen maahan, josta he tähän saakka ovat vain 

pirkkojen pirteissä taruja kuulleet. Jähmettyvät hiljaisiksi nuorten jousellisten mielet. Umptek-

                                                 
392 Haarla 1940, 207. ”[…] Täkykalan näätsen kaikotessa selkävesille minä karjaisin miehille siunatussa humalassa: 

’Samojeetareitten maahan!’ Ja luuletkos, ettei tuulenakka sitä kuullut? Se nosti satakertaiset hameensa ja lennätti meidät 

milloin syrjäväärää, milloin nokka edellä Karanmeren synkille rajoille, kunnes paiskasi Noova-Selman kaksoissisarusten 

hyisiin helmoihin – pilvenkorkuisten kallioitten juurelle. Aluksi ei rannalla nähty tuonpituista elävää luojanluomaa muuta 

kuin paksuhäntäisiä napakettuja syöskentelemässä hylkeeraatoja, linnunlantaa ja kenkärajoja…” 
393 Haarla 1940, 209: ”Huittisten Kaijan kautta, sanon minä!” oli Jaakko suuttuvinaan. ”Siellä niitä oli, samojeetareita, 

kotakylässä. Multalattioilla olla jorasivat ilkosen alasti.” […] ”No koira syököön, ne ne vasta tuppasivat vierustelemaan. 

Mutta tulikos siitä mitä? Ei niin hyppysen hyvää. Se on näätsen siinä maassa sillä tavalla, että ne napaketun hyväkkäät 

eivät anna miehelle rakastelun rauhaa. […] Ja mitäs sitten, jos potkaiset niitä sinnemmäksi, reiteen tarrautuvat, jolleivät 

havuksiin. Ja mitäs siinä sitten teit? Ei, pojat, mammanpoikina sieltä palattiin ja ryysyt purjeina.” ”Äläs, myrskykö se 

sillä tavalla…?” ”Ei sinne päinkään! Ketunjeevelit, ne ne olivat syöneet enemmän kuin puolet purjekankaasta, jotta 

soutamalla palattiin suunnattomat taipaleet. Mutta ruskeat pipanat, samojeetarit, jäivät rannalle itkemään tuonkokoisia 

itkunkarpaloita. Ja ruttolinnut ja hukkuneitten neitseitten haamut, meriruusut, joilla on vahankalpeilla poskilla tulenpalava 

läikkä, pitivät sen peevelin peliä rantamyrskyjen laitamilla, niin että vieläkin kaikuu joskus öisin korvissani meriraukkojen 

valitus. 
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jättiläinen muuttaa kasvojaan tunnista tuntiin. Ne hukkuvat siniseen huntuun. Ne harmenevat, 

sinertyvät taas ja mustenevat, kunnes vain hirvittävillä ohimoilla on ruosteenkarvaista punaa.394  

Rajarotkon yläpuolella ja takana yhä punertuva taivas komotti liikkumattomana, viheriänä ja 

verenpunana, aivan kuin noiduttu veräjä, jossa ei ollut poikkipuita, ei pantavitsoja eikä salpoja, 

mutta joka kuitenkin sulki tien pahemmin kuin kivinen koski tai mitaton koskenpalo.395  

Edellä olevissa katkelmissa rajantakainen maa näyttäytyy siis tuntemattomana ja noiduttuna. Näin 

ollen raja olemassaolo tietyllä tapaa muuttaa luontoa noidutuksi ja tunturin hirvittäväksi.396 Umptek-

jättiläisellä Haarla viittaa Hiipinätunturiksi kutsutun Murmanskin alueen vuoristojonon 

kiltinsaamelaiseen nimeen Umptek.397 Ajatus Suomen ja Venäjän välisestä rajasta mentaalisena 

erottajana, jonka ylitettyään rajanylittäjä saattoi kuvitella joutuneensa vuosisatoja ajassa taaksepäin 

eli jonnekin tuntemattomaan, on tuttu jo 1800-luvun lopun matkakirjallisuudesta.398 Rajantakaista 

maata Niklas kuvittelee näin (taivaan puna ja noiduttu olemus tuovat esiin ajatusta idän rappiosta): 

Kaikissa kuvitelmissaan, leikeissä, unessa ja tarinoissa oli rajantakainen maa ollut hänelle veren 

punertavia virtoja ja palavia kyliä, joihin oli hurjaa kuvitella hyökkäävänsä omien miesten 

rinnalla, mutta jotka muuten, omissa oloissaan, olivat väriltään tuhkan peittämää maata, koleata 

hämärää kuin pitkässä illassa kulon polttama, rannaton korpi.399 

Itärajan toiselta puolen leviävä kulttuuri nähdään uhkana Suomelle ja muille läntisille alueille, mutta 

romaanissa kamppailu muodostuu myös henkilökohtaiselle tasolle. Romaanin päähenkilö Niklas 

Kurki hävittää itärajan läheisiä kyliä ja linnoituksia, jolloin koston henki jää kytemään voitettujen 

mielissä. Tästä kostohengestä ja pirkkalalaisten vainosta syntyy Solovetsin luostarin munkkien 

ankaran kasvatuksen saanut Ontrei Hovatta, jonka haavoittamana Niklas Kurki kuolee romaanin 

lopun ratkaisevassa kamppailun jälkeen. Hovatta itse saa surmansa jo kamppailun aikana. Myös 

romaanin vanhemman sukupolven, Niklas Kurjen isän Daavidin ja enon Henrik Kurjen, välinen 

vihamielisyys saa rajasta konkreettisen erottavan tekijän Daavidin paettua vienalaisten joukkojen 

päälliköksi jouduttuaan aikaisemman päällikkönsä Henrikin epäsuosioon.400 Rajankäynnin kannalta 

Daavid onkin mielenkiintoinen hahmo, sillä hänestä muotoutuu tarinan edetessä eräänlainen 

antisankari – ristiriitaisia tunteita herättävä henkilö, jonka todellinen luonne ja motiivit paljastetaan 

vasta romaanin loppupuolella. Daavidiin kohdistetaan samanlaista epäluuloa kuin muihin 

                                                 
394 Haarla 1938, 209. 
395 Haarla 1939, 203. 
396 Luonnon antropomorfistamisesta puhetta luvussa 2. 
397 Kotimaisten kielten keskus, eksonyymit, Hiipinätunturit, 

http://kaino.kotus.fi/eksonyymit/?a=tietue&id=165&ex=Hiipin%C3%A4tunturit (luettu 6.5.2020). 
398 Varpio 2005, 38.  
399 Haarla 1939, 122. 
400 Tämä johtuu siitä, että Daavid ja Maalina avioituvat Kurki-suvun kielloista huolimatta.  



 

84 

 

rajantakaisiin vielä silloin, kun hän ehdottaa pirkkalaisten ja karjalaisten liittoutumista venäläisiä 

vastaan. Daavidin kuvailussa korostuvat huonot puolet nimenomaan vienalaisuutena.401  

Vienalainen oli sittenkin pettänyt. Tätä se juuri oli tarkoittanut sukoilullaan ja houkuttelullaan. Ja 

nyt, nyt olivat talot Kemistä Oulunsuihin saakka tyhjinä, naisten ja lasten hoteissa. Ja tuolla 

polttaa Satakunnan rosvo alkajaisiksi Tervolan rakennuksia, surmaa kansaa ja sitten, tietenkin, 

laskee alavesiin ja… […] Jollei päästä tuokiossa rannalla ja juosta sytyttämään parin neljänneksen 

päässä sijaitsevalle Yläpenikan vuorelle, jolla seisoo merkkikokko vainovalkeata varten, ei 

mikään pelasta maakuntaa. Vain sieltä, Yläpenikalta, näkyy kokko Suensaarelle ja vain sieltä 

saavat hätämerkin myös etelänpuoliset talot, jotta avuttomat ennättävät vainoväylältä korven 

peittoon.402 

Haarla luo alkuun lukijalle mielikuvaa petturista, joka on kostonhimoissaan hylännyt 

suomalaisuutensa ja omaksunut vihollisen roolin. Syvyyttä hahmoon tuovat kovat elämänkokemukset 

ja syvä rakkaus Kurki-sukuun kuuluvaa Maalinaa kohtaan. Jo romaanin ensimmäisissä luvuissa 

Daavidin ja Henrikin vihanpidosta paljastuu oleellisia seikkoja – romaania edeltäneissä tapahtumissa 

oli Suomen alueen rahvas kapinoinut, ja Daavid liittynyt Kaarle Knuutinpoika Bonden joukkoihin 

Turun sekä Viipurin linnanherroja vastaan. Romaanin alussa Daavid on näin ollen vangittuna Turun 

linnassa ja hänen rakastettunsa Maalina Kurki pyytää Suomen ruhtinaspiispalta Maunu Tavastilta 

apua tilanteeseensa.403 Armeliaan ja kansan isähahmon roolin romaanissa saanut piispa saa Daavidin 

pelastettua dominikaaniluostariin, mutta koska rakastavaiset yrittävät pakoon omin päin, saavuttaa 

Henrik heidät ja yrittää surmata Daavidin.404 Daavid selviää tappoyrityksestä ja pakenee veljensä 

kanssa Tallinnaan, mutta siellä heidät vangitaan Kaarle Knuutinpojan asemiehinä ”kauppatavaraksi” 

paikallisille kauppiaille. Hirsipuun sijaan veljekset onnistuvat pakenemaan katkelmassa esiintyvän, 

Karjalasta kotoisin olevan kolmannen vangin Jussi Hintsan avulla.405 Daavidista tulee lopulta 

novgorodilaisjoukkojen päällikkö, jonka motivaatio sotatoimista entistä kotiseutuaan kohtaan 

kumpuaa henkilökohtaisesta kostosta hänen ja Maalinan väliin astunutta Henrik Kurkea vastaan.406 

                                                 
401 Haarla 1940, 341. ”Saaliina on tällä kertaa Suomen heimojen yhtyminen – koko valtakunta!” [Niklas] oli aikonut lyödä 

kerrallaan koko pitkäpiimäisen repostelun ”Tiedetään, tiedetään”, jatkoi yhä enomies, ”mutta kun ryssä maksaa 

sielunsakin väärällä rahalla, ei ole vienalaiseenkaan liialti luottamista, ei sanassa eikä valassa. […]” 
402 Haarla 1939, 132. 
403 Haarla 1938, 20-21. ”Mitä tahdot, tyttäreni?” ”Anon kirkon ja teidän korkea-arvoisuutenne armeliasta suojelusta!” 

Sanat tulevat selkeinä, ehdottomina, melkeinpä vaativina. ”Miksi, tyttäreni?” ”Veljeni vainoo minua naittaakseen minut 

pakolla Haalogalannin maavoudille, ja sulhaseni, Daavid Jaakonpoika, jota he sanovat kapinoitsijaksi, aiotaan surmata 

vankeudessa…” ”Satakunnan Daavid?” kysyi piispa ääni vavahtaen perinpohjaisesta hämmästyksestä.  
404 Haarla 1938, 54, 68-69. 
405 Haarla 1938, 220-221: Jussi Hintsa on hypähtänyt taas ristikolle. Siinä laulussa on jotain tuttua. Se kiertää 

alakaupungista ylöspäin Toompealle. Ja yht’äkkiä se roihahtaa äänekkääksi virraksi, joka solahtaa linnoituksen portista 

pihan puolelle. Nyt hän sen tajuaa, Karjalan poika. Siellä kiertää tähtipoikien joulukulkue – kolme tietäjää matkalla 

Betlehemin seimelle, kuten olivat Viipurissakin tehneet luostarikoulun teinit. […] Eikä herännyt epäilyksen hiventäkään 

vartijoissa vankien vaeltaessa teinipoikien viitoissa ja päähupuissa linnanportista alakaupunkiin ja rantaportin kiilatuvalle, 

josta oli helppo hankkia sukset ja painella Nevalle, Novgorodin alueelle. Ja nyt, monet muut kohtalot takanaan, istuu 

Satakunnan kapinoitsija novgorodilaisen ratsuosaston päällikkönä ja leppymättömänä kostajana ottamassa vastaan 

pirkkojen hyökkäystä.   
406 Haarla 1938, 219. 
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Romaanissa järkkymätön ja suvun etua ensisijaisesti ajava Henrik näkee Daavidin uhkana 

suunnitelmilleen. Henkilökohtainen, suvun häpeään saattamisen aiheuttama viha saa uutta väriä, kun 

Daavid lyöttäytyy rajantakaisten joukkoihin. Daavidista tulee ”verivihollisen renki, koljagi-herrojen 

orja, heimonsa asian saastainen kavaltaja – ’suuri luopio’”.407  

Hämeestä lähtöisin oleva Daavid on pirkkalaisten näkökulmasta siirtynyt vihollisjoukkoihin ja 

pettänyt oman heimonsa. Daavidin motivaatio siirtyä novgorodilaisjoukkoihin kumpuaa hänen 

kokemastaan epäoikeudenmukaisuudesta – valtaapitävien omat suunnitelmat eivät istu yksiin 

Daavidin tekojen kanssa, joten hän ylittää itärajan liittoutumalla karjalaisten ja venäläisten kanssa.408 

Haarla kirjoittaa Daavidin hahmoon ristiriidan; hän on pohjimmiltaan rehti suomalainen mies, joka 

olosuhteiden pakottamana joutuu rajan väärälle puolen. Henrikille Daavid muodostuu vaaralliseksi 

hahmoksi, sillä tieto hänen eloonjäämisestään olisi omiaan rikkomaan liiton Kurkien ja norjalaisten 

välillä, sillä sulhasensa kuoleman todistanut ja siihen luuloon jäänyt Maalina on naitettu norjalaiselle 

maavoudille – näin ollen Daavid symboloi idän uhkaa henkilökohtaisella tasolla.409 Tämä ilmenee 

seuraavasta katkelmasta: 

Henrikin sukutappara nousi ja laski uupumattoman tasaisesti, kuin sepän moukari. Sen omistajan 

rintaa poltti sammumaton raivo tuota kostajan haamua vastaan, joka häilyi joka iskulta hänen 

silmissään. Jokin ääni huusi hänessä vuoren varmuudella: Se on hän, Satakunnan Daavid, eikä 

kukaan muu! Se mies oli tullut riistämään hänen viisaitten tekojensa hedelmät. Se oli yksinään 

vaarallisempi kuin kaikki vienalaiset ja pajarinpojat yhteensä. Sen miehen oli kuoltava, vaikka 

hänen täytyisi rastia kalmankaski Kannanlahdesta ympäri Äänislahden Holmogoriin saakka ja se 

poltettava kylineen kaikkineen laidasta laitaan. Sen miehen oli kuoltava, ennenkuin huhun pöllö 

ennättäisi haukkua rakinäänellään sen nimeä länteenpäin ja ehkäpä Maalina-sisaren kuultaviin.410  

Haarla antaa kuitenkin ristiriitaiselle hahmolleen Daavidille synninpäästön, kun tämä kyseenalaistaa 

vääryyden ja epäoikeudenmukaisuuden sytyttämän vihan itsessään.411 Pohtiessaan menneitään 

                                                 
407 Haarla 1938, 233: Se on taas tuo mies tavallinen karkulainen, hänen sisarensa ryöstäjä, Kurkien nimen häpäisijä ja nyt 

tuhatta kertaa entistään kehnompi: verivihollisen renki, kolbjagi-herrojen orja, heimonsa asian saastainen kavaltaja – 

”suuri luopio!” jäävät lopuksi soimaan marttyyrin sanat hänen korvissaan. Ja ne, pyhät ennussanat, ikään kuin antavat 

tuon juuttaan hengen hänen käsiinsä kaiken nimessä mikä on pyhää, vanhurskaan oikeuden nimessä.   
408 Haarla 1938, 218-219: ”Tee se, hyvä veli, juokse Viipuriin Kaarle Knuutinpojan hoviliehtariksi. Minä en enää sille 

herralle ajokoirana lintuja juokse”, kuului katkera ääni vastaukseksi. ”Vai kukako auttoi meitä pakoon Toompean 

vankikopista – tuo simasuinen herrako, vai…?” ”Eipä, eipä, mutta…” marisi nuorempi veli, ”tämä ryssänkaulus kolottaa 

niskaa ja tämä peevelin suomupaita – kilajaa kuin väärä raha Novgorodin markkinoilla.” ”Johan ma sen sanoin, livistä 

Viipuriin!” ärjähti toinen. ”Minulla on viimeinkin… vuosien perästä kosto tuossa kädessä, enkä jätä, Pirkkalan 

Jaakopinristin kautta, Henrik Kurjelle maksamatta.” Yhä läimähtelee sama kostonliekki kuin kerran Turunlinnassa 

Hannu-herran ja Maunu Tavastin edessä Satakunnan Daavidin entisestäänkin uurteisemmilla kasvoilla, sillä monet 

raskaat vaiheet hän on niistä ajoista asti kokenut. 
409 Maalina Kurki naitettu norjalaiselle Sigurd Hortelle – suostunut tähän vain siksi, koska on luullut Daavidin kuolleeksi. 

Liitto norjalaisen kanssa muuttuu mitättömäksi, sillä Maalina on aikoinaan mennyt naimisiin jo Daavidin kanssa. 
410 Haarla 1938, 230-231.  
411 Haarla 1940, 192: Satakunnan Daavid on ottanut raskaan huovinlakin päästään. Ja hän tuntee aivan kuin riisuneensa 

koko olemuksensa alasti lähestyessään syntymäkotiaan, jota hän ei ollut nähnyt siitä hetkestä asti, jolloin Henrik Hornin 

kartanonvouti oli sytyttänyt sen asuinrakennuksen ja hän, nuorukainen, oli huulet hädästä ammollaan, itkien ja kiroten, 

yrittänyt turhaan irti nihtirenkien käsistä pelastaakseen pirttiin palavan vanhan taattonsa. […] Siinä vihan liekissä, jota 

hän oli kantanut tuon tuhoyön jälkeen rinnassaan, oli ollut aina jotain palavan ruumiin ellottavaa katkua. Se oli siittänyt 
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Daavid ymmärtää vihan olleen samanaikaisesti sekä motivoiva tekijä harhapoluille että mahdollisuus 

suuren tarkoituksen löytämiseen. Daavidin näkee liittymisensä Novgorodin joukkoihin palvelleen 

suurempaa tarkoitusta – siellä hänessä kypsyi ajatus vienalaisten ja Pohjolan suomalaiskansan 

liittoutumisesta Novgorodia ja Moskovaa vastaan.412 Lopullisen sovituksensa Daavid tekee 

hävitysretkellä Käkisalmeen; varoittaakseen poikansa joukkoja yllätyshyökkäykseltä, Daavid pettää 

venäläisherran viime hetkellä ja maksaa teosta hengellään. Tällä tavoin ristiriitainen hahmo lunastaa 

lopullisen kunniallisuutensa.413  

Kuten mainittua, henkilökohtainen uhka idästä muodostuu myös romaanin toiselle keskeiselle 

henkilölle, Daavidin pojalle Niklaalle. Toisin kuin Daavidissa, kostaja Ontrei Hovatassa henkilöityy 

idän rappiollinen vaikutus, sillä hänen vihansa ja kostonsa ei palvele kansakunnan suurta tarkoitusta. 

Sen sijaan Ontrei Hovatta on lapsesta pitäen joutunut alttiiksi idän rappiolle.414 Niklaan ajatukset tätä 

uutta uhkaa kohtaan vaihtelevat vihasta ja pelosta kohti päämäärätietoisuutta.415 Hän ymmärtää 

Ontrein symbolina Karjalassa esiintyvälle idän rappiolle.416 Koston kierteen aiheuttama ja Niklaan 

masinoima Hovatan suvun hävitys on jättänyt uuden koston siemenen kasvamaan hävityksestä 

                                                 
häneen vihan ja inhon isoisia vastaan. Hän näki näkemällä mitattomat, tulipaloiset taipaleet, joilla hän oli karaissut 

kostajanmiekkansa viattomain ja viallisten veressä, kapinan liekin kärventäessä sammumattomana hänen omaa rintaansa. 

Ja nyt – mitä tuo kaikki, viha, tuska, hurja voitonnauru, heimopetturin häpeä ja vääryyden kirvelevä kirous, mitä se oli 

ollut? Sehän oli nyt… tässä kosteassa aamuhämärässä hänen oman itsensä tuhkaksi palanut vainaja.  
412 Haarla 1940, 194: ” […] Ilman tuota päästämätöntä vaivaa, luulen, minun selkärangastani olisi ehkäpä sittenkin 

puuttunut sen parhain teräs tai oikeammin… sehän on taitanutkin viedä minut tekoihin, joita tänäkin hetkenä muistelen 

puhtaalla mielellä.” ”Myöskinkö sitä, että palvelit Vienassa Novgorodin palkkarenkejä – omiasi vastaan?”   
413 Haarla 1940, 392: Ja Satakunnan Daavidin, muinaisen Karjalan posatniekan pää putoaa kauaksi siitä ihmisruumiista, 

joka ei ollut konsa pääsevä synnyinseutunsa multaan. Mutta hänhän oli veronsa maksanut niin erehdyksistään kuin 

onnenkin päivistään. 
414 Haarla 1940, 233. ”Etpä sattunut tietämään, että jos tapoitkin Kuitti- ja Pistojärven Hovatat joka sorkan 

miehenpuolelta, jäi kuin jäikin etelämmäksi, Ylä-Kuittijärven pohjukkaan, Livo-joelle, polvenkorkuinen tenava 

leskimoamonsa hoiviin. Ja se poika on nyt nuori briha, jota suku sanoo Ontroksi ja Ontreiksi ja Solovetsin munkit 

Andreakseksi…” ”Munkit? Ja mitä syytä heillä olisi…?” ”Heillä sitä vasta onkin. Poika on kasvatettu luostarin hoteissa, 

ei ainoastaan isänsä surman kostajaksi, vaan sarvipäiseksi saatanaksi, jonka on kostettava koko suvun ja Karjalan 

puolesta. Sillä tavalla! Ja etupäässä juuri Suensaaren Kurkelaisille ja sinulle, Uokkiniemen rosvolle, kuten Uhtualla päin 

sanotaan. Ja sinä, Huittisten hullu, luulet pomiloivasi kuomasiksi itsellesi uhtualaiset, ryssänpapit ja veripäisen kostajan, 

joka on pyhäinkuvien alla tuhannesti vannotettu vihaan ja hävitykseen, saanut oppia munkkien metkut ja luostarisolttujen 

sotatemput poikapolvesta asti? Ho-hoi, ho-hoi-nii, huokaa Uhtuan akka!” 
415 Haarla 1940, 237. Ja rajojen takaa nousi vähitellen uudennäköisenä tuo uusi kostaja – Ontrei Hovattainen. Tämän 

hahmo oli nyt hänen näyssään hoikka, notkea nuorukainen. Sen käsivarret ja vyötärö olivat suomuisessa sotisovassa. 

Mutta sen polvet horjuivat vuosien mittaisesta luostari-ikonien kumartelemisesta ja sen kasvot olivat vahankalpeat 

yhtämittaisista paastoista. Vuoroin säihkyi sen silmistä äly, vuoroin koston loimottava lieska. Mutta usein ne harhailivat 

sairaasti riutuvina, sillä hän, tuo poika parka, oli kaikesta onnesta osaton. Sydänjuuria myöten oli hänen rintansa valettu 

myrkyllä, tärvelty pisara pisaralta. […] Hän oli kaunis, ylpeä ja voimakas kuin langennut enkeli, mutta myöskin äkkiä 

katkeava, hauraan hauras kuin pilkko pimeässä kasvanut hottovartinen horsma, jonka sinenpunaiset kukat loistavat 

sairasta kiihkoa virvatulisena liekkinä. Ks. myös Haarla 1940, 263. Tuulomajoen suissa, odottavat häntä tähänastisia 

suuremmat ja rikkaammat kylät ja näiden takana oman heimonsa luopio ja pahahenki, Ontro Hovattainen. […] Se oli 

karvainen peikko, jonka veri oli roiskahtava maalle joko Solovetsin muureilla, Kannanlahdessa tai missä tahansa, jossa 

oli miekalle tiloja.  
416 Haarla 1940, 239. Nythän hänellä oli arvoisensa vihamies ja vastustaja – tuo slaavilaisen lohikäärmeen noitumalla 

loitsittu myrkkyhammas, joka oli kiskaistava sen leukaperistä irti. […] ”Se Juudas Iskariot on surmattava ja koko Vienan 

kansa on tervehtyvä!” 
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selvinneeseen poikaan. Poika on otettu luostarin suojiin, jossa hänet on kasvatettu taistelemaan 

sukunsa ja Karjalan puolesta rajantakaisia suomalaisheimoja vastaan. Haarla nostaa esiin tässä kohtaa 

romaania häntä eniten kiusanneen teeman ja pohdinnan suomalaiskansan eripuraisuudesta. Hän näkee 

idän rappiollisen vaikutuksen tässä olennaisimpana seikkana.417 Rajaa karjalaisiin kohtaan luodaan 

nimenomaan idän rappiollisuuden vuoksi. Ontrei Hovatassa kiteytyy Haarlan näkemyksen mukaan 

suomalaisen kansan perimmäinen ongelma. Perivihollinen on myrkyttänyt ja vierastuttanut 

karjalaisen mielen omaansa vastaan, jolloin syttyy veljessota – venäläinen värvää karjalaisen 

pirkkalaista vastaan hyväksikäyttämällä väliin jäänyttä katkeruutta eikä hänen tarvitse itse uhrata 

itseään sotatoimiin pirkkalaista vastaan. Haarla mukaan idän rappiollinen vaikutus on uhka 

nimenomaan siitä näkökulmasta, että sillä heikennetään vastustajan sisäinen yhtenäisyys ennen 

hyökkäystä: 

Tuossa Ontrei kostajassa oli taas paiskattu häntä vastaan rajankirojen räämäsilmäinen peikko, 

joka upotti rimpeen, hähättäen ja suu kinassa, jokaisen jalon ja rohkean ajatuksen, mikä konsa 

syntyi rajan tällä tai tuolla puolen. Heidän oman sukuheimonsa hengen ja veren oli perivihollinen 

aina, vuosikymmenestä toiseen myrkyttänyt ja hierimällä hiertänyt, kunnes se oli hyökännyt 

sutena rajan yli. Eikä sen tarvinnut, tuon kavalan saastahisen, omaa lihaansa uhrata. Ei muuta 

kuin omilla uskoillaan vierastuttaa miehet Vienassa, sohaista vihanpalo aivoihin ja ase kouraan, 

jo syttyi taaskin veljessota, ryöstö ja hävitys.418 

Olennaista on, ettei karjalaisia luokitella periviholliseksi vaan heidät nähdään venäläisten juonittelun 

uhreina. Seuraavassa katkelmassa Haarla tuo esiin sen, kuinka Ontrei Hovatan viha Niklasta ja muita 

pirkkalaisia vastaan on valjastettu koskemaan kaikkia rajan toisella puolen eläviä. Näin ollen 

konkreettiseksi esteeksi vienalaisten ja pirkkalaisten väliselle liitolle on venäläisten kätyriksi 

valjastettu Hovatta, joka lietsoo myös muiden karjalaisten mieliin vihaa. Katkelman lopuksi Haarlan 

uhkakuvissa näkyvät venäläisten suorittamat hävitysretket, joiden seurauksena isänmaallisuuteen 

liitetyt pyhät kristilliset symbolit viedään rajan taakse.  

”Minä olen nähnyt Ontrei Hovattaisen, jolta Solovetsin munkit ovat ikoniensa alla satahelmisillä 

rukousnauhoillaan, väärän opin myrkyillä ja paastoilla kääntäneet mielen ja kielen, niin että se 

nyt huutaa sammumatonta kostoa meille, pirkoille, ja jokaiselle elävälle olennolle rajan tällä 

puolella. Vienan kansa on kypsä meidän kanssamme veljessopuun pelastuakseen Moskovan 

solmuruoskasta ja hirttonuorasta. Mutta viimeinen Hovatta, tuo Ontrei-saatana liehtoo veristä 

vihaa. Se on sekä Solovetsin liuhupartojen että moskovalaisten ruhtinaanpoikien kätyri ja 

käskyläinen. Ja se aikoo suurille hävitysretkille rajojemme ylitse, omien jokiemme rannoille 

saakka, pannakseen tuhaksi kototalomme ja kirkkomme ja raahatakseen temppeleittemme 

                                                 
417 Haarla 1940, 224-225. Niklas käveli edestakaisin permantoa onnettomien ajatuksien keskellä. Hän ei saanut niitä 

torjutuksi edes loitommalle. Missä oli sitten lopultakin, hän kyseli itseltään yhä toivottomampana, tämän kansan perisynti, 

jotta se kyettiin sillä tavalla tärvelemään? Miksi, kaikkien pyhimysten nimeen, juuri tämä kansa olisi syntynyt salakaunan 

ja riidan mätähaava rinnassaan? Siihenkö oli tärveltyvä sen sisu ja voima? Ja sitten, kerran – tärveltyään sielunsa 

keskeisissä kylätappeluissaan ja yöllisissä murhapoltoissaan – oliko se, Herra nähköön vieraita saalistajia väistymistään 

väistyvä, oljenteleva loput elemästään piilopirttien hytisevänä joukkona, ehkäpä vaivoin siittäen hourusilmäisistä 

naisistaan säikkytautista ja rujoa orjain rotua?  
418 Haarla 1940, 234. 
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pyhitetyt kellot ryssänmonastereitten sipulitorneihin – kalkattamaan häpeäämme ja 

kurjuuttamme. […]”419 

Konkreettinen ja tietyllä tapaa varoittava esimerkki rajan vaaroista ja rappiosta muodostuu myös 

Niklas Kurjen nuoruudenrakastetun Katrin kohtalossa. Hänet ryöstetään kostoksi Niklas Kurjelle ja 

myydään orjaksi itärajan toiselle puolen. Usean vuoden jälkeen hän pelastuu venäläisten käsistä, 

muttei toivu koettelemuksistaan fyysisesti tai henkisesti.420 Idän rappiollinen vaikutus leimaa hänet 

”rajankirojen tyttäreksi”, jonka ulkomuoto on kuihtunut, kyvykkyys heikentynyt ja mieli 

järkkynyt.421 Pelko joutumisesta uudestaan orjaksi rajan toiselle puolen saa Katrin yrittämään 

itsemurhaa, kun hän erehtyy luulemaan Niklas Kurjen joukkoja ”vainolaisiksi”.422 Kuolema tulee 

lopulta pian pelastumisen jälkeen särkyneen sydämen vuoksi, kun hän ymmärtää että Niklas on 

pitänyt lupauksensa häistä lähinnä säälin vuoksi.423 Katri kohtalon romaanissa kuitenkin sinetöivät 

”pitkät rajan kirot”.424 Miesten koettelemukset rajan takana liittyvät sotaretkiin (kuolema tai 

haavoittuminen) tai Niklaan tapauksessa myös hetkelliseen orjuuteen.  

[Niklas] vetää hitaasti kämmenensä kasvojen eteen. Se on veressä. Rohtumalle arpeutunut haava, 

jonka hän oli saanut Pihkovan-pajarin maahovista karattaessa, on avautunut pahimmoilleen. Mies 

on kiukuissaan kiroamaisillaan. Nyt juuri kun hän oli päässyt kirotun rajan yli elämän puolelle, 

onnelliset kuvajaiset pakenivat hänen ulottuviltaan kuin vuorenrinteellä tanssivat huurupyrstyiset 

keijavaiset! Tuska ahmaisee hänet kokonaan. Ja hän tuupertuu routaiselle tielle. […] Niklaan 

sairaus vei pitkät ajat. Lumet ovat jo riutumaisillaan hänen oljennellessaan toipilaana 

vuoteellaan.425  

Niklas palaa hyökkäysretkeltään siis haavoittuneena, mutta pystyy voittamaan vangiksi joutumisesta 

aiheutuneet fyysiset vammat. Mielen järkkymisen sijaan Niklaan täyttää viha ja häpeä kokemastaan 

kohtelusta sekä luja päätös vapauttaa Karjalan kansa venäläisisistä.426 Näin ollen olennaiseksi 

                                                 
419 Haarla 1940, 268.  
420 Haarla käyttää Katrista tässä vaiheessa usein negatiivisesti arvottavia attribuutteja, kuten ”tyttö riepu”, 

”säikkytautinen”, ”heikko/piinattu rinta”, ”käpertyneet ja kelmeät kasvot”. Kts. 1940, 106-109. 
421 Haarla 1940, 109. Siinä lepää rajankirojen tytär, ajattelee Niklas. Hän on kuin murskattu kylmänkukka, jonka hauraat 

terälehdet eivät enää tuoksu. Se vain värjöttää aamuttomassa, päivättömässä norossa, raskaitten lepänlehtien katveessa ja 

rukoilee kuolemaa, jota kukaan ei saa nähdä. Miehen äskeinen kostonhimo on tuokioksi haihtunut. Syvä, lämmin 

hoivaamisen halu panee hänen kätensä hivelemään pientä kuperaa otsaa, kaulaa ja kuihtuneita hartioita. 
422 Haarla 1940, 107. Piinattu rinta on ratkeamaisillaan pakahduttavasta kauhusta. Päässä tuntuu tyhjältä. Jäsenet ovat 

turrat. Niitä ei ole olemassakaan. Mutta yht’äkkiä hän kuulee suustaan tunkeutuvan pitkää, jollottavaa ääntä. Tämä on 

hulluutta, mielenvikaisuutta! vilahtaa ajatus aivoissa. Mutta se huuto tekee sanomattoman hyvää. Se nostaa hänet 

jaloilleen. Hän juoksee luonnottoman ketterästi ovelle ja ulos. […] Hän tahtoo päästä kaikista kärsimyksistä. Hän on 

juoksemassa Kolkontaipaleen ruskeaan rantaveteen.  
423 Haarla 1940, 144-146. Se ei ole minua todenteolla tahtonut, repii yht’äkkinen varma ajatus hänen erintaansa kovana 

ruosteisena rautana. Se on vain säälinyt ja … Se on itsensä pakottamalla pakottanut…! Ja taas repäisee tuo paha rauta 

hänen kiristyvää sydäntään. Hänen täytyy hengittää, hän on tukahtumaisillaan. Sydän on kopristumaisillaan 

aukenemattomaksi sykkyräksi. On aivan kuin jossain kiristeltäisiin silkinhienoja jänteitä, niin että ne ovat 

katkeamaisillaan. […] Irnijärven Katrin sydän on seisahtunut. Se on särkynyt – tuo Ummajoen helmi, jonka ytimissä pieni 

punainen pisara oli ollut ristiinnaulitun Kärsijän verenpisara. 
424 Haarla 1940, 146. ”Pitkät ovat rajan kirot”, [Jaakko] sanoo. ”Koeta toipua, poika. Huolehdin hautaanpanosta.” 
425 Haarla 1940, 304-305. 
426 Haarla 1940, 350-351. ”[…] ryssä on siittänyt meihin polvesta polveen pyhän vihan, jota te ette koskaan voi täysin 

tajuta. Minäkin ymmärsin sen juuria myöten vasta sitten, kun ryssäläissoltut potkivat minut hereille Pummangin 
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erottajaksi suomalaisuuden kohdalla muihin kansoihin nähden Haarlan romaanissa painotetaan 

nimenomaan tätä ikuista ja pyhää vihaa venäläisiä kohtaan.427 

Keskeisin kysymys edellä laaditun selostuksen suhteen onkin, miksi karjalaiset on leimattu jo 

alkujaan vihollisiksi. On huomionarvoista, että itäraja on kokenut useita muutoksia vuosisatojen 

aikana maiden alueellisten konfliktien vuoksi, ja on muodostunut olennaiseksi tekijäksi Suomen ja 

Venäjän välisille suhteille.428 Etenkin ensimmäisen maailmansodan jälkeen Suomen ja Venäjän 

välinen raja sai uuden, lujemman merkityksensä ideologisessa mielessä. Raja muodostui 

merkitykselliseksi laajemminkin kansainvälisesti, sillä se erotti kommunistiset ja kapitalistiset valtiot. 

Yleisesti ottaen 1800–1900-luvun kulttuuriväen kiinnostuksen kohteena olivat karjalaisen kulttuurin 

ne piirteet, jotka yhdistivät Karjalaa Suomeen, kun taas karjalaiseen kulttuuriin ja kieleen siirtyneet 

venäläiset piirteet nähtiin usein rappiona.429 Tämä johtuu siitä, että suurin uhka suomalaisuudelle on 

historiankirjoituksen perusteella perinteisesti tullut idästä jo 1700-luvulta lähtien. Näin ollen voidaan 

todeta, että Karjala nähtiin rajaseutuna, joka toisaalta muodosti eturintaman läntiselle sivistykselle ja 

toisaalta näyttäytyi venäläisvaikutteineen epäilyttävänä.430 Haaveet Suur-Suomesta ja Karjalan 

menetettyjen osien liittämisestä osaksi Suomea olivat osin myöskin syynä sille, miksi idästä 

laajenevasta uhkasta alkoi tulla yhä ajankohtaisempi. Neuvostoliiton näkökulmasta suomalaisten 

aluelaajentamishaaveet aiheuttivat myös neuvostojohtajissa epäluuloa suomalaisia kohtaan.431 Näin 

ollen myös itärajan läntiselle puolelle varmasti välittyi kuva Neuvostoliiton kiristyvästä otteesta 

Karjalassa. Kirjailija Haarlalla oli myös henkilökohtainen syy suhtautua varauksella kommunismiin, 

sillä hän taisteli valkoisten rivissä vuonna 1918.432 Kevät 1918 jätti myöhemmin jälkensä kirjailijan 

tuotantoon varsinkin runoilijaystävä Juhani Siljon kuoleman vuoksi ja auttaa osaltaan ymmärtämään 

                                                 
rantakiviltä, sysäsivät laivaansa ruumaan ja tuomitsivat minut, vapaan päällikön Pihkovan taakse, orjuuteen tai 

tapettavaksi […] Osaatteko kuvitella, miltä tuntuu rehellisestä suomalaisesta miehestä, kun häntä odottaa Iivana-tsaarin 

kätyreitten silmiensokaisu poltinoralla ja sitten vasta mestaus tai hirttonuora? Ja aavistatteko, mikä päätös syntyy muun 

muassa minunlaisessani miehessä, joka olen sivaltanut suoralla miekalla haavan toisensa jälkeen Vienan ryssäläisvallan 

ruumiseen, ja tiedän kuitenkin, että sen karvainen naama molittaa yhä munkin suulla Solovetsissa ja sen 

moskovalaiskypärä komottaa ehjänä! […] Niin, hyvät miehet”, päätti Niklas silmänvarjot synketen, ”[…] Ennen sitä ei 

vaimene minun vihani, sitä ennen ei poistu minun häpeäni, sitä ennen ei pääse myrskyistänsä Karjalan kansa…” 
427 Haarla 1940, 110. Orjantappuroita [piilopirttimme tytöt ja nuorikot] ovat olleet viholliselle, salaperäisiä noitakukkia, 

joiden heteet ja terälehdet ovat kasvaneet heidän kauhuhapsistaan ja sitkeä varsi lukemattomista valvotuista öistä. 

Sellaisina öinä on heidän piinattu sydämensä muuttunut ihmeelliseksi kalmankukaksi, jonka juuria ei pane mikään halla, 

sillä ne ovat myrkkykeison juuret, täynnä valkeata, salasurmaista maitoa. Ja jokainen sellainen kukka tekee hedelmänsä 

ajallaan. Niin virtaa meidän naistemme rintojen maidosta heidän poikiinsa kalvistava viha, jota vainolainen on kauhistuva 

ajasta aikaan… 
428 Paasi 1996; 102, 155-.  
429 Katajala 2013, 38.  
430 Paasi 1996, 106. 
431 Paasi 1996, 99-101. 
432 Poppius & Raevuori 1936, 217. Haarla toimi sodan aikaan valkoiseen armeijaan kuuluvan ryhmän joukkueenjohtajana 

ja ylennettiin sodan päättyessä urhoollisuudesta kersantiksi.   
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hänen kirjallista toimintaansa.433 Omat kokemukset rintamalta ja varsinkin ajatus kansan 

jakautumisesta kahteen vastakkaiseen, ase kädessä toisiaan taistelevaan ryhmään ja näistä aiheutuneet 

ristiriidat jättivät merkittävän jäljen Haarlan kirjalliseen tuotantoon syyllisyyden ja sovituksen 

teemojen muodossa.434  

Suomalaisten näkökulmasta Karjalasta muodostui etenkin 1900-luvun alussa poliittisesti vaikea 

kysymys maan itäsuhteessa. Neuvostoliitto solmi Suomen kanssa rauhansopimuksen vuonna 1922, 

jonka perusteella rintamaraja kulki Laatokasta Pohjoismereen pitkälti vuoden 1812 määriteltyjen 

rajojen mukaisesti. Neuvostoliiton näkökulmasta se sai itäisen Karjalan erotettua maantieteellisesti 

Suomesta, ja suomalaisten mieliin iskostui käsitys Neuvostoliitosta uhkana itsenäisyydelle.435 

Toiveet Suur-Suomesta saivat kolauksen, sillä suomalaiset joutuivat luovuttamaan Porajärven ja 

Repolan vastineeksi Petsamosta. Näin ollen vuoden 1922 mukaisia rajoja ei innokkaimpien Suur-

Suomi kannattajien piireissä hyväksytty, vaan lähtökohtana edelleen oli suomensukuisen Karjalan 

liittäminen Suomen alueeseen.436 Muun muassa suomalaiset kielinationalismiin perustuneen 

heimohengen innostamat vapaaehtoiset tekivät hyökkäyksiä Karjalaan tarkoituksenaan vapauttaa 

karjalaiset venäläisvallan alta ja yhdistää Karjala Suomeen.437 Vapaussodan kohteeksi Karjala oli 

varsin luonteva valinta; 1800-luvun kansallisromantiikassa Vienan erämaista oli luotu Kalevalan 

syntyseutuna loistava muinaissuomalainen valtakunta.438 Etenkin 1930-luvulla käsitys Suur-

Suomesta muodostui niin abstraktiksi unelmaksi, ettei täyttä selvyyttä ollut siinä, minkälaisen alueen 

se kattaisi.439 Suur-Suomi-utopiassa on kyse yleiseurooppalaisesta suuntauksesta, jossa muutkin 

valtiot (esim. Saksa, Romania, Unkari) hahmottelivat rajojaan, usein laajentaen silloista tilannetta. 

Etenkin Saksan aktiivinen ulkopolitiikka innosti myös suomalaista heimohenkeä, sillä huhut sodasta 

Saksan ja Neuvostoliiton välillä voisivat johtaa Saksan voittoon. Ajatus Karjalan liittämisestä 

Suomeen tuli jopa historialliseksi velvoitteeksi yhdistää ’meidät täällä’ ’meihin siellä’.440 Tämän 

luvun päätteeksi esittelen tapaa, millä Haarla pyrkii rajaa häivyttämään suomalaisten ja karjalaisten 

väliltä. 

                                                 
433 Haarla oli tuolloin aatteellisesti lähellä vasemmistoa, mutta ristiriitaa aiheutti vasemmiston yksimielinen liittyminen 

maasta karkotettaviin venäläisiin. Poppius ja Raevuori arvioivat, ettei yhdenkään muun kirjailijan tuotantoon ole 

kansalaissodan kokemukset jättäneet jälkeä siinä määrin kuin Haarlan. Poppius & Raevuori 1936, 216.  
434 Poppius & Raevuori 1936, 221. 
435 Todennäköisesti myös Neuvostoliiton toimet 1930-luvulla (nk. Suuri terrori, kts. lisää esim. Takala 2017) herättivät 

antipatiaa itäistä naapuria kohtaan. 
436 Tästä mielialasta sai alkunsa myös Akateeminen Karjala Seura (1922), jonka pääosin suomenkielisestä jäsenistöstä 

useampikin löysi tiensä poliittisen tai tieteellisen piirin vaikuttajiin.  
437 Katajala 2013, 37.  
438 Roselius & Silvennoinen 2019, 49. 
439 Yleensä Suur-Suomen katsottiin kattavan itä-Karjalan (Dvina, Olonets), Ingria ja Kolan niemimaan, mutta osa laajensi 

alueen kattamaan myös Viron, läntisen Bothnian ja Finnmarkin.  
440 Paasi 1996, 107. 
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4.4 Kehittyvä suhde - rajan häivyttäminen 

 

Romaanissa pirkkalaisten itäsuhteet muuttuvat kokevat varsin perustavanlaatuisen muutoksen juonen 

edetessä. Kuten jo aikaisemmin tässä luvussa nostin esiin, alkuun kuvaillaan sitä, kuinka 

pirkkalalaiset tekevät sota- ja vainoretkiä syvälle Karjalaan, Uhtuaan ja Vienanmeren rannalle 

saakka.441 Ryöstöretkiä tehdään myös idän suunnalta länteen.442 Toisenlainen kuvaus Karjalasta 

saadaan romaanin kolmannen osan alussa, kun Niklas Kurki päätyy Viipuriin tapaamaan Eerik 

Akselinpojan joukoissa päällikkönä toimivaa isäänsä. Kolmas osa Kurkien tarusta alkaakin rikkaiden 

kauppaporvarien ja ammattikuntien mestarien tanssiaisilla, jossa Niklas Kurki tapaa tulevan 

puolisonsa. Viipuria uhkaa myös kuitenkin vaara idästä, joten kaupungin päällikön johdolla 

ryhdytään rakentamaan linnaa ja muuria vaaraa vastaan.443  

”Niin, poika, sinusta on nouseva Karjan herra! Me kokoamme Vienan miehet, me ajamme 

Novgorodin rengit, uškuinikit, Aunuksestakin ryssän helvettiin, kun kerran lyö oikea hetki. Mutta 

sitä varten, poikani, sinun on nähtävä avaraa maailmaa eikä häärittävä täällä pienissä 

kaupusteluissa tai ilveskissojen ajoissa.”444 

Edellinen kommentti on Satakunnan Daavidilta suunnattu pojalleen Niklas Kurjelle. Ilmeistä on, että 

Niklaan asema romaanin keskushenkilönä huipentuu juuri katkelman ajatukseen; hän on yhdistävä 

Vienan miehet joukoikseen venäläistä vastaan ja ajava ”ryssän” eli idän rappion Karjalasta. 

Suomalainen johtaa kansojen yhdistymistä, ja päämääränä on nimenomaan suomalaisuuteen 

olennaisesti liittyvä perintö – suomalaisten perivihollisen eli venäläisen karkottaminen. Koko 

Kurkien tarun kantavana teemana on suomensukuisten heimojen yhteenkuuluvuus; suomalaisten ja 

vienalaisten yhteenliittyminen muuriksi itää vastaan. Tämän tulkitsen edustavan nimenomaan 1930-

luvulle ominaista Suur-Suomi-ajattelua.445 Ihonen nostaa esiin väitöskirjassaan Haarlan teoksen 

tyylimuutoksen kolmannessa eli viimeisessä osassa, jossa painottuu kerronnan kaksoisfunktio. Toisin 

kuin edellisissä osissa kertoja näin ollen esittelee tietämystään tarinan jälkeisistä tapahtumista ja 

piirtää juonenkaarta kirjoittamishetkeen asti. Jo luontoa käsittelevässä luvussa nostin esiin ajallisen 

dimension epämääräisyyden, mikä tietyllä tapaa alleviivaa teoksen kaunokirjallisuutta – tarina 

                                                 
441 Haarla 1938, 240; Mutta saalis oli suurempi kuin oli koskaan sitä ennen pirkkojen uiskojono kantanut kotisuvannoille. 

Eikä ollut Viena toipuva vuosikausiin vastakostoon, sillä ryöstetyt ja hävitetyt olivat sen lappalaiset veromaat ja paljon 

sai kaatua Karjalanrannalta honkaa, ennen kuin olivat tuhosta nousseet pääkylän rauniot. Haarla 1938, 189; Henrik on 

ollut mietteliäs tulostaan asti. Voikkaala oli ilmaissut hänelle yllättäviä Vienan uutisia, jotka panevat hänet ratkomaan 

uudestaan aikaisemmin tekemäänsä sotasuunnitelmaa. […] Iski hän [sotajoukollaan] mihin tahansa, ja mitä taipaletta 

myöten tahansa, oli vavahtava Vienan valta. […] Mutta nyt oli hänen käsissään joka tapauksessa kosto ilvehtiville 

vienalaisille. 
442 Haarla 1938, 333; ”Niin se sitten kävi”, ukko alkaa, ”vienalainen hyökkäsi kuin varas yöllä Kemijärvelle, poltti koko 

kylän ja ajoi asujaimet yönselkään… Eikä siinä olisi auttanut hatta eikä turri, niillä kun oli yletön voima muassaan ja…” 
443 vrt. myös Lempinen 1946, 29. 
444 Haarla 1939, 137-139 
445 Lempinen 1946, 32. 
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sijoittuu jonnekin 1400-luvulle ilman sen tarkempaa määrittelyä. Sen sijaan kolmannessa osassa 

tehdään heti ensimmäisellä sivulla olennainen ajoitus, kun tanssitaan ”armon vuonna 1468 toukokuun 

ja rauhan kunniaksi”446 ja romaanin lopuksi kerrotaan Juho Könkkölän urotöistä ”Viipurin 

pamauksen” eli vuoden 1495 aikoihin.447 Näin ollen Ihosen huomiota korostaen, kolmannen osan 

kerronta etääntyy kaunokirjallisesta diskurssista ja lähenee historiankirjoituksen tyyliä.448 Tulkitsen, 

että tällä kaunokirjallisuudesta etääntyvällä tyylillään Haarla on pyrkinyt tuomaan kolmannessa 

osassa painokkaammin sanomaansa esille luomalla yhteyden menneen ja nykyhetken tapahtumille. 

Romaanin viimeiset sanat on säästetty kuvaamaan Haarlan näkemystä siitä, minkälainen suomalainen 

kansa Kurkien ajoista kirjoitushetkeen on muotoutunut. Varsin isänmaallista ja maskuliinista paatosta 

korostava katkelma nostaa esiin karjalaisen ”oman kukoistuskauden” esimerkkinä vapaasta ja 

itsenäisestä miehestä – yhtä lailla osana Suomen kansaa kuin pirkkalaiset:  

Nousivat uudet ja uudet vuosisadat. Pirkkalaisten ja Pohjan-Kurkien taru eli vain sukujen 

perimätiedossa, ase- ja aarrelöydöissä sekä asiakirjoissa. Suomenniemen heimot – lukuunottamatta 

Aunuksen ja Vienan asujaimia – liittyivät yhä saumattomammin toisiinsa – yhteiseksi Suomen 

kansaksi. […] Ja se kesti, sillä se oli imenyt äitiensä maidossa pyhän, luopumattoman vihan ikuista 

kiduttajaansa, ryssää, vastaan, eikä se, kaskenkaatajan, ahman- ja sudenpyytäjän, ilveksen- ja 

hirvenhiihtäjän, karhunkaatajan ja vilppaan linnustajan veri suonissaan, pelännyt sysmäisintäkään 

erämaata.449 Karjalainen oli omana kukoistuskautenaan, savolainen lakkaamattomissa 

rajataisteluissaan ja rajakorpia asutukselle valloittamalla, sekä Hämeen ja Pohjan mies 

pirkkalaiskaudellaan – he olivat kasvattaneet rintaansa vapaan ja itsenäisen miehen lujan ja 

pelkäämättömän sydämen. Ja tämä sydän oli alati valmis ennemmin vuodattamaan viimeisen 

verensä kuin sortajaa kumartamaan. Niin on Pohjan-Kurkien taru, todempi ja merkillisempi kuin 

mikään tarina, eräs ylpeä auringonnousu niistä kaukaisista aamuista, joina syntyi ja yleni kasvullaan 

meidän aikojemme vapaa ja itsenäinen Suomen kansa.450 

Eräänlaisena varauksena Haarla kuitenkin huomauttaa, että Suomenniemen heimojen yhteiseksi 

kansaksi liittymisessä jätetään pois laskuista Aunuksen ja Vienan asukkaat. Tämän tulkitsen johtuvan 

romaanin loppupuolen tapahtumista. Kuten aikaisemmasta luvun tekstistä käy ilmi, pirkkalaisten ja 

karjalaisten välillä itäraja erottaa kansakunnat myös henkisellä tasolla. Vienalaisten ja pirkkalaisten 

liitto vaikuttaakin kaukaiselta ajatukselta romaanin ensimmäisessä osassa. Haarla kuitenkin tuo 

tarinan edetessä yhä enemmän esiin ajatusta siitä, kuinka suomalaisheimojen keskinäiset kahinat 

voimistavat vihollista. Alun viholliskuvien karjalaiset nähdään loppua kohden nimenomaan 

tärkeimpänä liittolaisena idän uhkaa vastaan. Karjalaisten vihollisuus kyseenalaistetaan, jolloin rajaa 

suomalaisten ja karjalaisten välillä siirretään idemmäksi – raja kulkeekin venäläisten ja karjalaisten 

                                                 
446 Haarla 1940, 5. 
447 Haarla 1940, 434. 
448 Ihonen 1992, 72. 
449 Haarla 1940, 436. 
450 Haarla 1940, 437. 



 

93 

 

välillä.451 Haarla näkeekin venäläisen kulttuurin levittäytymisen uhkana myös karjalaisuudelle, joka 

on pohjimmiltaan samanlaista kuin suomalaisuus: 

”Vienalaisten ja pirkkojen ei ole tapeltava keskenään”, isä vastasi, ”olen sen jo kauan 

ymmärtänyt. Muuten syö ryssä molemmat.” Ajatus oli Niklaalle niin outo, ettei hän osannut 

muuta kuin työntää jäykällä kädellä vyötä miekanhankkiluksesta alaspäin.452 ”Et tiedä vielä, 

poika”, isä puhuu läheisin sanoin, ”mikä on Novgorodin valta. Se on liukkaasti naurava saituri, 

jolla on hopeasta parta ja verenpunaiset silmät, kuin nälkäisellä sudella. Mutta sen sormet ovat 

hienot, maidon valkeat, sillä se ajattaa saalista muilla, se usuttaa vienalaisen veristämään 

pirkkalaisen veljensä, […] jolla taaskin lahjoa veljet veristämään veljiänsä…” […] ”Niin, poikani, 

ymmärräthän, että rahallaan, rihkamallaan ja likaisilla papinparroillaan nuo ’pajarinlapset’ 

tärvelevät myös Vienaa ja Aunusta, jossa puhutaan samaa kieltä kuin tuo Sjenka tai Ontrosen Lari 

ovat haastaneet sinulle – samaa, yhteistä kieltä, ymmärrätkö…?”453 ”[…] Kohta ovat Novgorodin 

lerppahousut pelkkiä Moskovan käskyläisiä ja kohta, ehkä huomenissa tai ylihuomenissa, uhkaa 

sekä meitä, hämäläisiä, että Vienaa ja Aunusta yhteinen tuho, hävitys pokostasta pokostaan ja 

täällä… virrasta virtaan.454 

Loppuvaiheessa romaania ollaan liittoutuminen Uhtuan ja Savon kanssa Solovetsia vastaan on jo 

todellista.455 Niklas kuitenkin palaa ajatukseen kaikkien suomalaissukuisten heimojen 

liittoutumisesta. Vienalaisten yhteistyölle hän näkee oleellisena ehtona sen, että pirkkalaiset pystyvät 

”nostamaan” karjalaiset yhteistä vihollista vastaan. Tässäkin ajatuksena on pirkkojen aloitteellisuus 

karjalaisten ”suomalaistamisesta yhteistä vihavenäläistä” vastaan. On siis tietyllä tapaa juuri 

pirkkalaisten tehtävä jalostaa karjalaisten ymmärrys heimojen keskinäisestä kahinoinnista kohti 

kansakuntaa. Tietyllä tapaa suomalaisten ongelmaksi nähdään eristyneisyys Ranskan kaltaisista 

sivistysvaltioista, joissa kansa koskevat ylevät aatteet on voitu jalostaa aateliston ja porvariston 

yhteistyössä456. Niklas tutustuu Danzigin porvarikoulussa ja porvarien keskusteluissa lähemmin 

ajatukseen, jossa heimojen tulisi häivyttää taistelujen aiheuttaman rajat ja lakattava keskinäiset 

vainoretket: 

Ennenkaikkea linnanherran äskeinen suuri ajatus rakentaa yltämättömät muurit tänne 

kaakkoisrajalle ja iskeä Moskovan ruhtinasta kylkeen suomalaisella miekalla. Siinähän oli 

leimahtanut hänen isänsä, Satakunnan Daavidin, muinainen ajatus: pirkkojen on nostettava 

                                                 
451 Ks. Haarla 1940, 342. ”[…] mutta olenpa kuullut, etteivät suostu hevin ryssänpirulaisten vierustelijoiksi Uhtuan 

Oljenkat ja Tatjaanat, jotta – eipä liene vielä niiden pojissakaan ryssänruttoa verissä.” Ks. myös Haarla 1940, 104: Susi-

pirkat, savolaiset ja karjalaiset linnanhuovit vihkivät toisensa veriveljeyteen, johon tuonnempana kukaties oli vuotava 

Vienan ja Aunuksen parhain karjalaisveri – samoihin valtimoihin. 
452 Haarla 1939, 111. 
453 Haarla 1939, 112-113. Niklaalle ajatus on vieras, kukaan ei ole hänelle aikaisemmin tarinoinut vastaavasti.  
454 Haarla 1939, 114. Venäläisten yhdistyminen suuri uhka suomalaisille -> isompi vihollinen. 
455 Haarla 1940, 326. Muistelijan päähän välähti loistava tuuma. Ontrosen Lari oli Uhtuan johtomiehiä. Sen takana viittilöi 

kokonainen parvi muita Uhtualaisia. Nyt oli koossa sekä Savon että Karjalan miehiä ja päälliköitä ja itse Pekka Kylliäinen 

linnanherrana! Nyt jos koskaan oli tullut oikea hetki pohjustaa liitto Uhtuan kanssa Solovetsia ja sikäläistä ryssänvaltaa 

vastaan. Ks. myös Haarla 1940, 328-329. Alatuvasta nousee yhä vaimeata ääntensorinaa. Siellä nostaa hänen 

rakastettunsa miehiä suureen sotaan, josta on tuleva kaikkien heimojen juhla ja perivihollisen viimeinen tuho. […] ”Kuule 

sie, Tornion posatniekka. Ei petä Uhtuan mies, Otša Ontrei hyvästi auttakoon. Tuo tuohon, tuo pyhä ikoni, velisein, tuo 

muamo Muarie pyhien tuohusten alle ja siunattu leipä, syön sen, silmäni ristin ja sinulle, briha, jalkaa kumarran, uskotko 

velisein, uskotko!” 
456 Kansakunnan määritelmät nojaavat Suomessakin pitkälti sivistyneistön ja oppineiston näkemyksiin. 
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karjalaiset yhteistä vihavenäläistä, Novgorodia ja Moskovaa vastaan ja lakattava keskinäisistä 

vainoretkistään. Tämä ajatushan oli jo etelässä, Danzigin porvarikoulussa ja etupäässä porvarien 

keskusteluissa, palaamistaan palannut hänen eteensä. Se oli tosin pysynyt koko ajan haaveen 

tapaisena. Jos olivatkin Ranskan kuninkaat lopettaneet maakuntien ja heimojen väliset taistelut ja 

liitossa äveriään porvariston kanssa luoneet lujan valtion ja kansan, eivät sittenkään nuo suuret 

tapaukset olleet jaksaneet elää hänen niitä lennätellessään omaan kaukaiseen Pohjolaansa.457 

Suomalaisten liittoutuminen karjalaisten kanssa nähdään tarpeellisena ennen kaikkea siksi, että idän 

sotilaallinen ylivoima tarkoittaa sekä karjalaisten että suomalaisten häviötä. Romaanin visionääri 

Satakunnan Daavid kuitenkin pettyy Kurkien hitaaseen toimintaan, jonka vuoksi idän joukot ovat 

vuosien saatossa ehtineet suojata Solovetsin luostarin ulkopuolisia hyökkäyksiä vastaan.  

Hän lyö reimasti isäänsä olalle: ”Isä, lähde mukaani Tornion Suensaarelle ja Marrasjärvelle, niin 

kokoamme metsäpirkoista armeijan ja sitten isketään maitse ja meritse Novgorodin Vienanvaltaa 

pääkuoreen, panemme tuhkaksi Solovetsin sipulitornit ja sitten…” ”Eipä taida enää tulla”, isä 

hymähtää, ”siitä tuohesta takkia. Kymmenen vuotta sitten, kuten muistat, tarjosin Henrik Kurjelle 

yhteistä retkeä Solovetsia vastaan, kun sen muurit olivat vasta nousemassa. Nyt se on rakennettu 

lujemmaksi kuin tuo linna tuolla. Suuret tulikirnut ammottavat sen muureilla ja suomuspaitaista 

miestä ovat muurinsarvet täynnään. Kurjet ovat myöhästyneet, poikani, kuten sinulle jo silloin 

Karjalassa ennustelin.” ”Emmepäs ole”, väitti Niklas kierrättäen kättään koko seudun ympäritse. 

”Eerik-ritari varustaa muureilla koko tämän kaupungin. Ja kun me huitelemme Vienasta käsin 

uŝkunikit Käkisalmeen ja sieltä samaa vauhtia tänne saakka, ne joutavat kuin märät rukkaset 

Eerik-herran rautahanskojen hierottaviksi. Mitäs sanot?” ”Sanonpa vain, että siihen kurki kuolee, 

kun suo sulaa. Vai etkö ole kuullut, miten kävi erään taannoisen Viipurin herran, Sten Tuuren-

poika Bjelken, joka aikoi usuttaa Käkisalmen karjalaiset Novgorodia vastaan? Etkö? No, 

mennäänpä tästä tuonne rannemmaksi, Pyhänhengen kiltatupaan. Ystäväni Niilo Kylliäinen sen 

tarinan osaa kertoa nipasta nappaan, kun on päästy olutpenkkiin ja juhannustuulelle.”458 

Kuvaus suomensukuisten heimojen lähentyvistä suhteista saakin huipennuksensa romaanin 

loppupuolella, kun yhdessä karjalaisten kanssa tehdään hyökkäysyritys ensin Solovetsin luostariin ja 

myöhemmin Käkisalmen venäläislinnoitukseen. Karjalaan suunnattu viimeisen osan hävitysretki 

kohdistetaan juuri Käkisalmeen, sillä sen alueella pitävät venäläiset valtaa.459 Käkisalmen 

valloittaminen tarkoittaisi myös muun Vienan alueen liittoutumista pirkkalaisten kanssa Solovetsia 

vastaan. Jo ennen retkeä lukijalle tulee ilmi, että käkisalmelaiset ovat aikaisemminkin toimineet 

liitossa venäläisten kanssa (ks. edellinen katkelma – tarinan jatko alaviitteessä 460). Haarlan mukaan 

käkisalmelaiset pettävät vuorotellen viipurilaiset ja novgorodilaiset aina omaa nahkaansa 

suojellakseen.460 Huonoista kokemuksista huolimatta käkisalmelaisten kanssa on liittouduttava, jotta 

                                                 
457 Haarla 1940, 31-32. 
458 Haarla 1940, 43-45. 
459 Haarla 1940, 368-369: Vihavenäläinen oli näet viime syystalvesta tehnyt rauhan… taaskin kokonaiseksi viideksi 

vuodeksi. Eikä Viipurin herra halunnut julkisotaa, joskin Moskovan vienalaisvallan häiritseminen sopi hänen aikeisiinsa, 

”yhtä hyvin kuin ruuti hakapyssyyn ja tulilunttu tykkimiehen kouraan”, kuten hänen viestintuojansa oli sanonut 

Savonlinnan päällikölle. […] Kun Käkisalmi oli vallattu, oli myöskin pohjanpuolinen Viena nouseva Solovetsia vastaan, 

joka oli silloin tukehtuva omalle saarelleen kuin nuijahäntä majava äkkitulvan tullen sen jääkomiskoon. 
460 Haarla 1940, 49: ”Torakka, torakkapa hyvinnii, neäs kun siinä Savonmoan torakassa onnii sitä lihhoo ja kokkoo eikä 

pelkkeä karvoo, niinkun ryssänrussakassa ja näissä sensukkuisissa Viipurin viiks’niekoissa.” Jussi Haili jäi nenä tuhisten 

vetelemään kälpeän leukansa harittavia haivenia. Mutta tämän jalon väittelyn katkaisi Satakuntalaisen ja Niklas Kurjen 

tulo, mikä sattui perin otolliseen aikaan, koskapa Niilo Kylliäinen näytti olevan parhaalla haukkumapäällä ja juttu 
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venäläisten linnoitukseen on mahdollista tehdä yllätyshyökkäys. Linnoituksen valtaamisesta tulee 

näin ollen edellytys Karjalan asteittaiselle vapauttamiselle.461 Juonittelijan rooli lankeaakin 

loppupuolella käkisalmelaiselle, kun Niklaan yllätyshyökkäysretkeä tulee opastamaan Käkisalmesta 

kotoisin oleva Teppana Ryysä. Satakunnan Daavid on juonitellut tiensä linnoitukseen sekä 

”ryssäläisposatniekan” suosioon ja pyrkii kutomaan salaliittoa karjalaissyntyisten kanssa 

posatniekkaa vastaan.462 Jo alkuunsa Haarla kuvailee Teppanaa petolliseksi, johon osa pirkkalaisista 

ei luota. Intuitio osoittautuu oikeaksi, sillä Teppana on paljastanut koko salaliiton venäläisille, 

vangituttanut linnoitukseen saapuneen Daavidin ja johdattelee pirkkalaisjoukkoja venäläisten 

ansaan.463  

Kolmisataisen joukon pysähtyessä oli jostain jälkipäästä kammennut jonosta erilleen Teppana 

Ryysä, syntyjään Kiimasjärven Ryysiä, mutta Käkisalmessa kupetsin renkinä palvellut mies, 

jonka Satakunnan Daavid oli lähettänyt tuomaan pojalleen uutta ja entistä varmempaa viestiä. 

Ryysän Teppo oli nuorehko mies ja sen kieli molitti iltamyöhät kuin ryssäläinen hamppukauppias 

markkinoilla. Mutta suuri pää, likinäköiset silmät ja ohuiksi kuivahtaneet niskakuopat tekivät 

miehen sen näköiseksi, ettei sen ikää olisi osattu hevin arvata edes pyhän Pietarin tilikirjoissa. 

Juho Könkkölän mielestä mies oli liian mairea naamaltaan.464  

Viimeisenä oljenkortenaan Daavid lunastaa oman kunniallisuutensa ja onnistuu huijaamaan 

posatniekka Grigori Vasiljevitšia tämän ahneutta hyväksikäyttäen.465 Daavidin varoittaa poikaansa ja 

                                                 
Käkisalmen karjalaisten petoksesta Sten-herran linnanherruuden aikana tarjosi sopivaa puheenjatkoa Jussi-porvarin 

ärsyttämiseksi. Mutta ei siinä sittenkään Kylliäinen ennättänyt muuta kuin tapailla tuota muinaista kapinanyritystä, jolloin 

käkisalmelaiset olivat avanneet salaliitossa Viipurin linnanherran kanssa kaupunkinsa portit nihtijoukolle, mutta sitten – 

peläten Novgorodin kostoa – paenneet suin päin Viipurinlinnan turviin. Täällä he olivat ruvenneet pitämään sen peevelin 

mökää, jotta useita kaupunkiniemen asukkaita oli joutunut tapetuksi tai ryöstetyksi. Siihen tyrehtyi koko tarina. 
461 Haarla 1940, 352-353: ”Kierretty on ryssään pataa kuin puurohierrin Nakkilassa. Salaliitto Käkisalmen kupetsien 

kesken on valmis. Satakunnan Daavid on parasta rastvuita posatniekan kanssa ja kaulailee sen juhlissa, linnatornin 

isännäntuvassa, humalaista pajaria kuin piru omaansa. Ja koko asia on sillä mallilla, että kynttelinpäivästä alkaen on 

rantaportilla joka yö salaliittolaisia vartiomiesten joukossa valmiina surmaamaan ne. Sinä hetkenä kun pirkkojen partio 

ulvoo perättäin kolmella sudenäänellä, roihahtaa posatniekan torni tuleen ja portit avataan, ei muuta kuin pujahtaa 

hyökkääjän kaupunkiin ja alkaa tappelu tulipalon valossa. Jos taas sattuisi jotain viivytystä tai uhkaisi vaara, vuottaa 

päällikkö itse portin edustalla ja ampuu varoitusmerkiksi kolme palavaa tappuranuolta ilmaan. Ja sen se käski sanomaan 

sanasta sanaan, jotta… ’posatniekan pää on putoava jalkojesi juureen, niin totta kuin on koittava Karjalan vapaus’.” 
462 Haarla 1940, 334. Mutta matkan päämäärä oli oleva – Käkisalmi. Vanhan vehkeilijän, Satakunnan Daavidin, piti vielä 

kerran heittää vanhuutensa rauha, sumuttaa muinaisella kavaltajamaineellaan Käkisalmen ryssäläisposatniekan silmät ja 

samalla aikaa potkea nuottaansa karjalaissyntyisistä kupetseista salaliitto posatniekkaa vastaan. Eerik Aapraminpojan oli 

palattava mahdollisimman pian tuomaan viestiä keinoista ja merkeistä hankkeen kypsyttyä toteuttamisasteelleen. 
463 Haarla 1940, 378. Näinä öinä jos koskaan oli hänen poikansa saapuva ottamaan vastaan isänsä lupaamaa lahjaa: 

posatniekan päätä. Ja hän, houna, tuhannet taistelut läväissyt mies, juonittelija yhtä hyvä kuin ryssä, koommin parempikin, 

hän oli tässä pienen kymäräharteisen kupetsirengin käpälälaudassa odottamassa hirttonuoraansa. […] Kuka pelastaa 

hänen poikansa Niklaan, hänen ainoan poikansa? Vielä ei ole hänellä mitään keinoa sen varalta. Ja pojalla on vierellään 

kukaties ylimpänä ystävänään koko salaliiton paljastaja, keveläkielisin ja viattomimman näköinen juutas, mitä koskaan 

on syntynyt helvetin ja maan välillä – Teppana Ryysä. 
464 Haarla 1940. 369.  
465 Haarla 1940, 383. Ryssän kanssa piti aina tehdä kauppaa väärällä rahalla. Jos osasi valehdella tämän elämänkankaan 

viimeisen kaistaleen nurjan puolen oikeaksi ja oikean nurjaksi, niin… ”No, hyvä, teen tahtosi mukaan gaspada”, hän 

heittäytyi puhumaan muka suoralla äänellä, ”jos vannot ristin ja pyhimystesi nimeen säästäväsi poikani hengen – 

lunastettavaksi suurilla lunnailla.” […] Grigori Vasiljevitš murahteli. Mutta silmistä vilahteli ahneus. Herra oli valmis 

kuuntelemaan ja – ottamaan sekä lunnaat että hänen poikansa pään. Sen näki kyllin selvään ryssänmetkuihin tottunut 
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menettää päänsä tämän seurauksena, kuten jo edellisessä Daavidin roolia tarkemmin tarkastelleessa 

kohdassa toin esiin.466 Romaanin toiseksi viimeisessä luvussa, jossa käydään Niklaan ja Ontrei 

Hovatan viimeinen taistelu, tuodaan alkusanoissa esiin ”ne aikakirjojen sivut, jotka kertovat 

vihavenäläisen hävityksistä 1400-luvun Pohjolassa” ja se, kuinka mukaan riistetään ”myös karjalaiset 

vanhojen heimosotien taipaleille”.467 Rajaa ei siis täysin pystytä häivyttämään, sillä venäläiset saavat 

heimosodat suomalaisten ja karjalaisten välillä syttymään.  

Kuten jo luvun alkuun toin esiin, karjalaisuus kuitenkin muotoutuu olennaiseksi osaksi Suomen 

kansaa. Ristiriitainen näkemys romaanissa juontuu siitä, että suomalaisen kansan muotoutuminen on 

Kurkien ajasta katsottuna vasta tulevien sukupolvien tehtävä. Kuolinvuoteellaan Niklas lohduttaa 

Kaarina-vaimoaan toteamalla, ehkä myös omaksi lohdukseen: ”Kaarina, älä sure. Karjala elää, sillä 

sen pahahenki hukkui ikuiseen kadotukseensa eikä palaa enää.”468 Samalla sivulla Niklas kehottaa 

Juho Könkkölää muistamaan tämän aikaisemmin tapaamaa Jyvöälahden Seni-neitoa, sillä heissä 

”elävät tulevat ajat… meidän ja Karjalan ikuinen sopu”.469 Haarlan tyylikeinona on esittää 

kansakunnan suuret kysymykset myös yksilöiden elämää ohjaavina elementteinä, ja tämä tulee esiin 

Niklas Kurjen joukkoihin kuuluvan pirkkalaisen Juho Könkkölän ja karjalaisen Seni-tytön välisessä 

rakkaudessa. Rajan häivyttäminen tapahtuukin yksittäisten ihmisten välisessä kanssakäymisessä, 

mutta vuorovaikutuksen merkitys laajenee koskemaan koko kansakuntaa. Seuraavasta katkelmasta 

käy ilmi, että Haarlan näkemyksessä sovinto ja rauha (rajan häivyttäminen) suomensukuisten 

heimojen kesken on lopputulema, jonka alkulähtökohta ja historiallinen prosessi ovat peräisin 

pirkkalaisten valta-ajoilta.  

He eivät muistaneet enää kumpikaan heimojensa verivelkoja. Rajankirot ja myrkkykeisot olivat 

puhdistuneet heidän heleässä veressään. Tietämättään, ajattelemattaan he viettivät nuoressa 

rakkaudessaan Karjalan ja Pohjolan suurta sovintojuhlaa. Mitä vahvistelivatkin liittojaan puhein 

ja haarikoin Uhtuan miehet ja pirkkapäälliköt parhaillaan isossa pirtissä, heissä – pienessä Seni-

                                                 
Satakuntalainen. Mutta hän oli lujasti luottavinaan suuren herran sanaan. Ja posatniekka risti silmänsä, suuteli rintaristiään 

ja ristihe taaskin. Vala oli muka vannottu. Ja vanki teeskenteli huojentunutta mieltä.  
466 Haarla 1940, 392. ”Niklas, Niklas! Moskova, Solovets samoaa rajojemme yli!” Ja samassa lävistää ilman hurja liekki. 

Se sammahtaa kauaksi korven syliin. Satakunnan Daavid seisoo ylpeänä, katse pohjoiskorpea kohti. Hänen vartalonsa ei 

hievahda. Mutta hänen kasvonsa paistavat himmeässä aamuruskossa kuin toisista maailmoista. Posatniekka ei saa 

suustaan edes kirosanoja. Hänen päänsä ja kohoava nyrkkinsä tärisee tukehduttavasta suuttumuksesta. Käsi alkaa tehdä 

iskevää liikettä golovaan päin. Tämä on siunaaman hetken ymmällä. Hän ei tiedä, onko jo oikea aika iskeä. Posatniekan 

käsi huitaisee toistamiseen. ”Ga, ga, ga… durak, durak!” Nyrkki putoaa. Vääristyneistä paksuista huulista tunkee 

pakkashuurua ilmaan. Golovan sapeli heilahtaa suuressa kaaressa. Leimahtaa taas vastasuuntaan. Ja Satakunnan 

Daavidin, muinaisen Karjalan posatniekan pää putoaa kauaksi siitä ihmisruumiista, joka ei ollut konsa pääsevä 

synnyinseutunsa multaan. Mutta hänhän oli veronsa maksanut niin erehdyksistään kuin onnen päivistään.  
467 Haarla 1940, 393. 
468 Pahahenki viittaa Ontrei Hovattaan (josta oli tarkemmin puhetta luvussa 4.3). Hovatta symboloi eripuraa, joka kytee 

suomalaisten ja karjalaisten välillä.  
469 Haarla 1940, 426. 
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tytössä ja muhkeassa Könkkölän pojassa – eli helevimmillään molempien heimojen onnellinen 

tulevaisuus.470 

Suomalaisessa historiantutkimuksessa Karjalaa on siis tulkittu niin rajantakaisena haavemaana kuin 

kadotetun menneisyyden säilöjänä.471 Kansakunnan yhtenäistämisen voi katsoa olleen suhteellisen 

menestyksekäs projekti, mutta karjalaisuuden asema (saamelaisten ohella) muodostui valtakunnan 

itärajalla melko ongelmalliseksi. Tämä johtui siitä, että karjalaisuuden alle sijoittui kielellisesti, 

valtiollisesti, uskonnollisesti ja kulttuuriperinteen osalta niin monenlaista tulkintaa karjalaisuudesta, 

että modernina aikana kehittynyt valtio ei voinut niitä kattaa. Lisäksi Karjalalla katsottiin olevan 

annettavaa niin alueen rikkauksien kuin historian ja perinteen pyrkimyksille sekä Suomessa että 

Venäjällä, jolloin siitä tuli poliittisten intressien kohde.472  

Tutkimuksellisesti ajanjaksot 1900-luvun alusta talvisotaan Kimmo Katajala jakaa kahteen 

temaattiseen kokonaisuuteen, jotka alleviivasivat tiettyjä elementtejä mielikuvista Karjalaan; 

eksoottinen Karjala (1901-1917) sekä historioitsijoiden rakentamat rajat (1918-1938).473 

Kronologisten luokittelujen tekeminen on tietyllä tapaa keinotekoista laaja-alaisissa 

ajatuskonstruktioissa, mutta rajankäyntiin liittyvälle gradulleni oleellinen seikka onkin Katajalan 

huomio historioitsijoiden rakentamista rajoista. Tämä alleviivaa sitä, että Karjalan suhteen tehtiin 

rajankäyntiä myös Haarlan käyttämässä lähdemateriaalissa eli historiantutkimuksessa eli pohdittiin 

sitä, milloin rajoja luodaan ja miltä osin niitä voidaan häivyttää itään nähden.474 Oleellisimmat teemat 

näkyvät valtiollisten rajojen oikeutuksen lisäksi heimoaatteessa ja -sodissa (1918-1920), Vienan ja 

Aunuksen käsitteellistämisessä Itä-Karjalaksi sekä alueen suomalais- ja venäläisväestön kulttuuristen 

ja sosiaalisten erojen painottamisella.475 Olen edellä tuonut esiin elementtejä näistä teemoista myös 

Haarlan romaanissa Kurkien taru. Perintönä myös eksoottisen Karjala -näkemyksen ajoista Haarlalla 

vaikuttavat eritoten karelianismi (karjalaisten tärkeä symboliarvo suomalaisuudelle) sekä 

mielenkiinto Viipuria ja sen lähialueita kohtaan.476 Kuten todettua, Karjalan luontokuvauksissa 

nousee esiin toiseus ja eksotiikka niin myönteisessä kuin kielteisessä mielteisessä. Idästä tulevat 

vaikutteet nähdään täten juuri kielteisellä tavalla villinä ja rappiollisena. Idän huonot vaikutteet eivät 

rajoitu vain ihmisiin vaan ovat nähtävissä myös luonnossa. Venäläisvaikutteet ovat äärimmäisin 

toiseus mikä syventää rajaa karjalaisten ja suomalaisten välillä. Haarlan vahva antipatia venäläisiä 

                                                 
470 Haarla 1940, 367.  
471 Knuuttila & Suutari 2013, 16. 
472 Knuuttila & Suutari 2013, 18. 
473 Katajala 2013, 33-40. Muut; historioitsijat aseiden apuna (1939-1944), menetetyn Karjalan säilöminen (1945-1960), 

etuvartiosta sillaksi (1961-1980) sekä rauhanomaisesti rajan ylitse (1981-2000).  
474 Esimerkkinä tästä on Jalmari Jaakkolan teos Suomen idänkysymys (1941). 
475 Katajala 2013, 37-39. 
476 Katajala 2013, 34-35. 
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kohtaan on varsin suorasanaisesti romaanin sivuilla esitelty ja ”ryssäläisyyden” tarttuminen 

karjalaisiin on omiaan luomaan rajan karjalaisten ja suomalaisten välille. Loppujen lopuksi Haarlan 

näkemyksessä korostui kuitenkin sovinnon merkitys ja kansakunnan suurempi merkitys yksilöön 

nähden.   
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5 YHTEENVETO SUOMALAISUUDEN REUNAEHDOISTA 

 

Tämän pro gradun tarkoituksena on tarkastella, miten suomalaisuus rakentuu Lauri Haarlan 

romaanissa Kurkien taru (1938-1940). Romaanin kolme osaa muodostavat kasvutarinan niin yksilön 

kuin yhteisön näkökulmasta ja heijastavat menneisyyden näyttämölle suomalaisessa yhteiskunnassa 

1930-luvulla käytyjä keskusteluja. Kantavana teemana on hahmotella suomalaisuutta sekä Suomen 

valtion asemointia suhteessa muihin. Gradun rakennetta ohjaaviksi näkökulmiksi valitsin 

suomalaisuuden vertauskohdiksi suomalaiselle identiteetille olennaisen luontosuhteen, 

suomalaisuuden ulkopuolelle jääneet saamelaiset sekä itärajan erottamat suomensukuiset karjalaiset. 

Haarlan romaanin näkemyksiä kyseisistä teemoista on analysoitu kolmessa edellisessä luvussa. 

Näkökulmat eivät missään nimessä kerro tyhjentävää vastausta siihen, miten suomalaisuus rakentuu 

Haarlan romaaneissa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena onkin ollut rajata ideaa konstruoidusta 

suomalaisuudesta tiettyjen rajankäynnin kannalta olennaisten näkökohtien kautta. Niiden perusteella 

on pystytty hahmottelemaan reunaehtoja luontoon, saamelaisiin ja karjalaisiin nähden.    

Ensinnäkin rajankäynnin kohteeksi nostin esiin luonnon ja suomalaiset, sillä luontokuvat ovat 

Haarlan koko tuotannon läpivalaiseva tyyli. Etenkin Haarlan keskiaikaan sijoittuvissa 

pirkkalaisromaaneissa (kuten Kurkien taru) maisemakuvaukset muodostavat keskeisen osan 

romaanin kerronnasta. Haarla pysähtyy maalaamaan lukijan eteen maiseman koko komeudessaan ja 

myyttisyydessään. Luonto nähdään pyhyyden tai alkukantaisuuden symbolina. Rajaa luonnon ja 

suomalaisuuden välillä häivytetään romaanissa peilaamalla inhimillisiä piirteitä luontoon sekä 

käyttämällä suomalaisten kuvaamiseen luontokappaleita kuten eläimiä, kasveja ja puita. Luonto on 

sekä pelottava että lohdullinen – siinä nähdään myyttinen toiseus ja pakanallisuus, kristillinen pyhyys 

ja isänmaallinen historia. 

Luonto liittyy suomalaiseen kansallisperintöön, sitä pyritään suojelemaan ja siitä saadaan 

taloudellista hyötyä. Luontosuhteessa 1930-luvun kaupunkilaisen silmin on nähtävissä ristiriitainen 

suhtautuminen, sillä luonto nähdään osana ihmisyyttä mutta samalla siihen on pidettävä etäisyyttä. 

Luonto voi edustaa mielettömyyttä ja tunnekuohuntaa, johon nähden etenkin suomalaisen miehen on 

kyettävä hillitsemään itsensä. Lapin alkuperäiseen luontoon yhdistetään ajatus muuttumattomuudesta 

ja ajattomuudesta, sillä Haarlan näkemyksessä samoja maisemia, joita 1930-luvun ihminen tavoittaa 

Lapissa, ovat ihailleet myös 1400-luvun pirkkalaiset. Luontoon liittyy myös ajatus kansallisuudesta; 

luontoa voi ihailla isänmaallisessa hengessä, mutta luonto voi edustaa myös rajantakaista 

rappiollisuutta. Koska saamelaiset nähdään luonnonkansana, on luonnossa nähtävissä myös 

saamelaisten pakanallisuutta, johon suomalainen haluaa tehdä eroa. Etenkin Lapin asumaton erämaa 
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tuli tärkeäksi kysymykseksi Suomen valtiollisten rajojen määrittelyssä – oli tehtävä selkeää 

perustelua sille, miten Lappi pystytään liittämään osaksi eteläistä Suomea. Rajaa pyritään siis 

muodostamaan myös siltä osin, kenelle luonto kuuluu.  

Yleisellä tasolla ihmisen ja luonnon välistä rajaa häivytetään Haarlan romaanissa vertaamalla 

ihmisluontoa siihen ympäristöön, missä hän elää. Luontoa inhimillistetään siten, että luonto 

personoidaan ja sille luodaan oma maailmansa, joka on ihmisen ulottumattomissa. Aika ajoin 

maailmat kohtaavat ja raja näiden välillä hälvenee, tästä esimerkkinä ovat tunturit ja saamelaisten 

mytologia. Lisäksi Haarla tyylittelee suomalaisten kuvaamista vertaamalla heitä eläimiin, naisiin 

kohdistuvat usein herkät kasvit tai kotieläimet, kun taas miehen luonteen jämäkkyys löytyy metsän 

eläimistä. Romaanissa on esimerkkejä siitä, kuinka kristillisyys, sukupuoli ja läheisyys luontoon 

ilmenevät eri henkilöhahmojen kohtaloissa. Maskuliinisuutta korostava romaani eriyttää suomalaiset 

miehet luonnosta, ja heille luonto sekä naiseus kietoutuvat toisiinsa. Naiset ovat lähempänä luontoa 

ja näin edustavat vaaraa itsehillinnälle – nainen voi antautua tunnekuohuntaan, jota romaanissa 

myrskyt symboloivat ja voimistavat. Esimerkiksi Maalina Kurki menettää järkensä ja moraalinsa, 

kun hän antaa luonnon myrskyn tapaan tunteidensa riehua, päätyen murhatekoon. Maalinan sisar 

Marketta Kurki sen sijaan puolustaa maallista ja auktoriteettiaan sekä rakastettuaan pakanallisia 

saamelaisia vastaan, jolloin myrskyn voimasta vääräuskoisten saamelaisten seitajumala uppoaa 

järveen. 

Toisessa käsittelyluvussa keskityttiin pohtimaan rajankäyntiä suomalaisten ja saamelaisten välillä. 

Temaattisesti aihe linkittyi lähelle luontoa, sillä Haarla toteuttaa pitkää kirjallista perinnettä, jossa 

saamelaiset nähdään ensisijaisesti luonnonkansana. Saamelaisiin liitetään tietynlainen 

historiattomuus – heitä tarkastellaan romaanissa suomalaisuuden kautta eli he jäävät sivuosaan. 

Saamelaiset ovat kaitsettavia, alikehittyneitä sekä lapsenomaisia suomalaisiin nähden ja heidät 

nähdään ensisijaisesti hallittavina – suomalaiset ottavat Lapin luonnon tapaan saamelaisten historian 

ja näkökulman haltuun. Lähtökohtaisesti raja suomalaisten ja saamelaisten välillä on muodostunut 

syväksi, vaikka saamelaisten asuttamat maat kuuluvat alueellisesti suomalaisten hallintaan. 

Saamelaisten elintapa ja heidän asuttamansa erämaa kuvaillaan pitkälti samanlaisella otteella Haarlan 

romaanissa kuin 1800-luvun matkakirjallisuudessa. Suomalaisten suhtautuminen saamelaisiin on 

ristiriitainen – toisaalta Haarlan pirkkalainen voi tuntea myötätuntoa vähempiosaista kohtaan, 

toisaalta pirkkalaiset syventävät rajaa käyttämällä toiseuttavaa sanastoa saamelaisista niin ulkonäön 

kuin uskonnon näkökulmasta. Ristiriitaiset tuntemukset saamelaisia kohtaan ovat näkyvillä myös 

siten, että saamelaiset jäävät sosiaalisen kanssakäymisen ulkopuolelle (epäluulo) mutta 

samanaikaisesti pirkkalaismiehet tuntevat halua saamelaisnaisia kohtaan (erotisointi). Suomalainen 
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nainen ei ylitä rajaa saamelaismiesten kanssa, sillä suomalaiseen naiseuteen liitetään vahvempi 

siveellisyys – he ovat moraalinvartijoita. Rajankäynnin kannalta Haarlan romaanissa pyritään rajan 

hälventämisen sijaan perustelemaan lähtökohtaista näkemystä suomalaisten ja saamelaisten eroista.  

Kolmannessa luvussa mielenkiinto kohdistettiin itsenäisen Suomen historiankirjoituksen kannalta 

olennaisimpaan rajaan eli itärajaan. Sen merkitys korostui 1900-luvun alussa etenkin Suomen 

itsenäistyessä ja myöntyessä Neuvostoliiton vuoden 1922 Tarton rauhanvaatimuksiin itärajan 

sijainnista. Haarlan romaanissa suomalaisuusaatteen keskeisimmäksi tavoitteeksi korostuu Karjalan 

liitto suomalaisten kanssa, ja suomalaisen kansankunnan elinehtona näyttäytyy karjalaisten 

vapauttaminen idän vaikutteista. Yleismieliala 1930-luvun Suomessa oli vahvasti venäläisvastainen, 

ja tässä Haarla ei tee poikkeusta; hän suhtautui venäläisiin varsin jyrkästi ja näki itäisen kulttuurin 

rappiollisena. Pelko idän vaikutteiden leviämisestä nostattaa epäluuloa etenkin ortodoksiuskontoon 

kastettuja koltansaamelaisia kohtaan, jotka dehumanisoidaan täysin romaanissa. Koska romaanin 

tarina alkaa tilanteesta, jossa karjalaiset ovat liittoutuneet novgorodilaisjoukkojen kanssa pirkkalaisia 

vastaan, myös karjalaiset nähdään vihollisina. Vienalaiset saadaan lopulta käännytettyä 

suomalaisjoukkojen puolelle taisteluun Karjalan vapauttamiseksi, mutta eripura kansojen välillä on 

jäänyt romaanissa liian syväksi – on siis tulevien sukupolvien tehtävä lujittaa Suomen kansan 

perustana olevat heimot yhteen. Käkisalmelaisten petollisuuden takia romaanin huipennukseksi tehty 

vienalaisten ja pirkkalaisten yhteishyökkäys venäläistä linnoitusta vastaan epäonnistuu. Venäläisten 

läsnäolo on merkittävä elementti rajankäynnissä, sillä Haarlan näkemyksessä ne piirteet, jotka ovat 

hyväksyttäviä, liittävät karjalaiset lähemmäksi suomalaisuutta. Karjalaiset nähdään myös lähinnä 

joko-tai-näkökulmasta eli heidät joko nähdään osana Suomea tai Venäjää. Haarlan teoksen 

perusteella on ilmeistä, että kartalle piirretyn itärajan ja kulttuurisen rajan välillä on ristiriitaa.  

Suomalaisuuden rakentumisessa historian merkitys korostuu identiteetin luomisessa, ja Lauri Haarlan 

näkemyksessä nojataan paljolti 1800-luvun kansallisromanttiseen ajatukseen Suomen keskiaikaisesta 

heimoitsenäisyyden ajasta. Suomen historian professori Jalmari Jaakkolan pirkkalaistutkimusten 

popularisoijana tunnettu Haarla otti kantaa myös 1930-luvulle ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin 

teemoihin menneeseen aikaan sijoittuvalla tarinallaan. Keskeisimpiä näistä teemoista olivat etenkin 

kansan moraaliseen ja isänmaallisuuteen liittyvät seikat. Sotien välisenä aikana keskeistä oli 

maanpuolustustahdon lisääminen nuorten keskuudessa – tästä syystä Haarlan pirkkalaisromaanissa 

on keskitytty kuvailemaan paljon sotatoiminnallista tai -strategista juonenkaarta. Yksilön sijaan 

huomio kiinnittyy kansakuntaan ja sen elinehtoon eli siihen, miten saada turvattua suomalaisuus idän 

rappiolta. Itärajan hahmottelussa kulttuuriset ja maantieteelliset rajat eivät kohtaa, joten keskeisin 

jännite romaanin suomalaisuudelle näkyvät pirkkalaisten ja karjalaisten välisessä 
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vuorovaikutuksessa. Romaanissa Suur-Suomi ja Karjala osana Suomea nähdään kohtalon 

sanelemana, sillä perusta liittoumalle luotiin jo heimoitsenäisyyden aikaan. Näin ollen 1930-luvun 

suomalaisuusaatteeseen pohjautuva velvoite korosti karjalaisten vapauttamista idän rappiosta. Osaan 

karjalaisista idän rappio on kuitenkin jo vaikuttanut niin syvästi, ettei venäläisiä saada lopullisesti 

häädettyä Karjalasta. Venäläisyyden ja itäisten vaikutteiden patoamiseen tarvittava raja olisi 

siirrettävä vastaamaan kulttuurisia rajoja – karjalaisuus nähtiin näin ollen osaksi suomalaisuutta. 

Tietyllä tapaa tämä alleviivaa määritelmien ja reunaehtojen ongelmallisuutta – karjalaisuus 

määriteltiin suomalaisesta näkökulmasta. Räikeimmin nämä reunaehdot ovat nähtävissä 

rajankäynnissä saamelaisten suhteen. Romaanin ja muun saamelaisiin liittyvän tutkimuksen 

perusteella vaikuttaa siltä, että saamelaisten asema suomalaiskansallisessa narratiivissa on ollut jäädä 

sivustakatsojan rooliin. Saamelainen voidaan hyväksyä osaksi yhteiskuntaa, mikäli hän omaksuu 

suomalaisuudelle tärkeät ominaisuudet eli kristinuskon, uskollisuuden ja kuuliaisuuden suomalaista 

veroisäntää kohtaan ja hylkää toiseuttavat piirteet.  

Paasi korosti tutkimuksessaan (1996) maantieteellisten rajojen muuttumista ajassa ja paikassa sekä 

diskursseissa, jotka muokkaavat ajatusta tietyn konstruoidun kansan rajoista. Tästä huolimatta 

suomen kielen erityisyys on osaltaan ollut vaikuttamassa siihen, miksi ajatus suomalaisuudesta, sen 

symboleista ja rajoista sekä näkemys toiseudesta on ollut kansallisella tasolla suhteellisen vakaa.477 

Haarlan representaatiossa isänmaanrakkaus ja kristillisyys muotoilivat idean alkuperäisestä Lapin 

erämaaluonnosta. Etelää vasten Lapissa korostuivat luonnon armottomuus ja kauneus sekä pyhyys ja 

vietit. Armoton erämaa tuo ihmisestä esiin yksilön tukahdutetut vietit ja samalla alleviivaa yksilön 

ylivertaisia suorituksia ankarassa ympäristössä. Suomalaisten omintakeiseksi katsottu luontosuhde 

koki suuria muutoksia 1900-luvun alun kaupungistumisen ja teollistumisen kiihtyessä. 

Alkukantaisuus nähtiin saamelaisissa, jotka luokiteltiin lähemmäs luontoa kuin sivistynyttä 

suomalaisuutta. Luontoa kohtaan tunnettu arvostus ja pelko muodostavat ristiriidan, joka näkyy 1930-

luvun kaupunkilaisen näkemyksestä suomalaisen luontosuhteesta. Suomalaisuuden alkuvoima 

kumpuaa luonnosta, mutta samalla luonnonläheisyys voi muodostua taannehtivaksi. Läheisyys 

luontoon nähdään olennaisena osana erotisoivaa katsetta, joten ihmisluontoa turmelevat houkutukset 

tulee pystyä torjumaan itsehillinnällä. Suomalaisen suhde luontoon tulisikin perustua 

isänmaanrakkauteen ja Jumalan työn arvostukseen – luonto muuttuu hitaasti ja sen ominaispiirteeksi 

nähdään historiattomuus, joten tietty maisematyyppi määritellään keskeiseksi osaksi kansan perintöä. 

Luonnon suojeluun liittyvät kysymykset kietoutuvat näin osaksi maanpuolustustahtoa. Kaiken 

kaikkiaan voidaan todeta, että suomalaisuuden reunaehdot syvenevät itää ja pohjoisen 

                                                 
477 Paasi 1996, 304-305. 
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alkukantaisuutta vasten. Haarlan suomalaisuus on pohjimmiltaan miehisiä urotekoja, joiden ehtona 

on yksilön viettien ja itsehillinnän välinen tasapaino. Suomalaisuudesta näin ollen rajataan tietyin 

ehdoin pois saamelaiset mutta myös idän turmelemat karjalaiset ja liian lähellä luontoa olevat naiset. 

Kuten jo yhteenvedon pohjustuksessa mainitsin, valitsemani näkökulmat eivät ole lainkaan 

tyhjentävät suomalaisuuden rakentumisen analysoinnissa. Paljon näkökulmia ja teemoja rajautui siis 

pois tutkimuksesta. Suomalaisuuden vertailukohdiksi valitsin saamelaiset ja karjalaiset, sillä erottelu 

heihin nähden oli varsin jyrkkää romaanin alussa ja loppua kohden suhtautuminen muuttuu. 

Saamelaisiin nähden raja ei hälvene vaan tietyissä tapauksissa jopa syvenee, kun taas karjalaisten 

asema vihollisena kehittyy liittolaisuudeksi. Tutkielman rajauksen kannalta olennaisimmaksi nousee 

itäraja, vaikka näkökulman olisi voinut kääntää myös länteen päin. Romaanissa Suomen asema 

Ruotsin osana nähdään vastaavaan 1800-luvun autonomiaa – moneen otteeseen alleviivataan 

suomalaisten itsehallintoa etenkin erämaaseuduilla. Lapin alueen pirkkalaiset tapailevat sotaliittoa 

itää vastaan myös norjalaisten kanssa romaanin alkuvaiheissa, mutta lopulta liitosta muodostuu liian 

hatara. Norjalaisten tai ruotsalaisten näkökulmasta idästä ei tule varteenotettavaa uhkaa. Itärajan 

problematiikka ja idän uhkaan vastaaminen nähdään vain suomalaisuudelle relevanttina. Näin ollen 

romaanissa on korostunut rajaa myös länteen.   

Nostin esiin luontoa erittelevässä luvussa suomalaisen naisen ja miehen erot luonnonläheisyydessä. 

Pelkästään tämä näkökulma alleviivaa erilaisia odotuksia sukupuolirooleihin ja niiden merkitystä 

sosiaalisessa kanssakäymisessä. Näkökulmani rajautui suomalaisuuden rakentumiseen suhteessa 

luontoon, joten en ryhtynyt tarkemmin erittelemään naiseuteen ja miehuuteen liittyviä elementtejä. 

Myös katolilaisuuden ja luterilaisen uskon välinen jännite on kirjoitettu tarinaan varsin avoimesti 

jälkimmäisen eduksi, joten uskonnon muotoutumista osaksi suomalaisuutta (myös muusta 

näkökulmasta kuin luontoon taikka itään nähden vertautuen) voisi analysoida perusteellisemmin. 

Esimerkiksi avioliittoon liittyvät naisen sukupuolirooli ja uskonnolliset elementit nousevat varsin 

vahvasti esiin Maalinan tarinassa. Hän karkaa avioliittoon Daavidin kanssa, luulee tämän kuolleen ja 

päätyy järkiavioliittoon maavouti Sigurd Horten kanssa. Maalinan kauhuksi lopulta selviää, että 

tietämättään hän tekee syntiä kaksinnaimisella. Suomalaisen naisen rooliin sukupuolisiveellisyyden 

moraalinvartijana (jonka nostin esiin suhteessa saamelaisiin) edustaa varsin tiukkaa näkemystä 

naiseudesta myös uskonnollisessa mielessä. Olen tässä tutkimuksessa tarkastellut rajankäyntiä 

nimenomaan ryhmien välisenä teemana, mutta tämänkin näkökulman voisi kääntää ryhmien sisäisten 

erojen pohtimiseen – viitteitä näistä olen tuonut esiin tässäkin työssä (suomalaiset naiset – miehet, 

koltansaamelaiset – muut saamelaiset jne.).  
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Johdannossa nostin esiin lähdeaineistoon kohdistuvan rajauksen eli tämän tutkielman 

aineistoanalyysin olen kohdistanut vain Lauri Haarlan Kurkien taruun. Tätä romaania edeltänyt 

kaksiosainen Nuori pirkkalaispäällikkö keskittyy sekin pirkkalaisten edesottamuksiin, mutta 

aikaisemmalla 1200-luvulla. Näkökulmien osalta olisi tutkimusta voinut laajentaa koskemaan myös 

tätä tai muitakin osia Haarlan tuotannosta, pohtien ehkä aikansa poliittisia ja kulttuurisia trendejä 

tiiviisti seuranneen kirjailijan teosten teemojen yhtäläisyyksiä tai eroja. Haarlassa erityisen 

kiinnostavaa oli hänen poliittinen muuntautumiskykynsä – vasemmistopiireissä viihtynyt 1920-luvun 

näytelmäkirjailija löysi uuden suunnan 1930-luvulla oikeistokonservatismista. Molempien 

innoitusten juuret ovat jäljitettävissä Saksaan, jonka taiteellista kenttää Haarla seurasi varsin tiiviisti. 

Lisäksi Lauri Haarlan yksityisarkistot jäivät kokonaan tutkimuksen puolelle, joten näidenkin 

läpikäymisessä varmasti nousisi esiin uudenlaisia näkökulmia aikansa vangiksi jääneeseen 

kirjailijaan.  
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