KANTELE JA HYPPIVA PUUHEVONEN.
V 1923ltihetti allekirjoittaneelleseminaarinlehtoriF'. H. B.
Lecus Raumalta muistelmiinsaperustuvankuvauksenPohjoisHameen viimeisest5 viisikielisen kanteleen soittajasta, I\ekkelistii. Kun Sumiaisten seudulta ei ole saatu kanteleita museoihin, or l\ekkelin soitinta koskevilla tiedoilla esineaineistoateydentAvfl merkityksensfl. Aivan ennen tuntematonta kanteleenktiyton suhteenoli v:eent1923saakka se, mitri L. kertoo Nekkelin soittotavasta. Ansaitsee nflin ollen julkaista erikseen L:n
arvokas kirje sekd erfls siihen liittyvistEi piirroksista (kuva 1).t
uMinun nuoruudessanieli Sumiaisissanoin vv. 1860--1870
vanha kanteleensoittaja ukko Aapraham(?) Nekkeli, jonka
istikin oli ollut hyvfl kanteleen soittaja. Ukko Nekkeli soitteli
kanneltaan sangen ntippdrdsti,j" minfl kuuntelin hflntii sangen
usein. Mutta hAnen soittonsa poikkesi melkoisestisiita, mite
Te puhuitte kanteleen soitLotavasta.2 Nekkeli kuoli ruoti1 L i' A y s leht. Laguksen kuvaukseen.
Maist. T. Kaukorannan eidiltfldn (synt. Sumiaisissa 1856) saaman tiedon mukaan lienee Nekkeli ollut
vanha ruotusotilas, joka liikkui talosta taloon. Rouva K. muistaa varhaisen
lapsuutensa vuosilta (n. v. 1860) hyvin ukko Nekkelin kanteleineenja puuhevosineen. Riehakoivista lapsista oli ollut puheenparsikin: rhyppii l. tanssii kun Nekkelin puuhevonen>. Trillainen soittotapa ei liene ollut erikoisesti
sumiaislainen, sillfl muuta tapausta ei kertoja tunne, vaikka kanteleita kylll
tuohon aikaan vielA oli pohjois-H5.meess5..Niinpd kertojan kotona Rajalassa oli sellainen, Nekkelin kannelta suurempi ja useampikielinen, jota ei
kuitenkaan enAA klytetty.
2 MuseopAivillh pidetyssi esitelmdssA.
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vaivaisena ja hdn tunnettiin aikanansa yli koko Sumiaisten
seurakunnan ainoana ja ehkA viimeisend kanteleen soittajana.
Kun han vanhoilla'pflivillaanei jaksanut tyollti itseflflnelettee,
niin han joutui koyhiiinhoitoa saamaan ja vuosikausia h6ntfl
hoidokkaana siirrettiin talosta taloon ja h€in tuli siten yleisesti
tunnetuksi.
Alkuvuosina hEinellfloli 5-kielinen kantele, mutta myohemmin |tet teki itselleen 7-kielisen. Kumpikin oli muodoltaan
tyypillinen suomalainen. toisesta piiiisttl kapeanrpi, toisesta
leveflmpikantele. I.,evedmpipae kanteleessa
oli viisto, kapeampi
ja
tasapainen siinfl oli poikkipriin rautainen orsi, mihin rnessinkiset kielet olivat kiinnitetyt surmansilmukalla.LeveAmmflssa
pflflssd kielet olivat pujotetut tapissa olevan reifln lflvitse j a
sitten kierretyt tapin ympdri.
Kannelta soitettaessaoli kannel asetettu niin, ettfl lyhin
kieli oli lflhinnfl soittajaa ja pisin poisp€iin. Soittaj "n vasen
kasi ranteen kohdalla lepAsikanteleenponnen pealle ja vasemman kflden sormenpiiiit hoitivat siiestystd pehmeillfl ntippiiilyille. Oikeassakadesse,joka pidettiin kanteleen keskikohdan
ja kielitappien vtilillti, oli soittopuikko.
Soittopuikon n[pptiilyt kielille antoivat teriivdmmfln j a
kovemman flflnen kuin sormet. Ne markeerasivat melodian,
mutta vasemman kflden sormenpiitit pehmeflmmille kielten
hipaisemisilla siiestivflt saveltfl. Varsin harvoin tapahtui, ettfi
I\ekkeli soitti ainoastaan sormilla ilman soittopuikkoa.
Useimmiten ukko Nekkeli oli fliineti soittaessa&r, mutta
lauloi rallatteli myoskin vanhanaikuisia lauluja samalla kuin
soitti. Muistan hflnen usein laulaneen Kalevalan runomittaan
sepitettyii laulua:
Iule neitonen minulle,
mokomalle muikarille - -.
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Kuva l.

F" H. B. Laguksen piimoksen mukaan.

Laulun loppu ja jatko eivflt ole sriil;rneetmuistissani.
Nekkelin ktiytt€imissflkanteleissa,jotka olivat tehdyt lepptipuusta, ei ollut pohj&&,vaan kanteleen kopan ontto puoli oli
poyd$in pintaa vastaan kiiflnnetty j a fl6ni komisi pdytee vastaan selvfrsti. Ne kanteleet, joilla nriin hflnen soittavan, olivat
savun mustaamia ja vanhan ntikoisiii. Eike kumma, sillii silloin
vielfl ktiytettiin yleisesti Sumiaisissasisddnlfrmpiaviaeli savutupia. Ja kun kantele, silloin kun silla ei soitettu, pidettiin
tuvan seinAllflriippumassa lenkista, joka oli pisimmfrn sivun
tapin puoleisessakulnrassaeli kanteleennupissa,niin jai soittokone savun sisiidn tuvan lAmmitessfl. Kantele silloin savustui
ja mustui sistiltii ja ptiiiltri joka paikasta.
.
Kun ukko Nekkeli, jonka ristimrinimefl minfl epfivarrnasti,
muistelen Aaprahamiksi,oli viritttinyt kanteleensaja ryhtyi soittamaan, l6i hen ensintuvan paksuunpoytafln puukolla kaltevan
reifln, johon hfrn naulasiparin vaaksanpituisen vankan puikon,
jonka ylepflflssf,oli reika niin vAljfl, ettri tavallinen nyori tai pellavan kuiduista tehty punonnainen luisti veljdsti senlflvitse. Kantele asetettiin poyd:ille eika koskaan muualle, oikeassakddess5
11 -
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olevan soittopuikon pdflssA kulki nydri kaltevasti naulatun
puikon ylapdiin ldvitse ja nyorissfl riippui pieni puusta tehty
hevoner, j onka j alat olivat liikkuvat, silla nivelet olivat naulatut.
Kun oikea ktisi kanteleen ylepuolella liikutteli soittopuikkoa
ja vuoroin vedettiin lehemmdksi soittaj"*, vuoroin ojennettiin
kauemmaksi, kiristyi nydri tai tuli hollemmfllle. Silloin nydrin
toisessa pAdsstiriippuva hevonen kohosi ilmaan tai sattuivat
jalat poydiin pinta&r, jolloin hevonen joutui liikkeeseen,joka
muistutti tanssimista. Ny6ri oli kiinnitetty keskelle hevosen
selkiiii rriin, ett6 se riippuessaanpysyi tasapainossa. Kuta vilkkaamrnin oikea kasi liikutteli soittopuikkoa ja tahti vilkastui,
sita vilkkaammin hyppeli hevonenkin ja veti puoleensakuulijain, varsinkin lapsien huomiota. Hevonen kylle yhden ainoan
nydrin varassa k€iiintyeli oikealle ja vasemmalle, mutta sehdn
huvitti katsojia sitfl enemmfln.
Kanteleen kielet olivat messingistii. Pisimmflt kielet hiukan
paksummat kuin lyhyemmflt, niin ettd ne antoivat tEiytelAisemmfln Aanen. Saadaksensanressinkilangan kyllin hienoksi
ohensi l\ekkeli jdniksen pauloiksi (eli permiksi) valmistettua
messinkilankaasiten, ettA se vedettiin teriislevyn levitse, jossa
oli pienia toinen toistansa pienempiereikiA. ivlessinkilanganpAfl
hienonnettiinviilalla, kunnes se mahtui seuraavankinreifln lepi.
Pienilla pihdeillii otettiin messinkilanganpee kiinni, lanka rasvattiin talilla ja vedettiin teriislevyn ldvitse, jolloin lanka venyi
pitemmAksi ja hoikkeni ohuemmaksi. Kuta ohuemmaksi kanteleen kieli tahdottiin, site useamman j a pienemmfln reiiin
kautta se vedettiin.
Temfln kirj een mukana seuraava.reiallinen ter6slevy on
sama, mille Nekkeli valmisteli itselleenkanteleenkielia.,,Jdnislanka eli sellainen pehmefl ja sitke€i messinkilanka, jolla pyydystettiin jiiniksiii, kuumennettiin tulessa ja pistetbiin kylmiifln
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veteen. Sellaisellakasittelyllti rauta ja teras karkenee eli kovenee, mutta messinki pflinvastoin pehmeneeja sitkistyy. Kanteleenkielet olivat ntiin lkostutettavat> joka kerran, kun niita vield
pienernmflnrei5n lavitse tahdottiin vetflti hienommiksi ,- - -))
Ette edellaolevassakuvattu puuhevosen hyppyytttiminen,
johon ilmioon kohdisban lukijain huomiota, €i ole ollut yksin ukko Nekkelin keyttiimA huvituskeino, sain todeta pari
vuotta myohemmin (1925), merkitessAni muistiin kantelesfrvelmiti Haapaveden pitejdssti asuvalta Antti Rantoselta.
R. kertoi saaneensa viisikielisen kanteleensa Matti Kirj avalta (uSivukankaan Matiltar), joka kuoli Haapavedellfl
85 v. vanhana n. 25 v. sitten. Matti ndytti soittaessaanlapsille
ihmett6. Hiin kiinnitti oikean ketense etusormen piiiihtin pitken mustan jouh€D,jonka pani kulkemaan savupirttinsa laessa
olleen rihmarullan peellitse. Jouhen toisen pfrfrn hFin sitoi
tekemiiflnsA rI. l0 sm korkeaan puuhevoseen, jolla oli liikkuvat j alat. Etusormen koskettaessa kanteleen uloimpia
kielia jouhi liikkui, ja hevonen hyppeli sitd mukaa. Kun hdmar6ssflpirtissd ei jouhta erottanut, oli lasten ihmettely luonnollista.
Matti itse sanoi, ettfl hFin ltanssuuttaa Viron hevostaD.
I\ekkeli ja Kirjava menettelivflt siis samoin utanssuuttaessaanDpuuhepoaan; Kirjava vain korvasi soittopuikon sormenpAella. Itse soittotapa oli nrolemmilla sama, joka esiintyy
Rantosen esitt6missii viisikielisen kanteleen sAvelmissfl (kr.
rKantele- ja jouhikkosdvelnririr,ss. XLIV-XLV)
.
Koska Kirjava nimitti puuhepoaan uViron hevoseksir,johdumme hakemaan ilmiolle vastinetta Suomenlahden etelepuolelta. Soittopuikkoa tai sormenpaitfl on teelle (kuten etelavepsiilflistenkin keskuudessa)kylle kFiytetty rlyotEiessaukanteleen kielia (vrt. Kalevalas. vuosik. 8, ss. 301- 2), mutta tutkittavallemme merkilliselle hevoselle pysyy rViron verdjflr

r64
suljettuna. Samoin on laita Latvian kuokleen j a Liettuan
kanklesiin, kanteleemme sisariin, ntihden.
Kuitenkaan ei Nekkelin ja Kirjavan ihmehevonen jee
vastineettomaksi. Kuvatessaan ent. Da5kovin museossa(Moskovassa) olevia soittimia NIesr,ovesitteieekuvin ja sanoin mm.
er6Hn gruusialaisenharpun, jonka kielet ovat jouhta ja jossa
on runsaasti koristeita (kuva 2). rKannelle on sijoitettu kaksi
puuhevosta ja -r'illih[rk6. Painettaessanfliden lahelle asetettua nappia, joka panee liikkeeseenkaikukopan sis6dnktitketyt
yksinkertaisen laitteen, elainkuvat alkavat hyppifl.r M. arvelee
ndiden ptrukuvien tarkoituksena olleen soiton aikamitan tehdentflmisen (PIan.1106.ecrecrBoorranid,
s. 209).
EdellisestAkey ilmi, ettfl keino, jolla puuelflimet saadaan
hyppimflfln, on Gruusiassa ollut kehittyneempi kuin Suonressa
j" Haapavedelle)
(Sumiaisissa
. Site paitsi harppuun liittyy useita
eleimie, jotka edustavat kolmea eri lajia: soittimen kaulaa
koristaa joukko liikkumattomia lintusia ja sen kannella hyppivflt, soittajan sit,rihalutessa,kaksi hevosta ja villihrirkfl.
Mike on ollut ekiinten rtanssuuttamisenD
tarkoiLuksenaalun
perin, ainoastaanko lasten huvittanrinen tai soiton aikamitan
trihdentfrminen? Tekee nrieli etsiti ilmiolle syvempiri syit[.
TutkielmassanirObin-ugrilainenharppu>( Kalevalas.vuosik.
10) esiteltiin eri soittimia. joissa on linnunkuvia. Neite k€ivi
ptiiitteleminensoittimen haltiaeleintenkuviksi. Soittimen haltiaeldimiin kuuluu myds hevoner, joskoht,a se esiintyylcin lyomtisoittimen, rummun, kalvolle piirrettynti (Kln.rALArNEN,
lJugralaisten uskonto>, ss. 558-60) . Ottaen huomioon, ettfl
kielisoittimiakin on muinoin, kuten siperialaisennoidan apuneuvoa, rurnpu&, kEiytetty uskonnollisiintarkoituksiin, saaneeotaksua,ettfi puheenaolevatkanteleenja harpun hevosetaivan samoin
kuin rummun hevoset v.m. elflimet ovat olleet haltiankuvia.
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Mutta miten on j ohduttu niiitA kuvia soitettaessahypittenrdfrn? KaytettAvfln5 oleva vertailuaineisto on kovin niukkan
jotta tEih€inkysymykseen voisi antaa tyhjentflvdd vastausta.
Mikeli tflmfln kirjoittaja tuntee soitinten rakennetta ja ktiyttori
tutkimusten ja museoaineistojen perusteella, ovat soittirniin
liittyvtit eliiinkuvat kauttaaltaan passiivisia,Suomessaja Kaukaasiassa todettuja kolmea tapausta lukuunottamatta. Jos
ndiden puuelf,inten aktiivisuus olisi ikivanha ilmio, odottaisi
siitii todisteita useammalla taholla. Tuntuu ndin ollen todennFikoiseltd, ettd elainkuvat ovat herdnneet eloon vasta sen
j iilkeen kun ne soittajain kiisityksessdovat kadottaneet merkityksensa haltiankuvina. Tosi on muuttunut leikiksi: hevonen on
pantu hyppimAfln, kuten se usein tekee_kinluonnossavapaana
ollessa&D,jeljittelemAtin ihmisten tanssia, jota kielisoittimilla
sdestetaan.
Sopineetflsstivielfl todeta, ettA SumiaistenNekkeli ja Haapa*
veden Kirjava ovat puuhevosillaanhavainnollistaneetsen, nritfl
Kalevalan 4I . runossa sanotaan Vainiimdisen soiton vaikutuksesta r,:illieldimiin:
hirvet hyppi kankahilla,
ilvekset piti iloa.
A. O. Vciistinen.
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Kuva 2. Gruusialainen harppu.

