
42 43Aarre  7/18 Aarre  7/18JUURET JUURET

KUN METSÄ 
EKSYTTÄÄ
Kansantarinoiden metsänpeitto-käsite 
elää yhä nykypäivän nettikeskusteluissa. 
Entisajan metsänhaltijoista ja menninkäisistä 
on tullut osa henkisyyden kaipuuta. 
Teksti JAANA TAPIO  |  Kuvat VESA-MATTI VÄÄRÄ

E i tarvitse uskoa henkiolen-
toihin tunteakseen, että 
metsässä, sen maisemassa ja 
hiljaisuudessa, on jotain sa-
laperäistä. Osa metsän tai-
kaperinnöstä elää edelleen. 

Tämän perinnön asiantuntija, turkulainen 
folkloristiikan lehtori Pasi Enges tutkii 
muun muassa vanhaa metsänpeitto-käsitet-
tä. Aineistona hänellä ovat paitsi 1800-lu-
vulta 1930-luvulle ulottuvat arkistotarinat 
myös nykypäivän nettikeskustelut. 

”Metsänpeitto tarkoittaa, että ihminen tai 
eläin joutuu metsän kätkemäksi. Ihminen 
tietää olevansa metsässä ja näkee ja kuulee 
etsijät muttei pysty vastaamaan heille. Etsi-
jät eivät näe kadonnutta vaan luulevat tätä 
kiveksi tai kannoksi”, Pasi Enges kertoo. 

Metsänpeittoon joutunut kokee olevansa 
ikään kuin peilikuvamaailmassa. Aurinko 
paistaa väärästä suunnasta, linnunlaulu hil-
jenee, ja kaikki näyttää vähän erilaiselta. 

”Yksi vakiintunut kertomustyyppi on sel-
lainen, että lehmän etsijä istuu kaatuneelle 
puunrungolle, pistää tupakaksi ja unohtaa 
tupakkamassinsa puunoksaan. Kun lehmä 
löytyy, sillä on tupakkamassi sarvessaan, eli 
etsijä on istunut tietämättään lehmän päällä.”

Metsänpeittoon ovat tavallisesti joutuneet 
esimerkiksi karjaa paimentavat tai marjasta-

”Entisajan metsänpeitto-
uskomukset ovat olleet yksi 
tapa ymmärtää ja järkeistää 
asioita”, Pasi Enges sanoo.

Enges huomauttaa, että 
metsänpeittoon joutu-
neet ovat useimmiten 
olleet lapsia.
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vat lapset. Aikuisten miesten metsänpeitto-
kokemuksia ei arkistoista juuri löydy. 

Taikakeinoilla pois 
Metsänpeittokertomuksissa toistuvat erilai-
set metsän olennot. Tyypillisesti eksyttäjä-
nä toimii itse metsä tai metsänhaltija. 

Käsityksissä taikaolennoista on alueellisia 
eroja. Satakunnassa tunnetaan hiidenväki, 
jonka polulle jouduttuaan metsässä kulkija 
alkaa kiertää kehää. Pohjoisessa eksyttäjänä 
saattoi toimia aviottomana syntynyt lapsi-
vainaja. Lappi on myös maan alla asuvien 
maahisten valtakuntaa. 

Metsänpeitto-käsitteen vastineita eri 
muodoissaan on maailmassa todennäköi-
sesti kaikkialla, missä on metsää. Maahis-
perinne taas liittyy puuttomille alueille. 

”Esimerkiksi Lapissa ihmisen häviämi-
nen maan alle on ollut ainoa järkeenkäyvä 
selitys eksymiselle, kun kerran ympärillä ei 
ole puita.”

Ruotsissa ja Norjassa metsänpeittoa on 
vastannut ”vuoreen vieminen”. Samantyyp-
pinen ilmiö on ollut olemassa kulloisenkin 
ympäristön mukaan muokkautuneena. 

Metsänpeitosta pois pääsemiseen on ollut 
yleisesti tunnettuja taikakeinoja. Koska met-
sänpeitossa on kyse peilikuvamaailmasta, 
myös taikakeinot liittyvät usein nurin kään-

tämiseen. Esimerkiksi kadonneen eläimen 
voi löytää kaivamalla sen jäljet maasta ja 
kääntämällä ne toiseen suuntaan. Metsän-
peittoon joutunut ihminen voi löytää tiensä 
pois metsästä kääntämällä vaatteensa nurin. 

”Yksi tapa on ollut kivun aiheuttaminen 
metsänhaltijalle. On taivutettu kaksi nuorta 
puuta polun yli, sidottu niiden latvat yhteen 
ja pantu kivi painoksi. Tällä tavalla on tehty 
metsänhaltijalle tyrä tai laitettu sen kivek-
set puristuksiin.”

Tavallista on myös ollut kirkonkellojen 
soitto. ”Kirkonkellojen avulla inhimillinen 
kulttuuri on saatu ulottumaan niin pitkälle 
kuin soitto kuuluu. Metsän taikaolennot 
ovat olleet sen edessä voimattomia.”

Moraalisia opetuksia
Entisaikaan metsänpeitto ja muut metsän 
taikailmiöt olivat suurimmalle osalle ihmi-
sistä osa arkea. Engesin mukaan metsänhal-
tijoihin ja maahisiin voitiin uskoa rauhassa, 
koska ne olivat arkipäivän käytännöllistä 
kansanuskoa eivätkä kilpailleet ylimmän 
jumalan paikasta. Sen sijaan Tapio, Ahti 
ja Ukko ovat vanhempaa jumalperinnettä, 
jotka kristinuskon leviämisen jälkeen muis-
tuttavat itsestään enää nimissä.

Kuitenkin koko metsänpeittokulttuuri on 
Engesin mukaan läpikotaisin kristinuskon 
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Perinne elää 
keskustelupalstoilla
O piskeluaikoi-

naan Pasi En-
ges kiinnostui 

kansanuskosta ja teki 
gradunsa Pohjoiskalotti-
alueen maahisperintees-
tä. Aihe laajeni vuosien 
kuluessa käsityksiin 
yliluonnollisten voimien 
aiheut tamasta eksymi-
sestä. Lisäpontta tutki-
mus sai siitä, kun Enges 
törmäsi keskusteluihin 
metsänpeitosta netin 
keskustelupalstoilla.  

Tutkijat ovat esittäneet 
yliluonnollisten koke-
musten tulkinnasta kak-
si eri päälinjaa. Toisen 
mukaan ihminen päätyy 
kokemaan sellaista, 
mistä on aikaisemmin 

kuullut kertomuksia 
muilta. Jos asuu kult-
tuurissa, jossa maahiset 
ovat tuttuja, voi itsekin 
tavata niitä. 

Toisen selityksen 
mukaan tämänkaltaiset 
elämykset ovat ihmisel-
le fysiologisia, ja vain 
niiden tulkinnat hieman 
vaihtelevat eri puolilla 
maailmaa. Miten muuten 
on mahdollista, että sa-
mantyyppisiä perinteitä 
on ollut maailman kaikil-
la metsäisillä alueilla?

Nettikeskusteluissa 
metsänpeitto-koke-
mukselle etsitään usein 
lääketieteellistä, psyko-
logista tai fysiologista 
selitystä. Oletetaan, että 

metsänpeiton kokenut 
on ollut nälkäinen tai ja-
noinen tai että kokemus 
on johtunut diabetek-
sesta, epilepsiasta tai 
hallusinaatiosta. 

Ennen metsänpeittoon 
nimenomaan jouduttiin, 
kun taas nykyään on 
olemassa ihmisiä, jotka 
pitävät metsänpeiton 
kaltaisia kokemuksia 
osoituksena luonnon ja 
ihmisen yhteydestä. 

”Tämä liittyy nykyajan 
uushenkisyyteen. Kat-
sotaan, että jos onnistuu 
pääsemään metsän 
kanssa yhteyteen, on 
päässyt henkisesti 
korkeammalle tasolle”, 
Enges kertoo. 

Metsänväen 
käytöksessä 
näkyy hyvän 
ja pahan kirjo.

läpitunkema. Kristinusko ei syrjäyttänyt 
vanhempaa perinnettä vaan valjasti sen 
käyttöönsä. 

”Aika usein metsänhaltija toimii moralis-
tisena olentona. Uskottiin, että jos menee 
pyhänä marjaan, metsänhaltija tulee ja lait-
taa kyykäärmeen kaulaan. Näillä kertomuk-
silla on kontrolloitu käytöstä ja muistutettu 
lepopäivän pyhittämisestä.”

Yliluonnollisen voiman kohtaamiseen on 
uskottu olleen jokin syy. Esimerkiksi lapsen 
joutumisessa metsänpeittoon on usein taustal-
la ollut tarina, jossa aikuinen 
on hermostunut lapseen ja ki-
ronnut hänet. Tarinalla on ol-
lut moraalinen opetus oikeasta 
käytöksestä lapsia kohtaan. 

Ihmisen peilikuva
Vaikka metsää saatettiin 
pitää vaarallisena, metsän 
olentoja ei nähty yksiselitteisesti pahoina. 
Joskus ne ovat olleet suopeita ja avuliaita 
ihmistä kohtaan. Metsänhaltija voi varoittaa 
leiriytyjää siirtymään pois kaatuvan puun 
alta, tai nuori mies on leirinuotiolla saatta-
nut nähdä metsänneidon, joka on kutsunut 
tätä lemmenleikkiin. Metsän peittoon joutu-
nut lapsi taas on voinut nähdä olennon, joka 
on ruokkinut lasta marjoilla tai maidolla. 

Olentojen käytös on kuitenkin usein ollut 
kaksijakoista. Joskus olento onkin yrittänyt 
ruokkia lasta jollakin ravinnoksi kelpaa-
mattomalla, kuten ulosteilla. Jos lapsi on 
kieltäytynyt, olento on voinut suuttua. Kun 
lapsi on myöhemmin löydetty, hänellä on 
ollut suu ja korvat täynnä sammalta: lapsi 
on alkanut muuttua metsäksi. 

Metsänväen käytöksessä näkyy hyvän ja 
pahan koko kirjo.

”Olennot ovat peilikuva ihmisen omi-
naisuuksista. Kertomusten ja kokemusten 

kautta on voitu käsitellä 
ihmisyhteisön ja suhteiden 
konflikteja ja uhkatilanteita.”

Engesin mielestä olennais-
ta metsänpeittotarinoissa 
onkin juuri niiden suhde 
ihmiseen. Folkloristina hän 
ei ole kovin kiinnostunut 
miettimään, minkälaisia 

selityksiä kokemusten taustalla voi olla 
luonnontieteellisesti, vaan hänelle oleellista 
on se, miten tarinat ovat olleet totta omana 
esiintymisaikanaan ja omissa yhteisöissään. 

”Vaikka nykyihmisen silmin esimerkiksi 
kananmunan uhraaminen muurahaispe-
sään voi näyttää oudolta, ennen se oli nor-
maali tapa pitää yllä tasapainoa oman yhtei-
sön ja uhkaavana koetun metsän välillä.” 
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Enges on käynyt joskus kirjastois-
sa puhumassa metsänpeitosta, ja 
aina yleisöstä löytyy kuulijoita, 
joilla on aiheesta omakohtaista 
tai lähipiirin kokemusta. 


