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Kädessäsi oleva opetusaineisto on osa kahden valokuvaajan, Ritva Kovalaisen ja Sanni Sepon Puiden 

kansa -tuotantoa. Työ lähti liikkeelle metsäaiheisen valokuvanäyttelyn ja kirjan suunnittelusta. Tavoit-

teena tuotannossa oli selvittää metsäidentiteettimme perustaa: puihin ja metsiin liittyviä myyttejä ja 

uskomuksia sekä niiden omaan aikaamme jättämiä jälkiä. Näyttelyn ja kirjan lisäksi työ laajeni käsit-

tämään runoantologian Koivuntuohirunoja sekä tämän opetuskansion, jonka on ideoinut ryhmä kasva-

tusalan asiantuntijoita.

Kokoavana teemana tuotannossa on puihin ja metsiin liittyvä henkinen perintömme. Tekstien läh-

tökohtana ovat olleet kansanperinnetutkimukset ja -artikkelit. arkistojen keräelmät, haastattelut ja 

lehti- ilmoituksiin palautteena saadut kirjeet. Perinneaineisto on aina monivivahteista ja kerroksellista. 

lisäksi monista vanhoista myyteistä ja uskomuksista on olemassa vain vähän kirjoitettua tietoa, joten 

niitä käsiteltäessä on väistämättä tehtävä tulkintoja ja pelkistyksiä. Puihin ja metsiin liittyvä henkinen 

perintömme on joka tapauksessa rikas ja merkittävä, ja omana aikanamme ikävä kyllä paljolti unoh-

duksiin jäänyt.

Polkuja juurille -kansio on tarkoitettu laajentamaan ja monipuolistamaan metsäkulttuurin käsitte-

lyä päiväkodeissa, peruskouluissa ja lukioissa. Se palauttaa mieleen jo unohtuneita asioita omasta men-

neisyydestämme sekä ottaa pohdittavaksi metsiin ja puihin liittyviä tuntoja nykyisyydessä. Myyttejä 

ja vanhoja tapoja havainnollistamalla menneisyys tulee tutuksi ja ymmärrettäväksi. Moni vanha sana 

avautuu uudella tavalla alkuperäisen käyttötarkoituksen perusteella: tällaisia ovat esimerkiksi sanat 

metsä, hiisi ja karsikko. Menneinä aikoina kuolema oli voimakkaammin läsnä ihmisten elämässä –niin-

pä sitä ja muiden vaikeiden asioiden kohtaamista käsitellään useissa tehtävissä, joiden tarkoituksena on 

antaa rohkeutta ja valmiuksia pilvistenkin päivien varalle. Metsäretkiä koskevat vinkit tähtäävät ren-

touttavien ja positiivisten tunnelmien löytämiseen luonnosta. Eläytymistä ja tutkimista vaativat tehtävät 

puolestaan tarjoavat tilaisuuden paneutua metsän rikkaiden yksityiskohtien sekä oman toiminnan ja 

kokemuksen tarkasteluun. Kansion Iiitteeksi on koottu myös esimerkkejä metsäaiheisista elokuvista, sa-

duista sekä musiikista. Liitteet auttanevat opettajia löytämään lisävirikkeitä metsäaiheiden käsittelyyn. 

Koko materiaalin tavoitteena on tuoda metsä lähemmäksi ja avata sen kiehtovia piirteitä.

Kansion sisältö etenee vanhimmista tunnetuista perinteistä kohti nykypäivää. Luvut alkavat met-

siin liittyvien uskomusten, tapojen tai näkemysten kuvauksilla, joita on elävöitetty kansanperinne- ja 

kirjallisuuslainauksiIla. Osassa tehtäviä on pyritty löytämään yhtymäkohtia oman aikamme kulttuuriin 

ja ajattelumalleihin, ja niitä löytyy tehtäviä toteutettaessa varmasti myös lisää. Kansion viimeinen ja 

myös laajin luku “Mikä on metsä?” keskittyykin metsän olemuksen tarkasteluun nykysuomalaisen nä-

kökulmasta. 

Tehtäväkuvaukset on tarkoitettu opettajien virikemateriaaliksi ja muunneltavaksi tilanteen mu-

kaan. Yhtä tehtävä ideaa voi käyttää eri asioiden opetuksessa, ja tehtäviä voi yhdistellä ja soveltaa eri 

ikäryhmien tarpeisiin. Monet tehtävät liittyvät useisiin eri aineisiin ja lopputuloksena voi olla joukko 

näyttäviä ja vaikuttavia kuvia tai esityksiä: ainekset metsäaiheisen teema päivän tai vaikka viikonkin 

järjestämiseen koulussa tai päiväkodissa. Esitysideat sopivat myös joulu- tai kevätjuhlien ohjelmaan.

Kansiota voi täydentää omalla tai muualta saaduIla materiaalilla, niin että tässä aloitetut metsä- ja puu-

polut jatkuvat ja haaroittuvat uusiin suuntiin. Polkuja juurille -työryhmä ottaa myös mielellään vastaan 

palautetta.

Puiden kansa -valokuvanäyttely kiertää Suomea kahden vuoden ajan. Näyttelyssä Polkuja juurille 

– kansion teemat konkretisoituvat, joten tuokio Puiden kansa -näyttelykuvien parissa on hyvä tapa 

aloittaa tutustuminen metsiemme moniin kasvoihin. Polkuja juurille -kansio on silti itsenäinen koko-

naisuus, jota voi käyttää vaikkei näyttelyyn olisikaan tilaisuutta tutustua. Kansioon liittyvä diasarja on 

lainattavissa näyttelypaikoista ja Maaseudun Sivistysliitosta.

Polut odottavat kulkijoita – onnea matkaan!

POLKUJA JUURILLE



Oppiaineista käytetyt lyhenteet:

AI äidinkieli

BI biologia (yläaste. lukio)

IT elämänkatsomustieto

GE maantieto (yläaste, lukio)

HI historia (ala-aste)

HY historia ja yhteiskuntaoppi (yläaste, lukio)

KO kotitalous (yläaste)

KU kuvaamataito

Ll Iiikunta

MA matematiikka

MU musiikki

TN tekninen työ

TS tekstiilityö

UE uskonto. evankelis-luterilainen

YL ymparistö- ja luonnontieto (ala-aste)

PH päivähoito

AA ala-aste

YA yläaste

LV lukio

Symbolien selitykset:

ryhmätyö

artikkeli

kalvo

Käsitteiden selvennyksiä:

Luvun Vlll tehtävät:

Aarniometsä: Vanha. luonnontilainen metsä.

Luonnonmetsä: Luontaisesti syntynyt metsä, jossa ei ole suoritettu  

metsänhoitotoimenpiteitä.

Talousmetsä: Metsänhoitotoimin käsitelty metsä. jonka tarkoitus on puuntuotanto.
Termit peräisin Metsähallituksen esitteestä
Aarniometsä – uhanalainen suomalainen metsä.
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Ihmisellä on aina ollut halu keksiä selityksiä ym-

pärillään havaitsemilleen ilmiöille ja selvittää nii-

den välisiä suhteita. Nykyään selitämme maailmaa 

enimmäkseen luonnontieteen käsitteiden avulla, 

mutta monet asiat jäävät yhä arvailujen varaan. 

Ennen luonnontieteellisen ajattelun valtakautta 

olivat erilaiset myytit ja henkiolennot keskeisellä 

sijalla maailman selittämisessä. Näin on ollut kai-

kissa kulttuureissa, niin myös meillä. Eri puolilla 

maailmaa esiintyneissä myyttisissä selitysmalleis-

sa on paljon yhtymäkohtia. Ja jos asioita miettii 

tarkkaan, ovat linkit tämänkin päivän ajatteluun 

usein havaittavissa.

Varhaisimman käsityksen mukaan maailman-

kaikkeuden muodosti ympyrän muotoinen, tai 

joskus ilmansuuntien mukaan kahdeksankulmai-

nen, litteä maa, jota peitti kupuna korkea tai-

vaankatto eli kirjokansi. Meren rannalla asuvat 

näkivät myös alkumeren ympäröivän maata. Ja-

kuuttien mukaan tähdet olivat taivaan telttakan-

kaassa olevia reikiä, joista kankaan takaa hohta-

va valo siivilöityi läpi. Pahin reikä oli Seulasten 

tähdistön muodostama aukko, josta maan päälle 

virtasi kylmää ja tuulta. Seulasten kuvio nimittäin 

ilmestyy taivaalle, kun talvi alkaa, ja katoaa ke-

sän koit taessa.

Maan reunoilla taivas oli niin lähellä maata, 

ettei ihminen pystynyt kulkemaan siellä suorana. 

Taivaan äärellä mahtuivat kuitenkin asumaan tai-

vaanääreläiset, joita kutsuttiin myös Iintukoto-

laisiksI. lintukoto oli saanut nimensä siitä, että 

linnut muuttivat sinne talveksi linnunradan opas-

ta mina. Lintukotolaiset söivät ainoastaan linnun-

munia, ja heidän maassaan oli aina kesä.

Maan toisessa ääressä oli Pohjan portti ja Pohjo-

lan kylmä kylä. Siinä missä maa loppui, oli Tuo-

nelan virta, Manan tumma joki, jonka toisella 

puolella oli Tuonela. Virrassa uiskenteli kuoleman 

joutsen, ja lautturi kuljetti kuolleitten henget vir-

ran yli. Tuonelassa asuivat myös Tuonelan emän-

tä ja Tuonen tumma tyttö. Shamaanien uskottiin 

pystyvän suotuisissa oloissa noutamaan vakavasti 

sairaitten sielut Tuonelasta takaisin elävien puo-

lelle.

Paikoillaan pysyvä Pohjantähti miellettiin 

taivaannavaksi, jonka ympärillä tähdet kiersi-

vät. Luontevaa oli ajatella sille myös vastine maan 

päälle; maannapa, joka oli kohtisuorassa taivaan-

napaan. Usein taivaan- ja maannapojen välillä 

kuviteltiin olevan jonkinmoinen kannatinpylväs, 

jonka romahtaessa taivaskin voi pudota. Useat 

kansat uskoivat, että tämä kannatin oli jättiläis-

patsas, joka aikoinaan taivaan ollessa matalam-

malla oli ollut pienempi, ja joka sitten oli kasva-

nut maailman mukana.

Toisissa kulttuureissa kannatin oli maailman-

vuori, jonka huipulla jumalat asuivat, ja joiden-

kin kertomusten mukaan vuoren huipulla kasvoi 

maailmanpuu. Tämä patsas, vuori tai puu ei pel-

kästään tukenut taivaankantta vaan toimi myös 

yhdyssiteenä ihmisten ja ylhäällä asuvien juma-

lien välillä. 

Maailmanpuuta vastaava elämänpuu esiin-

tyy lukuisissa maailman, ihmisen ja järjestyksen 

Keskelle paratiisia hän istutti
elämänpuun
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luomista kuvaavissa kertomuksissa. Elämänpuu-

tarinat kuvaavat ihmiskunnan alkuaikaa, jolloin 

ensimmäiset ihmiset ja jumalat käyskentelivät yh-

dessä paratiisissa. Keskellä paratiisia virkistävän 

lähteen lähellä kasvoi merkillinen hunajaa ja kuo-

lemattomuutta tihkuva puu, joka kantoi lehvästös-

sään monenlaisia hedelmiä, lintuja ja mitä yltäkyl-

läisyyttä ihmiset toivoivatkin. Maailmanpatsaan 

tavoin se sijaitsi maailman keskuksessa ja yletti 

taivaaseen asti. Sen juuret ulottuivat syvälle maan 

uumeniin, ja siksi puu saattoi toimia välittäjänä 

maanalaisen, maanpäällisen ja taivaallisen elämän 

välillä. Puu oli myös kohtalonpuu, sillä sen lehtiin 

oli kirjoitettu kaikkien ihmisten elämä.

Tarinoissa helppoa elämää tarjoava puu alkoi 

kuitenkin ennen pitkää uhata paratiisin järjestys-

tä: se kasvoi niin suureksi että pimensi auringon, 

ja ihmiset alkoivat nähdä nälkää. Vaihtoehtoises-

ti ihmiset joutuivat kiusaukseen. Kun puu lopulta 

kaadettiin tai ratkaisun hetki muutoin koitti, syn-

tyi uusi järjestys ja kaikki hyvä, mutta myös paha. 

Yhteys jumaliin katkesi, ihmisestä tuli ihminen.

Lukuisten eurooppalaisten kansojen perin-

teessä myös Linnunrata hahmotettiin suureksi 

puuksi, jota pitkin vainajien sielulinnut vaelsivat 

Tuonelaan. Onkin laskettu, että noin 6000 vuotta 

sitten kevätpäiväntasauksen aikaan Linnunrata oli 

taivaalla pystysuorassa katsojan yläpuolella. Täl-

löin se on voinut näyttää ihmeelliseltä, tähtikoris-

teisel ta, yli maailman oksiaan levittävältä puulta.

Suomessa elämänpuutarinaa edustaa runo 

kultapyörätammesta, joka kantaa ihmeellisiä 

omenoita ja jossa kukkuvan käen suusta valuu 

kultaa ja vaskea. Erään tulkinnan mukaan tari-

na suuren tammen kaadosta kuvaa Linnunradan 

syntyä. Suuri tammi kasvoi tuhkasta ja pimensi 

maan, kunnes vedestä noussut pieni mies kaatoi 

sen kirveellään, romautti tyven koilliseen ja lat-

van lounaaseen, eli Linnunradan nykyiseen asen-

toon. Tarinan avulla on myös selitetty tammikuun 

nimi: näkyyhän Linnunrata selvimmin juuri tänä 

talven kylmimpänä kuukautena.

ELÄMÄNPUUTARINOITA  

Ja Herra Jumala kasvatti maasta kaikkinaiset puut, 

ihanaiset nähdä ja hyvät syödä ja elämänpuun  

keskelle paratiisia... Ja hän näytti minulle elämän 

veden virran... molemmin puolin virtaa seisoi elä-

mänpuu, joka kasvoi kaksitoistakertaisen hedel-

män, antaen kunakin kuukautena hedelmänsä, ja 

puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi. 

Vanha Testamentti
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H i i s i ,  e n t i sa j a n  p y h ä  l e h to .  Fo rsb y ,  1997
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Ta p i o n p ö y tä ,  u h r i k u u s i .  M a j a m a a ,  H ä m e e n k y rö  1977
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S a v e l a n  k a r h u n k a l l o h o n k a .
S a a r i j ä r v i  1996
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P y h ä k a n k a a n k a rs i k k o .
S a a r i j ä r v i  1996
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M at i n m ä e n  p i h a p u u ,  u h r i k u u s i  e l i  ta i k a k u u s i .  E e r i k k ä l ä ,  S u l k a v a  1977
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Ko r p p i v u o r i ,  P i h l a j a v es i  1996
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