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HELSINKI 1932
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Seuraavan esityksen tiedot ja asiat seidoista ja seidan
palvonnasta olen poiminut omista ja vaimoni keräyksistä ja
muistiinpanoista, joita olemme Lapin matkoilla tehneet.
Tiedot jakuvat lijärven Seita-laassasta,Ulkukivestä ja Taa-
vetin kivestä ovat tohtori Paavo Ravilan antamat. Seidan
palvonta esiintyy muistiinpanoissamme sellaisena kuin se
vielä elää Lapin vanhojen muisteluksissa ja uskomuksissa.
Seitojen ja pyhien paikkojen luettelo käsittää vain Taka- ja
Länsi-Lapin, jotka tähänastisilla matkoilla olemme ennättä-
neet kiertää. Näilläkin seuduilla silti saattaa olla useitakin
palvospaikkoja, joita ei ole tullut tietoomme, taikka ovat
tiedot niistä jo unohtuneet. Mutta luetteloa voi täydentää.

Muistelijoina on ollut useita kymmeniä vanhoja Lapin
ja Perä-Pohjan ukkoja ja eukkoja, sellaisia kuin Andaras
Kitti, Salomon Näkkäläjärvi, Pekka Pokka, Elli Valkeapää-
Ketomella, Kadja-Nilla, Simo Vars, Piera Saara, Katriina
Lukkari, Birit Helander y.m.

Oulussa, toukok. 1932.
S. P.





Seidan palvontaa.

»Lappalaiset palvelivat kiviä, panivat niitä jumaliksi ja
voitelivat kalanrasvalla ja poronkuulla», sillä »ihmisen suku
on sellaista, että pitää palvella jotakin, vaikka ei Jumalasta
tiijä mitään.»

Vanha lappalainen näin selostaa ja muistelee esi-isiensä
ikivanhaa seidan palvomista. Hänonedesmenneiltä vanhoilta
kuullut siitä paljonmuisteluksia, jokuikäloppuäijäon itsekin
palvonut tunturien merkillistä kiveä taikka kumartanut
järvenrannan outoa kallionlohkaretta. Saattaapa muuan
ukko sanoa sellaisenkin mielipiteen, että joku pororikas
suurissa tuntureissaan vieläkin joskus katoaa erämaahan
salaiselle palvontaretkelle.

Vanha edesmennytLappiaivanyhtenään palvoi seitojaan,
ja suuressa Lapinmaassa niitä oli paljon. Mutta lappalainen,
vaikkahan kiviä ja kantoja palvelikin, ei kumminkaan ollut
niin yksinkertainen, että olisi, niinkuin joskus on sanottu,
kumartanut mitä tahansa kiveä ja pökkelöä. Vain erikoiset,
muita isommat taikka muita merkillisemmät pahdat, kivi-
paadet ja kallionlohkareet herättivät hänen huomiotaan.
Alastoman tunturinrinteen yksinäinen jylhä pylväs, metsä-
kankaan yksinolija pahta taikka järvenrannalla yksinään
tönöttävävuorenjärkäle, koskenkorvan outo reikäkivi tai
ruma veden kuluttama paasi olivat jo niin merkillisiä, että
niissä varmasti piili jokin salainen voima, jonka apuun saat-
toi turvautua. Kauas näkyvä valkoinen kallionkappale oli
muita ihmeellisempi ja hyvin palvottava. Suuri voima saat-
toi asua myös ruskeassa pahdassa, jonka rosot tavoitteli-
vat ihmisen kasvojen taikka eläimen muotoa, yhtä hyvin
kuin kivissä, jotka kokonaisuudessaan olivat ihmisen tai
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Kuva1. Terbmisvaaranseita
idästä.

Kuva2. Kilkkasjäyrinseita.
Koutokeino.

jonkin eläimen muotoisia taikka tönöttivätperustuksillaan
kuin suuri lapinkota. Lappi oli pitkästä kokemuksestaan tul-
lut huomaamaan, että sellaiset kivet olivat väkeviä ja pyhiä
ja antoivat tarvittaessa voimaa ja apua, kun vain osasi
oikein pyytää.

Ruijanmeren rantapahtojen monilukuiset ylpeät kaJlio-
muodostumat, useasti monta kymmentä metriä korkeat
liuskakivi- ja kalkkikivipatsaat — Lapinkirkot, Piispat,
Sima-Langot, Hornit, Ahkkut ja Galgut —olivat kuin varta-
vasten siunattuja lapinjumaliksi. Helposti lappalainen ne
huomasi ja ahkeraan niitä palvoi. Kauas näkyi autiossa tun-
turimaassa myös Terbmisvaaran nelimetrinen valkopäinen
pylväs, niinkuin korkea vuorelaisen kota, hyvin huomasi
Somasjäyrin valtavan rantakiven, hyvin Seiteoaiven suuren
kalttopahdan, samoin Näkkäläjarven vaaleanharmaan, suip-
poharjaisen parisylisen kalliolouhen. Taatsijärven kuusi-,
seitsensylinen pystyseita seisoi kuin mahtava kalliotaatto
jylhällä pahtarannalla, ja hyvinhuomattava oli Tenon Jäyri-
bainjargan seitakivi, joka komotti komeana kuin jättiläisen
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Kuva 3. Mustanlompolonpalvoskiviä. Enontekiö.

valtaistuin, komea oli Pakajärvenkin Seitapahta. Koutokei-
non Kilkkasjäyrin ruskea rosokivi, vain toista kyynärää
korkea, ei koollaan kutsunut. Jumalaisen väkevä voima piili
sen .oudoissa piirteissä ja salaisissa rosoissa, samoin kuin
Utsjoen suun matalassa vesikivessa, joka rosopintaisena,
oikein kuin vyöllä vyötettynä,yritteli painautua kuohujen
alle.

Joskus saattoi olla samalla paikalla toinenkin kivi aivan
lähellä, ja silloin ne olivat jumalia molemmat. Sellainen juma-
laispari,Laila ja Kristohver,seisoo PorsangerinvuononSilhva-
rin laella. Läijisvuonon lähimailla Vaddasbaktessa on sarvi-
lakkinen kiviakka sekä sen lähellä liikkuva kivi, molemmat
palvottuja. Mustanlompolon rannalla Pöyrisjarven takana on
lähekkäin kolme neljä isoa kiveä, ja kaikkia kalamiehet ovat
palvelleet.

Luonnon laittamia kappaleita tällaiset lapinjumalat olivat,
luotuja kiviä eikä ihmiskäsillä tehtyjä. Mutta on ollut muu-
tamia palvoskiviä, joita mainitaan ihmisten laittamiksi.
Sellainen kerrotaan olleen Kittilässä, Jänkkäjarven Seijan-
saaressa, ihmisen muotoiseksi muovailtu punasinertävä pissi-
kivi. Samoin sanotaan Kittilän Kuusirovassa olleen kivestä
rakennetun »uunin» sekä sen perässä ihmisen mallisen laaka-
kiven. Muutamat palvoskivet olivat sikäli ihmistyötä, että
palvojat olivat ne — jonkin merkillisen näköisen kiven —
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Kuva 4. Keripää, kalapatsas,
Kittilän Mustalammenpäästä.

asettaneet sijoilleen pienem-
pien kivien varaan — jotkut
pikku kivien varassa kyköt-
tävät suurkivet kyllä olivat
luonnon laittamia merkilli-
syyksiä ja siis hyvinkinpal-
vottavia. Muutamien pyhien
paikkojenarvoa olivat palvo-
jat korostaneet rakentamalla
puisen aidanseitakivensä ym-
pärille.

Koko tunturi saattoi tulla
suureksi pyhäksi paikaksi,
varsinkin jos sen hoivissa oli
voimallisen jumalan asuin-
sija, Seitapahta, Seifautsi
taikka jokin muu jylhä tun-
turikorso, johon uhraukset
toimitettiin. Lapin joka aa-

rellä onoma Pyhätunturinsa, Pyhäkeronsa, tai Passecohkansa,
Passevärrensä ja Passejäyrinsä. Utsjoella on kolmet komeat
Ailigakset, Utsjoensuun-Ailigas, Nuvvus-Ailigas ja Karigas-
njargan-Ailigas. Enontekiönkin tunturimaassa on niinikään
Ailakahvaara, ja Enontekiön ja Norjan rajoilla on mahtava
Haldde eliHaldii, Haltiatunturi. Haldde on monen Ruijan-
kin tunturin nimenä.

Vanhat tutkijat kertovat Lapinpuuseidoista, jotka olivat
merkillisen näköisiäkantoja taikka ihmisen muotoiseksi veis-
tettyjä puita. Sellainen ihmisen näköinenpuupökkelökerro-
taan entiseen aikaan olleen Pöntsön takametsässä, Kuusi-
vaarassa, Kittilän ja Muonion rajamailla. Noin 40— 50 vuotta
takaperin se oli vielä ollut hahmollaan,oli ollutpää silmineen,
nenineen ja suineen, oli vielä kädet sivulta eteen koukussa,
oli jalat varpaineen sekä myös suoro. Enontekiön Ketojär-
vellä kerrotaan niinikään olleen puisen kalajumalan, samoin
Keräsjarven rannalla. Ihmisten tekemiä olivat kumpainen-
kin olleet.

Mutta monilukuiset puiset patsaat,nuppipäiset kannot, —
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Kuva5. Utsjoen tunturimaata. Keskellä lompolonrannallapieni
riekkokivi.

vert. Julius Krohn, Suomen suvun pakanallinen jumalan-
palvelus, siv. 77, sekä Uno Holmberg, Lappalaisten uskonto,
siv. 37 - joita vieläkin näkee siellä täällä Peräpohjassa,
tuskin ovat olleet lappalaisten puujumalia. Ainakin Kittilän
erämaissa, Molkolammen rannalla, Mustanlammen päässä
Mustavaarassa, Kinisselällä ja Liivajoen tienoilla sekä Uollin
Pöytämaassa tällaiset kannot ovat vain hyvin onnistuneen
pyytöretkenmuistoksi hakattuja pattahia, keripäitä. Kalan-
pyytäjät hakkasivat järven rannalle kalapattahan, peuran-
pyytäjät samoin tekivät patsaan peurasaaliin muistoksi.
Kontion kaatajat laittoivat patsaan kontion kaatoretken
muistoksi, vieläpä lintumiehetkin muistivat patsaalla hyvää
saalispaikkaa, varsinkin erinomaista metson kiimakenttää,
vaikkapa sellaista kuin Uollin Pöytämaa. Patsas hakattiin
pari kyynärää korkeaksi, tehtiin sen päähän kaula ja nuppi,
veistettiin vielä neljältä taholta, että se paremmin kuivaisi,
eikä pian lahoisi, ja lopuksi leikattiin sen kylkeen vuosiluku
sekä pyytäjäin puumerkkejä. Patsaat olivat tavallaan saalis-
karsikoita, ja niitä saattoi olla useampiakin samalla kala-
rannalla taipyytökankaalla,aivan samalla tavalla kuin edellä-
mainittujen teosten julkaisemassa kuvassa Jumiskojoen kan-
kaalla. Samankaltaisia saaliin saantimerkkejä ovat Utsjoen
tunturien riekkokivet. Utsjoen riekonpyytäjän sanotaan hy-
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Kuva6. Puolmakin tunturipalkaantienviittoja. Utsjoki.

välle saalispaikalleen kääntävän kiven pystyyn ja nostavan
vielä toisen, pienemmän kiven sen nokkaan. Ruotsin-Lapin
Jukkasjärven entiset kalamiehet saatuaan Sautusjärven ta-
kaisesta Saivosta hyvän siikasaaliinrakensivat rannalle,nuo-
tan nostimille mättäistä ihmisenkuvia,»että toistekin siihen
veetään».

Muuten lappalainen varsin monesti rakentelee kiviä pääl-
lekkäin. Aution puuttoman tunturin palkaan hän viitoittaa
kivilatomuksilla. Polun viereiselle isolle kivelle hän nostaa
pienemmän kiven, sitten vielä toisen, kolmannen, joskus
neljännenkin niin,että palkaan vartijaviitta seisoo kuin tun-
turijumala. Toisinaan näkee venevalkaman vieressäpikkuisen
kiviukon seisoa tönöttävän. Se on lasten rantakivistä raken-
tama leikkipatsas. Myös ensi käyntinsä muistoksi saattaa
lappalainen outoontunturiin nostella kiviä päällekkäin.

Lappalaiset palvelivat elinkeinojensa mukaan ainakin
kolmia seitoja. Kalanpyytäjät kumarsivat kalaseitaa eli
kalajumalaa, peuramiehet palvoivat peuraseitaa, ja porolap-
palaisilla oli poroseita.

Kalaseidat olivat luonnollisesti aina pyytövedenäärellä.
Ruijan suuret kalajumalat olivat vuonojen rannoilla. Jär-
ven rantaseidat olivat hyvin usein niemessä, kuten on Kaa-
ranto järvellä, Törmäslompolossa, Jierisjarvella, Sirkka-,



Seitoja ja Seidan palvontaa. 11

Kuva 7. Utsjoen tunturimaata, Puolmakin palkaanvarrelta.
Kivistäkasattu tienviitta.

Särki- ja Sotkajarvilla. Monet taas olivat järven saaressa,
niinkuin Säytsjäyrin, Muddusjäyrin, lijarven sekä Inarin
Ukko ja Golleahkku. Jotkut olivat lahden perukassa, kuten
Ketojarven seita. Jokikalastajien jumala oli joenmutkan
niemessä, niinkuin Tenolla Jäyribai-njargan iso kivi, taikka
kosken rantavedessä, kuten Utsjoen suupuolen kalaseita.
Jurmunkosken seitakivi oli ennen ollut Seitajyppyrällä kosken
rannalla.

Peuramiesten seita seisoi useinkin suuressa tunturissa.
Ruijan tuntureissa niitä oli m.m. Läijisvuonon lähimailla
komea Vaddasbakten kiviakka. Karigas-njargan-Ailigak-
sessa oli ennen utsjokelaisten ja inarilaisten mahtava peura-
jumala. Mutta saattoi peuraseita olla alempanakin koivuou-
dassa kankaalla, niinkuin Outakosken luona, Tenon lähellä,
saattoi joskusmaataromottaa joenrannalla aivan vesirajassa,
kuten Utsjoensuupuolenreikäperäinen kallionlohkare,taikka
olla järvenniemessäniinkuin Inarin Muddusjäyrin palvoskivi.

Erämaita kiertelevien porolappalaisten jumalaiset olivat
useinkin suuren tunturin selällä, jutokeinon varrella tai aina-
kin sen lähitienoilla niin, että tunturimies eloineen jutaes-
saan saattoi hyvin käväistä palvospaikallaan. Sellainen oli
Terbmisvaaran suuri pystykivi,samoin Siduskohpan eli Seite-
oaiven valtava kalttopatsas ynnä Njuohkargtunturin ja



12 Samxjli Paulaharju

Kuva 8. Tenon venevalkaman
kiviukko.Lastenrakentama.

Annivaaran seidat sekä Por-
sangerinvuonon hopeahattui-
sen Silhvarin Laila ja Kris-
tohver ynnä monet muut
Ruijan tunturijumalat. Moni
ylilappalaisen poroseita oli
tunturimaassa asettunut jär-
ven alastomalle rannalle,
niinkuin Haldden seutujen
Somasjäyrin valtakallio,taik-
ka joenrannalle,niinkuin Te-
non Jounasgädgi. Outamai-
den poroseita voi myös olla
mäntyisellä kankaalla, kuten
Pakajarven suuriSeitapahta.

Mutta monta kertaa saat-
toivat samaa seitaa palvella
sekä kalamiehet että peuran-
pyytäjät. Sellainen molem-

pien pyytömiestenpalvoskivi oli Rovasielg-jäyrin jumalai-
nenUtsjoen Petsikkotunturissa, samoin Särkijärven seitakivi
Kittilän Tepastojoella ja Törmäslompolon seita. Pakajärven
seitaa lienevät palvelleet sekä poromiehet että peuranpyytä-
jät,samoinkuin Ailigas- jaMuotkatunturien seitoja. Taatsijar-
venpystyä patsasta palvoi koko lappi,peuramiehet,kalamie-
het japoromiehet, ja yhtähyvinNäkkäläjarven seita olikaik-
kien palvoma. Peuran antajaksi oli Näkkälän suurkivi ha-
vaittu, kun sen luota kerran oli saatu kaksi isoa peurahir-
vasta, jotka olivat takertuneet sarvistaan toisiinsa metsän-
solkeen.

Seita oli ankara jumala. Sitä piti ahkerasti muistaa ja
palvoa, jos tahtoi, ettäkaikki menestyisihyvin. Kalaretkelle
mennessään pyytömies aina souti seitakivensä luokse teke-
mään lupauksia, pyytämäänhyvää onnea jakysymään juma-
laisen mieltä. Alattiovuonon lappalainen souti Kalkkiniemen
Galgun tyvelle, panikalanruodon Galgun päälaelle ja kumar-
teli. Jos ruoto putosi maahan kumolleen, ei tullut kalaa,
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Kuva9. Hukka-Salkko.Kilkkas-
jäyrin kivenpalvoja.

mutta jos se putosi kohdalleen, kourupuoli ylöskäsin, oli
Galgu suosiollinen ja soi hyvin kaloja. Kittilän Karhulan
Sammu meni Kaisa-Mariansa kanssa Taatsin jumalaisen
juureen laulamaan:

»Jos saamme kaloja,
suuren siian,
niin suurimuksen siianpään
tuommesinulle.»

Kivijärven Kutumaraston palvoskivelle, Norjan ja Suomen
rajalla, hyvien rautujen haltialle, pyytäjät lupailivat:

»Jos nyt annat kaloja,
niinannan sinulle lahjoja,
josannat rautuja.»

Kilkkasjäyrin ruskeata pikku jumalaista Hukka-Salkko kävi
kala-apajalle mennessään pyytelemässä:
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»Addi munji kuulit,
nuko ouddike addam!
Mu vuoilli vuoijam duu.»*

Ja Oskalon vanha äijäpuheli samalle Kilkkasen kivelle:

»On huono sää.
Veämme nyt palvoskalaa.
Jos saamme hyvin kalaa,
niinkyllä voijamme sinut rasvalla.
Kyllä sinä,ratikka, olet siinä ruostunut.
Mutta jos saamme hyvinkalaa,
niinkyllä me sinulle tuomme rasvaa,
ja puhistamme sinut.»

Utsjoen suupuolen kalajumalan palvojallakin oli omat sa-
nansa, niinkuin raamatun lauseet. Omasta kokemuksesta ne
oli opittu ja hyviksi nähty, eikä niitä tyhjän takia ruvettu
lausumaan.

Seitaa puhuteltuaan kalamies meni apajalleen ja sai hyvin
kalaa. Hukka-Salkko sai nuotan täyden, Oskalon äijä sai
nuotan täyden, ja Karhulan Sammu Kaisoineen veti paljon
siikoja.

Mutta sitten piti muistaa jumalaista. Sitä vietiin, mitä
oli luvattu, kalaa, kalanpäitä tai kalanrasvaa — jäämereläi-
set veivät merikalan rasvaa, ja siitä Uuniemen Ailisgädgi
antoi pallasta. Tavallisesti' voideltiin seitaa kalansuljuilla tai
muulla kalanrasvalla. Inarilainen antoi taimenenpään, teno-
lainen voiteli lohensuolilla ja rasvalla. Inarin parasta kun oli
taimen, Tenon taas lohi. Mutta joskus annettiin muutakin
kuin kalaa. Utsjokelainen uhrasi rahaa, Ketojärven seitaa
voideltiin viinalla ja voilla, Könkämäenolla heitettiin tupak-
kaa, jaKivijärven Kutumarasto vaatirautaa jaterästä,neulaa,
naskalia tai muuta rautaa, mutta tyytyi tulitikkuihinkin.
Karhulan Sammun akka vei Taatsin jumalaiselle isomuksia
siianpäitä. Taatsissa oli oikein vartavastinen koivuriuku,
Murri-Pekan ja Pultsu-akan tekemä, sompalatvainen pitkä-
käsi, jonka pyörähtävälle, vitsoista väännetylle latvakerille
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asetettiin kalanpää tai muuuhri ja pahdan vierteellä seisten
ojennettiin ja asetettiin jumalaisen olkapykälille. Sitten
asetettiin pitkäkäsi sievästi sijalleen seitaa vasten nojaa-
maan.

Mutta Tepastojoen Särkijärven Reikäkiuelle piti antaa
uhrilahjat ennen pyytöönmenemistä ja sanoa:

»Vesi vanhin veljeksistä,
anna, kalajumala, kaloja
tälle vuorokauvelle!»

Piti vielä tehdä tuli kiven viereen ja pyydellä:

»Tuli nuorin tyttäristä,
anna päivän paistaa,
että kala pysyy liikkehellä järvessä!»

Tepastolompolon ja Puljun miehillä oli aina kalalle men-
täessä kova kilpailu, kuka ensin ennättäisi antaa lahjansa
Reikäkivelle. Sillä kalaa sai parhaiten se, joka oli lahjansa
antanut, työntänyt jumalaisen uhrikoloon. Yhtä useampaa
ei samalla kerralla siihen sopinut,eikä toisen ennättämää lah-
jaa saanut ottaa pois, ennenkuin vasta vuorokauden päästä,
toisella kalavuorolla. Parhaimuksia kaloja sekä tupakki-
hastoja pyytömiehet jumalalleen uhrasivat ja voitelivat sitä
kalanrasvalla. Mutta monta kertaa kalamiehille tuli tavaton
tora, kun toinen kumminkin kesken pyytövuoroaviskasi toi-
sen antaman lahjan pois ja työnsi sijaan omansa. Entiseen
aikaan Rautuskylän ja Jiesiöjarven miehet olivat riidelleet ja
tapelleet ankarasti, lyöneetparilta mieheltä jalatkin poikki,
ja niin oli käynyt, ettähyvä siika oli kadonnut koko järvestä
niin, ettei ole neljäänkymmeneen vuoteen nähty, silliä ja
rökkäitä vain.

Samoin kuin kalamiehet, samoin peuramiehetkin pyytö-
retkelle mennessään kävivät jumalaisen juurella. Muddus-
jäyrin seitakiveltä pyytäjät tietelivät, mihin päin olisiparas
lähteä saaliin ajoon, luetellen nimiä toisensa perään. Mitä
nimeä mainittaessa seita liikahti,sinne oli paras painua. Sil-
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loineikoskaan retkimennyt hukkaan,kun kerranseita oli sen
tunnustanut. Taatsin suurkiven luona Karhulan Sammu ja
Murri-Pekka laulelivat jalupailivat:

»Jos saamme peuroja,
niin suurimukset naamasarvet
me sinulle tuomme.»)

Kerrankalaa pyytäessään Taatsijarvella Sammu rupesi seitaa
kunnioittaen laulamaan peurasta, ja niin väkevä jumalainen
oli, että pian tulikin järven takarannalle neljä peuraa. Niitä
kohta lähdettiin ajamaan, yksi saatiin, ja aamulla Sammu
saatteli naamasarvet jumalalle, kurotellen nepitkälläkädellä
seidan olkapäälle.

Entiset suuret lapinnoidat olivat peuraseitansa juurella
joikanneet ja lopulta menneet loveen, louheen, ja siinä jiiov-
sattaneet tunturista peuroja saaliikseen. Silloin oli seidan
voima ja noidan voima vetänyt peuroja kiven äärelle. Uts-
joen suupuolen peuraseidan luona oli lapinnoita ollut poi-
kineen,mennyt loveen ja kieltänyt poikaa puhumasta sanaa-
kaan, vaikka mitä näkisi Ailigastunturissa. Mutta kun poika
oli nähnyt tunturista jutavan suuren peuratokan, hänei ollut
malttanutkaan olla huudahtamatta:

»Guoddit duokke duoddarast!»

Tämä oli ollut niin paha asia, että peurat olivat heti hävin-
neet, ja noita poikineen oli lentänyt keskelle jokea muuttuen
kahdeksi kiveksi. Ja samat kivet ovat vieläkin samassa pai-
kassa.

Vaddasbaktessa Ruijan noidat, vanha Raste-äijäkin ja
Bikka-ukko, juovsattivat villipeuraa — - ja muutakin kallista
eläintä —

¦ tehden vielä naisen näköisen olion seitakivelle,
ja Vaddasbakte oli niin voimallinen, että veti peuroja lau-
moittain juurelleen, eikä laskenut niitä enää pois luotaan.
Siihen peurat kuolivat nälkään,ellei juovsattaja tai joku muu
tullut niitä tappamaan. Vaddasbakten jumalan juurella
olikin tavattomat sarvikasat, joita sille oli saaliista uhrattu.
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Sarvet, varsinkin hirvaan suurimukset naamasarvet, oli-
vat parasta, mitä peuranpyytäjä saattoi jumalalleen antaa
lahjaksi. Niinkuin Vaddasbakten niin myös monen muun
peuraseidan ympärystä oli täynnä sarvia, toisissa oikein
isot röykkiöt. Outakosken peurajumalan juurella on vieläkin
lahonneita sarvenkappaleita. Sanotaan ennen olleen kiven
ympärillä oikein aitauksen, jonka sisäpuolelle sarvet oli
aseteltu, ja vahva polku oli kiveltä vetänyt tunturiin. Luja
aita oli aikoinaan ollut myösSilhvarin Lailan ja Kristohverin
ympärillä, ja aidan sisäpuolella olisarvia. Vanhojalahonneita
sarvia näkyy vielä Roavvisielg-jäyrin peuraseidan juurella,
samoin Ailigastunturissa.

Sarvet olivat hyviä, muttakelpasi seidalle muukin tavara,
niinkuin peuran päät ja konttiluut. Muddusjäyrin kivelle
sanotaan viedyn pääluita, samoin Ailigastunturin jumalalle.
Kontteja annettiin ainakin Muddusjäyrin ja Näkkäläjarven
seidoille, jopa konttiluut särjettiin ja voideltiin kiveä ras-
valla, niinkuin Näkkälän ja Seitalompolon jumalia. Karggu-
vaaran seitaa siveltiin sulatetulla peurankuulla. Joskus kel-
pasi jumalaiselle rahakin. Outakosken suurkiven salaiseen
koperoon pantiin rahoja, samoin kuin Utsjoensuun ranta-
kiven syväänperäaukkoon, ja rahaa mainitaan Ailigastuntu-
rin seidalle uhratun sarvien ohella. Rahalahjat lienevät kyllä
annetut useammin muun asian kuin peurasaaliin takia.

Ylilappalaisilla, jotka alituisesti kiertelivät tuntureita
porolaumoineen jutaenmilloin pohjoiseen Jäämeren rannoille,
milloin taas etelän outamaihin, oli aina syksyin ja keväin
parhaat palvosaikansa. Syksyllä,kunkesäoli eletty Jäämeren
vilpoisessa hengessä, ja vasat siellä kasvaneet hyvin sekä
koko elo oli komea ja lihava,piti viedä jumalalle suuret lah-
jat, että se edelleenkin antaisi elon yhtä hyvin menestyä.
Keväällä taas pitipalvoa ja tehdä lupauksia, että jumala soisi
hyvän kesänmenon. Suurilla poromiehillä oli tunturissa oma
palvoskivensä, jonkaohitse tailähtitienoitse erämaita jutaessa
vaellettiin. Vanha Jouna-äijä ruuhkautti tokkansa Tenon
ylitse aina Gaavan luona Jounas-gädgen ohitse. Koutokeinon
Niilas-Niila Saaralla oli palvoskivi Alattion takatuntureissa,
Fallisjoen latvoilla. Jäämerelle jutaessaan Niila pysähtyi



18 Samuli Paulaharju.

elomeen tunturiin,antoi lauman siellä levähtää ja palkia, vei
sarvia palvoskiven pohjoissivulle ja sanoi:

»Kun minä kiellän menemästä,
niin älä laske!
Mutta kun minä käsken,
niin laske!»

Ja sitten vasta,kun ukko antoi elonsa lähteä jutamaan, antoi
seitakin luvan, ja meno onnistui hyvin. Syksyllä Niilas-
Niila taas palasi samoja teitä etelään, pysähtyi, kävi kivelle,
asetteli sarvia kiven eteläsivulle ja sanoi samalla
lailla.

Karran Rastin seita oli niinikään pohjoisissa tuntureissa,
ja ohitse jutaessaan äijä aina meni jumalansa juureen yöksi
nukkumaan. Sitten ukko pyyteli ja lupaili:

»Tuon keväällä tullessani
sulle lannanrommia,
jos sitten suojelet eloani,
ettei yksikään poro vieri pahdalta alas,
kun keväällä merenrannalle menen.»

Eivätkä porot vierineet jyrkkien pahtojenkuruihin.
Hyvin meniMatin Aslakankinelo Raisintuntureissa,joissa

oli Aslakan palvoskivi Pilton takana. Vaikka oli kamala kal-
lionpaikka, toisella puolella jyrkkä pahtaseinä, toisella pohja-
ton kuilu,kapea kulku vain välissä,niin ehjänä ruuhkasi elo
sen ohitse, kun Aslakka oli käynyt palvoskivellään parhaissa
vaatteissa ja avopäin sitä kumarrellut ja pyydellyt. Mutta
niin ankara oli sitten tunturi jumala, ettei Aslakka saanut
tokastaan myydä poroja. Sivakoista ja sivakkavitsoista hän
vain sai antaa vanhoja silmäpuolia ja muita kisuraporoja.

Panne-galles taas syksyllätoiJäämereltäpalatessaan inari-
laiselle jumalalleen ruijanviinaa.

Ruotsin-Lapin Rensjön lappalaisten suuri uhripaikka oli
Vaassilaki. Se oli korkea tasalakinen tunturihuippu Norjan
rajoilla, ja tunturin ympäristöillä oli lappalaistenelolla kaik-
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kein lihavimmat ruohoiset kesälaitumet. Siellä porot menes-
tyivät hyvin, ja lappalaiset uhrasivat Vaassilaelle kaikkein
kauneimmat ja mieluisimmat poronsa, valkoiset ja musta-
pilkkuiset härät. Uhriksi valitun elukan sarviin sideltiin
silkkinauhoja ja kirjavia pauloja, jotta poro oli oikein
korea. Ja kohta kunporo oli jumalalle nimitetty, se katosi
itsestään tokasta. Toiset Ruotsin lappalaiset taaspalvelivat
Vittanginvaaran Uhrilakea, joka oli Vittanginjoen latvoilla.
Vaaran lakioli ennen aivan täynnäporonsarvia. JaKumma-
enon latvoilla olihirmuisen iso, harmaansekainen yksinäinen
Uhrikivi, jonka juurella oliporonsarvia kalloineen. Sitä pal-
velivat Lainiovuoman lappalaiset, samoin kuin Norjan puo-
lella kesälaitumilla ollessaan Haldiiladnin kahta pientäkivi-
jumalaa, jotka seisoivat vierekkäin hattu päässäkuin »härra
ja rovva» kivitievalla Ainajäyrin rannalla Maalsjoen lat-
voilla. Sarvia hekin antoivat jumalilleen sekä lanttejakin.

Suomen tuntureissa oli monen erämaiden kiertäjän pal-
voskivi. Nillukka-äijä toisen vanhan ukon kanssa voiteli
poronkuulla Ketojarven seitakiveä, jarasva rupesi kiven kyl-
jessä oikein elämään. Jomppaiset ja Vuolabbat palvelivat
Ailigastunturin Ivvarkuivissa,kantoivat uhripaikkaansa ka-
soittain poronsarvia ja konttiluita, jopa hopeataalereitakin.
Siellä vanha Maaret Vuolabba uhrasi, ja siellä myösentinen
Niila Jomppainen kävi palvomassa.1

Vanha kuulu Calkku-Niila 2 taas uhrasi, kerrotaan, Vii-
pustunturissa ja Peltotunturissa, sanotaanpa, Taatsissakin.
Enimmin hän sentään ehkä palvoi Viipustunturissa.

Viipustunturissa onkauhean ruma kuru,Lemminkorsa, ja
se oli Niilan uhrauspaikka. Joka syksy mikkelin aikoina,kun
elo oli komeimmillaan ja hirvaat rupesivat rylämään, Niila
puki parhaat parseelit päälleen, otti muutamia poroja sekä
eväitä matkaansa ja yksinään juti tunturiin. Eikä kukaan
tietänyt, mihin hän katosi. Calkku-Niila meni palvospaik-
kaansa Viipustunturiin, makaili siellä pari viikkoa ja uhrasi
jumalalleenkolme kaikkein komeinta poroa, mustan hirvaan,
valkkohirvaan ja hallavankarvaisen hirvaan. Ei Niila niitä

1Maaret Vuolabba s. 1787, f 1866. — NiilaJomppainen s. 1802,
f 1873. -^ 2Calkku-Niila s. 1822, f 1912.
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tappanut, vaan syöksi ne elävinä syvään tunturin halkea-
maan. Parin viikon kuluttua Niila palasi takaisin, mutta ei
hänkenellekään muistellut,missä oli ollut.

Kittien palvospaikka taas oli Muotkatunturien Galguoai-
vessa. Sinne vanha Kunku-Hannu vei lahjansa, ja siellä sit-
ten entinen Kitti-Niila x uhraili ja joikaili Galguoaivestansa.
Se oli valkkopäinen tunturi, äijällä oli monta kymmentä
gufittarien valkkoa, gabba-jievjaa sekä kirjavia poroja, ja
ukko itse oli jo valkkopäinen. Siitä Niila komeasti joikasteli:

»Galguoaive riggii ukkii joo
Galguoaive gabba-jievja,
Galgu kirjotallat joo,
gabbaa gabbaa lihkkii joo,
riggii ukkii joo.
Houpp!»

Ja sitten taas:

»Galguoaive njälja loggi gabba-jievja,
joo joo joo,
Galguoaive, Galguoaive gabba-ädjä,
joo joo joo,
Galguoaive gabba-isid,
gog gog gog goo --houpp!»

Joka syksy Niila uhrasi tunturijumalalleen valkoisen spaila-
kan, joka syksy spailakka katosi, eikä Niila muistellut siitä
muille mitään. Ja poroelo vain yhälisääntyi, ja valkkoporoja
sekä kirjavia poroja tuli niin,että kirjava tokka näkyikauas
tunturista. Koko elinaikansa ukko uhrasi ja joikaili tuntu-
ristaan. Vielä Niilan kuoleman jälkeen kuultiin Gaissavaa-
rasta, palvostunturin tienohilta kummaa joikausta:

»Vuoi dak riggäk,
vuoi dak riggäk,
ukkuu kukkuu,
00-00 00-00 oo!

1 Kitti-Niila s. 1846, f 1919.
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Vuoi dak riggäk,
riggäk riggäk,
ukkuu kukkuu,
uu-uu uu-uu vv!»

Poroja uhrasivat seitakivelleen ennen monet muutkin
tunturienkiertäjät. Silhvärin jumalaisparista kerrotaan, että
piti otettaman syksyllä vasa ja poltettaman jumalaisten juu-
rella niin, että siitä elo hyvin menestyisi.

Hyvinsanotaan kaikkein seidanpalvojienelon aina menes-
tyneenkin. Jumalainenantoi palvojiensaelon nopeasti lisään-
tyä, japalvoseloksi sitä sanottiin,kun se olipalvomalla saatua.
Matin Aslakan palvoselon sanotaan aikoinaan olleen 5,000—
6,000:nsuuruisen. Öalkku-Niilalla kerrotaan olleen 4,000—
5,000 poroa, ja monen tuhannen tokka oli ollut Kitti-äijällä-
kin. Monessa siidassa sellaista suureloa oli pitänyt raitioida.

Mutta kun tunturienkiertäjä oli tullut niin vanhaksi, ettei
enää jaksanut vaeltaa elonsa matkassa pitkin erämaita eikä
mennä seitakivensä luokse, otti hän pyhästä palvospaikasta
sopivan kiven sekä hoiteli japalvoi sitä. Näin ainakin sano-
taan Koutokeinon isonrikkaan, Matin Aslakan, tehneen.
Kolmikorttelisen,pitkulaisen siniharmaan kiven oli Aslakka
ottanut merituntureista, Girjegaissasta, ja Haldden kautta
jutanut sen kanssa Koutokeinoon. Siepin Matin talossa As-
lakka oli vanhuutensa päivät makaillut ja hoidellut palvos-
kiveä makuusijansa päänpohjissa. »Se on niinkuin tahko-
kivi... olen Girjegaissasta sen ottanut», äijä oli aarrettaan
muilleselitellyt. Pään allaolikiviollut silloinkin,kunAslakka
oli kuollut, ja ukko oli jo ennen kuolemaansa sanonut, että
pojanpoikansa, Matin Niila, saa periä puolet hänen kives-
tään. Ja MatinNiilalla olikin sitten ollut ainakin parintuhan-
nen elo. Kuollut on jo Niilakin,toistakymmentä vuotta taka-
perin.

Calkku-Niilallakin sanotaan olleen pieni palvoskivi pään-
pohjissa, kun hän ei enää kyennyt menemään Lemminkor-
saan.

Mutta tällainen pikku jumalainenei ollut niin voimallinen
kuin suuri tunturijumala. Matin Aslakan elo rupesi hupene-
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maan, kun tunturien jumala unohdettiin, samoin Calkku-
Niilan tokka alkoi nopeasti pienentyä,kunukon täytyi jättää
Lemminkorsan retket. Kuolemaa tehdessään Niila sanoi jou-
kolleen:

»Gäccek dak arvolazak,boccok mannak bagjel tou!»
Niinpähän menivätkin. Tokka suli ja raukeni, viimeiset

porot laukkoivat Maanselän tuntureihin ja sinne katosivat.

Paitsi kalan ja peuran - - ja muunkin metsänriistan -
pyytöonnea sekä poroelon menestystä, pyysivät lappalaiset
seidaltaan usein muutakin: terveyttä, matkaonnea ja mitä
milloinkin, hyvää menestystä yleensä. Ja uhriksi annettiin
useimmin rahaa, mutta myös muutakin,messinkisolkia,pau-
loja... Terbmisvaaran suurkiven juuresta on löydetty pari
ikivanhaa rautaista nuolenkärkeä. Suuren lapinnoidan Öuolda-
Siiman Porsangerissa kerrotaan Keisin Alleppahdan luona
joikanneen ja juovsattaneen luokseen nuoria tyttäriä ja uh-
ranneen niitä Alleppahdan rumaan,kylmää uhoavaan Siiman-
koroon.

Tunturien kivijumala oli hyvin ylpeä ja arka arvostaan.
Jos sitä ei palvonut eikä muistanut,niin ei liioin menestynyt.
Oskalon pojat menivät ylpeästi Kilkkasjäyrille sanomatta
sanaakaan ruskealle rantakivelle. Mutta eivät liioin saaneet
ainoatakaan kalaa. Oskalon äijälle palvoskivi näytti vain
nauravan,kun antoi- hänelle huonosti kaloja niin, että kala-
miehen täytyi ärähtää: »Älä sie naura!» Enempää Oskalon
ukko ei sentään uskaltanut sanoa. Pöyrisjarven Palosaivon
palvoskivi oli niin tarkka, ettei sallinut kalalla oltaessa pu-
huttavan mitään. Kun Hukka-Salkko huomaamattaan sanoi
jotakin Proksin Pieralle, niin sekin jo oli sellainen loukkaus,
että pyytömiehetmenettivät juuri saamassa olevan saaliinsa.
Kittilän Rastinkylän Korteniemen seita taas ei sallinut
nuotalla oltaessa sanottavan ei kissan eikä koiran nimeä.
Olivat sielläukot olleetkerran kalalla japaripoikaa puittioina.
Vaikka kalamiehet olivat ankarasti kieltäneet ja pieksäneet-
km, olivat pojanilkiötkuitenkin hokeneet: »Kissa koira, kissa
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koira, kissa koira ...» Ja niin kovasti Korteniemen seita oli
siitä suuttunut,ettei ollut antanut pyytömiehilleainoatakaan
kalaa.

Hyvin typerää ja ajattelematonta oli kieltää palvoskivelle
annettu lupaus. Sen seita aina kovasti kosti. Hukka-Salkko
Oskalon äijän kanssa lupasi Kilkkasjäyrin kivelle kalaa ja
kalanrasvaa ja sai nuotan täyteen kaloja. Mutta juuri kun
nuotta oli rantaan tulossa, puolivedoissa, lautaset jo kaikki
näkyvissä, joku sanoa höläytti:

»Jo me sinua rasvalla voitelemme,
emme anna sulle mitään.
Lyömmekivellä pääsi rikki!»

Mutta silloin tuli suuri tuulenpuska ja repäisi nuotan nurin
niin,että kaikki kalat pääsivät karkuun, menivät minnehän
menivät, mutta ei niitä enää näkynyt. Pelästyi Salkko,
pelästyivät toisetkin ja uskoivat, että kivessä on voimaa ja
haltioita. Eivät kalamiehet uskaltaneet kiveen edes koskea,
jopa ruveta lyömään päätä pois. Mutta muuan lapinukko,
joka hyvin lupaili kalanpäitä Ahkkujäyrin palvoskivelle ja
sai paljon kaloja, oli niin ylpeä, ettei antanutkaan mitään,
meni vain ja kalautti kirvespohjalla kivennokan poikki,
paiskasi järveen ja sanoi:

»En anna sinulle paskaakaan!»

Mutta niin voimallinen oli kivi, että ukko tuli pitkäksi aikaa
aivan sokeaksi ja kuuroksi. Kalajumala kosti näin, mutta
lappalainen tietää, että kalliojumala olisi ollut kostossaan
paljon ankarampi.

Ei Sotkajärvenkään vanha seita ollut kovin väkevä. Kari-
Mikko teki sille uhrauksen,että antaa metson, jos saa hyvin
saalista. Mikko saihyvin,mutta menikin japaskansi palkaksi
seidan viereen. Siitä palvoskivi pahastui ja huusi koko yön
niin, että Nilivaaran muori aamulla arvasi asian ja sanoi:
»Kuka on seijalle pahaa tehnyt,kun se on huutanut?» Ja
muorin täytyi mennä sovittamaan kivelle tehty paha teko.

Paljon väkevämpi edellisiäoliJäyribai-njargankalajumala
Tenolla. Tenolainen sai lohta padostaan ja antoi osan seidal-
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lekin. Mutta sattuipa sitten niin,ettei luossaa tullut muuta-
maan päivään. Tenomies suuttui, meni ja piiskasi koiju-
risuilla jumalaansa japilkkasi:

»Et sie ole mikään jumala!
Vaikkamie olen sinua voijellut rasvalla,
et ole antanut kalaa.»

Kun kalamies taas meni padolleen, niin kova tuulenpuska
paiskasi veneen kumoon, ja ukko oli vähällä hukkua. Pelois-
saan kääpersi kalamies kiven luo pyytämään, ettei se enää
olisi vihainen.

Mutta Paksunmaan Kuhmuotta Kittilässäoliniinäkäinen,
että poltti Jänkkäjarven seitakiven, kun se ei enää antanut
hänelle kaloja. Ukko väänsi kiven veneeseensä, souti sen
Seijansaaresta kalakentälleen, kokosi risuja ympärille ja pisti
risut tuleen. Sitten Kuhmuotta kantoi kattilalla vettä jär-
vestä kuumallekivelle niin,että se hajosi tuhansiksi palasiksi.

Polttamalla sanotaan Päiviönkin hävittäneen Muddus-
jäyrin seitakiven. Päiviö oli niin yltiöpäinen,että jo poika-
sena irvisteli palvoskivelle nuottaulkujen takaa, eikä sitten
aikuisena antanut sille kalaa eikä voidellut, vaikka oli jär-
velle mennessään luvannut. Siitä seita suuttui, eikä antanut
Päiviölle kalaa milloinkaan. Päiviö meni kysymään papilta,
miten tämä olisi seidalle kostettava, ja pappi käski polttaa
koko epäjumalan. Päiviö poikineen kantoi puita ja tuohia
kiven ympärille suuren kasan ja yritti niitä pistää tuleen.
Mutta rovio ei syttynyt palamaan. Päiviö meni taas papille
valittamaan, ja pappi neuvoi: »Pitää sanoa nimeen Isän ja
Pojan ja PyhänHengen, kuniskee tulta.» Päiviöiski tulta ja
sanoi papin antamatsanat. Tuli romahti heti palamaan, kivi
pamahti halki ja pyörähti järveen. Mutta kiven uppoamis-
kohdasta tohahtiylösmustakoskeloparvi,lähti lentämään yli
Muddusjäyrin ja sitten sukelsi järven syvimpään paikkaan.

Pelättäviä pyhiä kappaleita vanhat palvoskivet olivat,
pelättäviä pyhiä paikkoja koko niiden olinseutu. Alattion
Kalkkiniemen Ahkku oli niinankara, että ohitse soudettaessa
naisväen piti nousta veneestä maalle ja muotkia Ahkkun,
selän taitse sekä sitten vasta toisella puolella hypätä venee-
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seen. Jukkasjärven Sautusjärven Saivoa pyytäessään kala-
miesten piti olla vaitkuurossa ja avopäin, eivätkä pyytö-
aikana vaimoihmiset saaneet kulkea Saivon lähimaillakaan.
Viätserjäyrin pyöreä vaarakumpu Patsjoen tienoilla pahas-
tui, jos sen vierillä kiroili ja piti pahaa elämää. Gonjal-
vuonon kallioisen Golleahkkun ohitse ajettaessa piti panna
porontiukuunheiniä tai lunta. Jos tiuVut saivat täysin äänin
mouhuta, niin Golleahkku suuttui ja antoi huonon matkan.
Pelätä piti RuijanNaavuonon Passevaaraa jaaina ohitse ajet-
taessa sille kauniisti joikailla:

»Kaunis vaara,
anna hyvästi tunturi laskea,
kaunis pyhä maa!»

Sitten pyhä vaara antoi matkan mennä hyvästi, ei tuotta-
nut tuiskua eikä muutakaan pahaa.

Rauha piti antaa palvoskivelle sekä sen saamille uhrilah-
joille. Sompion Jouni-ukko otti Raisin Cohkkolanniemen
seidan luota uhrisarvia ja kaverteli niistä lusikoita. Mutta
tämä oli niin pahoin tehty, että siitä seidat ottivat Jounilta
näön pois. Suopungissa tytär sai isänsä taluttaa kodalle.
Vanhat lapinäijät olivat hyvin tarkkoja palvoskivienkanssa.
Entinen Näkkälän Salkko aina varoitteli poika-Salkkoa vat-
komasta Näkkäläjarven seitakiven saamia sarvia järveen,
kun vanhat kerran olivat siihen niitä jumalalleen panneet.
Vaikka eivät sarvet kyllä tahtoneet pysyä järvessä. Kun
ne tänään vatkattiin sinne, niinhuomenna ne saattoivat taas
olla kiven luona entisellä paikallaan. Monet lapinukot pelkä-
sivät Terbmisvaaransuurta jumalaaniin,etteivät uskaltaneet
mennä koko tunturiin. Ja kovin kiellettiin ottamasta uhri-
lahjoja jumalan juurilta. Sanottiin, että ne kyllä tullaan
hakemaan takaisin, eikä niitä saa viedyksi vanhan Mark-
kinan kirkkopaikan ohitse, ei ainakaan Kaaressuvantoa
kauemmaksi.

Oulan Jouni, Pyssyjoen hallavatakkinen ukko, rohkeni
kumminkin korjata talteensa SilhvarinLailan jaKristohverin
hirsiset aitapaarret. Mutta vanha ja viisas Jouni pyysi
lupaa jumalaparilta, kysyen ensin:
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»Oletteko itse nämä puut panneet, vai onko muut pan-
neet?»

Kun jumalaiset eivät vastanneet mitään, Jouni taas kysyi:
»Suottako ottaa tätäpuuta?»
Kun jumalat eivät nytkään ääntäneet mitään, Jouni

otti paarret, kysyi vain joka puuta, toi ne kotiinsa ja poltti
tuvan takassa. Eikä kukaan tullut niitä kysymään.

On kyllä ollut syytä pelätä vanhoja Lapin tunturijumalia
sekä karttaa niiden asunnoita. Oula Länsman oleskeli kerran,
kolmisenkymmentä vuotta takaperin, porotokkineen Anni-
vaaran tunturissa Mandojäyrin takana, ja tunturin laella oli
iso palvoskivi. Mutta tunturissa käviniin,että rutto tappoi
Oulan tokasta 700 poroa, 600 vain jäi. Oulaarvasi,että Anni-
vaaran jumalat niitä tappoivat, kun Oula ei ollut niitä pal-
vonut eikä voidellut. Ei mennyt Oula sen jälkeen enää kos-
kaan poroineen Annivaaraan, eikä mennyt Njuohkargtun-
turiinkaan, jossa oli toinen vanhanlapin palvoskivi. Sielläkin
oli kerran toiselta poromieheltä ukonilma tappanut parisataa
poroa. Ja sekin oli suuttuneen seitakiven tekoja.

Vanha suuri tunturijumala saattoi myös pidättää hal-
tuunsa koko tokan. Kun Piera Sarren parituhantinen elo
meni syöpääpakoon Vaassilaelle, ei Piera raitioineen eikä
koirineen saanut tokkaansa alas -- lauma vain kiersi ympäri
lakea eikä seurannut laitista jaa,vaikkakoiratkuinka kovasti
olisivat ahdistelleet. Vasta kuin Piera muisti huutaa:

»Koska, Vaassilaki, ennen olet vienyt parhaat härät,niin
jos lasket alas, saat tuon Heikun valkean vasan. Niele,
pärkalak, se!»

Ja kohta kun laitistaja lähti viemään poroa alas, koko
elo ruuhkasi perässä kuin pitkäisen ilma ja pauhaava virta.
Sitä ei tarvinnut koirilla ajattaa, se päinvastoin oli tallata
jalkoihinsa laitistajan härkineen. Mutta heti katosi lau-
masta Heikun valkoinen haarasarvinen vasa.

Vanhoissa palvoskivissä oli väkevä voima, ja niissä asui
haltia. On haltia joskus nähtykin. Muonion Törmäslompo-
lon Seitanientä oli kerran korvennettu tulella,että se kasvat-
taisi paremmin lampaanruokaa. Mutta kohta oli yöllä tullut
ruma lapinäijä sanomaan:
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»Ei saa polttaa minun akkaani!»
Haltia oli ollut Sirkan Seijanlahden palvoskivelläkin.

Sirkan ukko oli ylpeyksissään potkinut sen sarvikasan hajal-
leen, mutta ihmishaamut olivat yöllä tulleet häntä vaivaa-
maan niin, että ukon oli kiireesti täytynyt mennä asettele-
maan sarvet paikoilleen. Jotkut pororaitiot hajoittivat ker-
ran Haldiiladnin uhrisarvikasan ja ottivat kasasta sarven
tupenainekseksi. Mutta raitiot eivät saaneet yöllä rauhaa,
ennenkuin olivat vieneet sarven pois ja koonneet hajoitetun
kasan.

Joskus on seitakiven haltiankuultulaulavan taisoittavan.
Taatsin korkean jumalaisen juurelta kuului toisinaan kuin
tiukujen soittoa, ja Ketojarven palveluskivi saattoi joskus
laulella. Ketomellan äijä ja Kyrön Piettari kuulivat, kun
kivi koko yönlauloi kuin lappalainen:

»Tiijukka, tiijukka,
tii-jui jui-jui!»

Jänkkäjarven ja Särkijärven seidoista kuultiin entisaikaan
oikein vuorolaulua. Jänkkäjärven seidassa laulettiin ja
Särkijärveltä vastattiin:

»Yksi meistä laulaa
Jänkkäjärven seijassa,
toinen meistä laulaa
Särkijärven seijassa,
jayhteen meillä laulukuuluu.»

Mutta kun Lapinmaahan tuli uskottomia ihmisiä, he
turmelivat monta vanhaa pyhää palvoskiveä. Kiässjäyrin
kiven Koutokeinon takana pari raakaluontoista lantalaista
paiskasi järveen sanoen:

»Tuon riettahan me kyllä otamme ja upotamme järveen.»
Kivi kyllä vähän ajan päästä oli taas noussut entiselle

paikalleen.
Enontekiön Jyppyrän seitakiven Hetan takana raaat

lantalaiset pari kertaa vierähdyttivät alas, mutta kivi aina
nousi paikoilleen. Viimein Hetan kirkonrakentajat sen vierit-
tivät alas, särkivät ja kadottivat. Ounistunturinkolmella
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kivellä seisovan palvoskiven Kurun lisko ja Kurun Matti
kankesivat nurin, ja Uskottomanjarven takana olevan nel-
jällä kivellä kyköttävän ison pahdan uskottomat ukot,
Mäntyvaaran Juhan Erkki ja Muotka järven Matti kangilla
nujersivat kumoon. Ei saanut rauhaa Taatsin kaukainen
suuri kalliojumalakaan. Sen korkean pääkumuran survai-
sivat alas ja särkivät Partakon Mikko ja Jussilan Aapo, ja
Laitin Niklaavu, villi sekarotuinen, pirstoi pitkänkäden ja
paiskoi palaset järveen. Ja siitä on jo noin 70 vuotta.

Mutta kun kevätjäät kerran tölmäsivät Särkijärven seita-
kiven järveen, niin vanha VaaranMikko ja Erkkolan äijävai-
punein voimin ahersivat pyhän kiven takaisin entiselle pai-
kalleen ja sitten taas palvelivat sitä niinkuin ennenkin ahke-
rasti jahartaasti, antoivat sille kalaa ja kalanrasvaa,kahvia-
kin ja tupakkihastoja ja saivat aina hyvin kalaa.

Ja nämä oikeauskoiset Kittilän vaarit ovat kuolleet
talvella 1919—20.



Taka-Lapin jaLänsi-Lapinseitoja japyhiä paikkoja.

UTSJOKI.

Njuohkargtunturin paluoskiui on Utsjoen koillisessa tun-
turimaassa Puolmakjäyrin lähimailla,Njuohkkargjäyrinkaak-
koispuolella. Se on valkoinen neliskanttinen kivi, niinkuin
ihminen istumassa, »melkein saman korkea kuin Säytsjäyrin
seita...KunOula Länsmanin kanssa olimme siellä,niinOula
kielsi viemästä tokkaa sen tunturin lähelle. Se epäjumala voi
kyllä olla niin voimallinen vieläkin, vaikka ei sitä palvele-
kaan.»

Annivaaran seita on Annivaaran laella Mandojäyrin itä-
puolella. »Annivaaran jumalat» helposti tappavat poroja, jos
ei palvele seitaa. Oula Länsmanilta ne n. 30 v. takaperin
tappoivat rutolla 700 poroa.

Ailigastunturi Utsjoen suun itäpuolella, korkea tunturi,
nimestä päättäen lappalaisten vanhoja pyhiä.

Utsjoensuupuolen peuraseita. Utsjoen suupuolella, Keski-
talon kohdassa jokirannassa on Seitigädgi, harmaa sileä kivi,
reikäperäinen, niinkuin jokin eläin, lehmä, makaisi rannalla
veden rajassa, käden mentävä reikä peräpuolessa. Kivi on
peuraseita, n. toista metriä pitkä. Reikään on ennen pantu
rahoja, ja sarvia on entisinä vuosina ollut paljonkiven luona.

Utsjoensuupuolenkalaseita. Peuraseitaa alempana, lähellä
joensuuta, Onnelan kohdalla rannassa, lähellä rantaa mata-
lassa vedessä on matala kivi, kalamiesten palvoskivi. Se on
hyvin rosoinen, veden uurtama, ruma,ruskea kivi, japoikit-
tain yli kiven onkuin vyömuuta kiveä vähän korkeammalla.
Kiven pituus on 1 metri, leveys 0.50— 0.60 m. ja korkeus
vedenpinnasta pari korttelia. Vettä on joessakivenkohdalla
heinäkuussa pari, kolme korttelia.
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Kuva10. Utsjoen suupuolenpeuraseita. Utsjoki

Jounas-gädgi. Noin metriä korkea pyöreähkökivi niin-
kuin pirrilakki kumollaan, Tenon Norjan puolisella rannalla,
aivan rannassa, Gaavan talon lähellä. Entinen Jouna-äijä
on senkohdalta aina uittanut porotokkansa Tenon ylitse, kun
tunturimaasta meni laumoineen Oorgas-njargaan Jäämeren
rannoille.

Nuvvus-Ailigas on Nuvvuksesta pohjoiseen, Ailigasjoen
pohjoispuolella, Tenon rannalla. Tunturi laskeutuu aivan
jyrkkänä Tenoon Ailigas-njargaan.

Jäyribai-njargankalaselta. Tenonrannalla Talvadaksen ja
Lukkarpaikan välillä, Suomen puolella, on iso kalamiesten
palvoskivi. Harmaa kivi, kellanruskeat kyljet, mustanko
päällys. Kivi on kuin'korkea matalaselkämystäinen tuoli tai
suolasalkkari. Siitä kivellä on myös nimet: Stallun istuin ja
Salkkarikivi. Kiven korkeus takaa 2.70 m. edestä 1.90, leveys
takaa 2.50,edestä 2.00 sivut 1.80 ja 2.00 m. Seita on matala-
pensastoisella kivikkorannalla jonkin kymmenisen metriä
vesirajasta, ja takana onkoivuouta,kauempana suuri tunturi-
maa.

Aitt-johk-cohkan seita. Aitt-johk-cohkan laella lähellä
Lukkarpaikkaa Tenolla,Suomen puolella, on tunturissa uhri-
kolo. Kolon luona näkyy vielä peuransarvia.

Outakosken peuraseita. Outakosken alapuolella, Parssiin
mentäessä on Tenon Suomen puolisella rannalla iso kallio-
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Kuva11. Utsjoen suun kalaseita(alhaalla, keskellä). Takana
Ailigastunturi.

pahta, Seitigädgi eli Seitibakte. Kivi on harmaa, 2 m. korkea,
pohja-alan mitoiltaan 5,00 X 3.50 m. Joen puoleisen laidan
alaosassa on iso, miltei miehen mentävä holvikopero, josta
menee kiven sisään monta syvää lokeroa, uhrikoloa. Rahoja
on ennen pantu uhrikoloihin,peuransarvia oli ennen paljon
kivenympärillä. Vieläkin onkiven luona sarvenkappaleita, ja
maassa on vanhoja tulisijoja. Sanotaan ennen olleen aidan
kiven ympärillä. Kivelle on joesta km:n verran matkaa.
Vahva polku vie joesta seidan luo ja siitä edelleen tun-
turiin.

Ailigastunturin seitakivi. Karigas-njarga-Ailigaksessa, Ka-
rigasjoen latvoilla, Karigas-njargasta pari penikulmaa ylös
tunturimaahan, on iso seitakivi, Ivvarkuivi on sen paikan
nimi, ja siinä on suuri koivutieva. Täällä ovat ennen uhran-
neet Vuolabbat ja Jomppaiset, ja täällä on ollut ennen iso
kasa sarvia, konttiluita ja pääluita. Hopeataalareitakin on
täältä löydetty. Isotkoivut ovat jokasvaneet uhrauspaikalle,
ja paikka on ruohottunut. Valtava polku, syvälle jäkälään
painunut, kulki ennen paikan ohitse ja meni yli Ailigaksen ja
Karigasvuoman Muotkatuntureihin. Näillä seuduilla tuntu-
rissa on ennen ollut vanhoilla peuranpyytäjillä pitkä peura-
aitansa, hangas eli vuobman, johon pyytömiehet ovat ajaneet
peuroja ja saaneet niitä saaliikseen.
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Kuva12. Jounas-gädgiTenonrannalla.
Gaava. Utsjoki.

Roavvisielg-jäyrin peuraseita. Roavvisielgjäyri eliRoavvi-
jäyri on Petsikkotunturin länsipuolella pieni järvi, etelä-
päässä järveä on pieni saari, kivirantainen,koivua kasvava.
Saaressa onpeuraseita, isoymmyrkäinen, n. puolitoista metriä
korkea, metriä leveä vaaleanharmaa kivi. Sen juurella maassa
on vieläkin paljon peuransarvia, paljon on jo lahonnut ja
painunut maahan. Säytsjäyrillä —

¦ sekä sitten Mierasjäyrillä

Kuva13. Jäyribai-njargan kalaseita.
Utsjoki. Teno.
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Kuva14. Outakoskenpeuraseita. Utsjoki.

— asuneen Soavva-Piettarin (synt. 1789, f 1851) sanotaan
kiveä palvoneen.

Vullitse-kirhkku. Kevojoen latvoilla,Utsjoen eteläosassa,
Madjoen päällä, Vulli-cohkissa on Vullitse-kirhkku, semmoi-
nen kukkula niinkuin huone, kaunis kukkulatieva. Paksu-
jalanVullitsen sanotaan siinäentisaikaan palvelleen. »Jonkin-
lainen jumala on ollut siinä.»

Cuorguanoja on lähellä Vullitse-kirhkkua. Siinäkin sano-
taan pidetyn palveluksia, jokuharmaa äijä on siinä palvellut
ja tullut harmaaksi, ja ojaa sanottu sitten Öuorguanojaksi.

Pietsän-kirhkku. Kevojoella, kolme neljännestä Kadja-
Nillasta ylöskäsinon Pietsän-kirhkku. Se on korkea kallio
joen rannalla, kalliolla on iso petäjä kuin pappina, alempana
toisella laidalla pienempi petäjä kuin lukkarina, ja toisella
laidalla on petäjämetsää niinkuin seurakuntana. Pietsän-
kirhkkun luona Lasse Pokka on nähnyt maanasukkaita,
gufittaria, ja Kadja-Nillakin on siinä joskus nähnyt kummia.
Lienee vanhoja palvospaikkoja.

Gumppi-kirhkku.PaldojäyrinjaVuokojäyrin välillä,Ollilan
lähimailla on kaksi korkeaa ymmyrkäistä kumpua, parikym-
mentä metriä korkeaa hiekkatievaa, koivua kasvavaa. Niitä
sanotaan Gumppi-kirhkkuksi, koska gumpit menevät sinne
myrskyöinäulvomaan,kunovatsaaneetporoja tappaajasyödä
vatsansa täyteen. Gumpit pitävät sielläniinkuinkiitosta ate-
riastaan. Ehkä lienee entisiä lappalaisten palvontapaikkoja.
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Valok. N.Piipanoja.
Kuva 15. Ison-Antin Annan jatakivi

Iijärvessä.

INARI.

lijärven kalasetta.
lijarven pienessä saa-
ressa sanotaan ennen ol-
leen uhripaikan, kala-
miestenpalvoman. Jär-
ven haltia oli ensin itse
ruvennut vaatimaan uh-
ria. Oli jokin näkymä-
tön kerran järvellä ru-
vennut kiskomaankala-
miehen jalkaa ja oikein

veneeseen yrittämään. Mies oli hädissään huutanut: »Älä
vejä minun jalkaani! Parempi sinulle on lampaanliha eli
lihava kala kuin minun likainen jalkani.» Näkymätönheitti
jalan irti, ja kalamies vei sitten saarelle kalaa uhriksi.

Seita-laassa on pienoinen saari lijärven koillispäässä
lähellä Vuopionientä. Saari, joka on rannastanoin kolmen-
sadan metrin päässä, on ihanpyöreä,nelisen metriä läpimital-
taan ja se kohoaa noinpuolentoista metrin korkeuteen veden
pinnasta. Saaren peittää rehevä heinä, jonka sanotaan sen-
tähden kasvavan niin hyvin, että saarelle on aikoinaan kan-
nettu runsain määrin uhreja. Toistakymmentä vuotta sitten
kuolleen Ison-Antin Annan tiedetään saaliistaan aina jättä-
neen kaloja tälle saarelle.

Ison-Antin Annalla, lappalaiseukolla, joka yksinäänasusti
eräässä vähäisessä lijärven saaressa, oli muitakin seitoja,
joille hän uhrasi. Niinpä kerrotaan hänen eräälle kivelle,
josta lähtien hänlaski verkkojatansa, säännöllisesti jättäneen
osan saaliistaan.

Ulkukivi sijaitsee Paudijarven lounaispäässä aivan jär-
ven rannalla. Näillä seuduin on muinoin ollut eräitten tun-
turilappalaisten kevätpaikka. Kivelle pystytettyihin ulku-
puihin on heillä ollut tapana ripustaa etujaloista riippumaan
tapettuporovarsa, jolta talja oli otettu pois. Muudan joitakin
vuosia sitten kuollut lapinukko, vanha poromies, oli aina
korjaillut noita ulkuja,kun ne olivat alkaneet lahota. Hänen
poikansa olivat kerran sanoneet, että heidän asiansa ei ole
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Valok. N.Piipanoja.
Kuva 16. UlkukiviPaudijärven rannalla.

enää välittää ulkupuista ja vanhoista säännöistä. Siihen oli
ukko vastannut:»Minä olen ollut sen tokan mies ja minä tah-
don sen onnea aina pitää hereillä. Joka kiveä häpäisee, se
häpäisee itsensä!»

Taavetin kivi sijaitsee muutaman kivenheiton päässä
Ulkukivestä. Siitä ei enää tiedetä muuta kuin että eräs
Taavetti-niminen mies on siinä uhrannut. Kivessä on suuri
halkeama jakesällä 1932 siitä vielä löytyihiiliä ja poronluita.

Samaisilla timturilappalaisilla, joiden kevätpaikka oli
Paudijärven rannalla, oli syyspaikka lijarven pohjoispuolella
Teujan ja Kuorboaivin keskimailla. Teujassa on kertoman
mukaan myösseitakivi ja senympärillä onollut aitakin.

Nitshijäyrin seita. Nitshijäyrin rannalla Kuoshkuljoen
suussa, Inarin pohjoisrannalla on hyvin rumahalkeillut kivi,
ei kovin suuri. Sitä on palveltu ennen ja voideltu niin, että
»se on keltaisena vieläkin.»

Säytsjäyrin kalaseita. Säytsjäyrin länsirannalla kymmen-
kunta metriä vesirajasta, pohjoisessa Inarissa,Petsikkotun-
turin laidoilla, on Sammel Mujon kesätalon lähellä kalaseita.
Se on vaaleanharmaa kallellinen maakivi, joka puskeutuu
rantatöyrästä esiin kuin jonkin jättiläiskalan kuono. Kiven
huipussa, etelänpuolella, on rosoja, niin että näyttää kuin
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Valok.N.Piipanoja.
Kuva 17. Taavetinkivi
Paudijärven rannalla.

siinä olisi elukan nenä ja silmäko-
lot. Kivenkorkeus maasta 70 cm.— kuinka syvässä kivi on maan
sisässä,ei saa selvää. Lähellä on
vanha lapinkenttä, jossa sanotaan
noin satakunta vuotta takaperin
Aikion Jussan asustelleen. Järven
Kenttäsaaressa on samoihin aikoi-
hin asustellut ennen mainittu
Soavva-Piettar.

Seitasaarisanotaan olevan edel-
lämainitussa Säytsjäyrissä, jasiinä
kerrotaan ennen olleen pääjuma
lan.

Golle-ahkku, Kulta-akka, on
kivinen ja kallioinen saari Gon-
jalvuonossa Inarista Öuolisvuo-

noon mentäessä. Se on Lapin vanhoja pyhiä, pelättäviä
paikkoja. Ohitse ajettaessa pitää olla äänettä, porontiukui-
hin pitää tukkia lunta taikka täyttää ne heinillä. Jos melu-
taan, Golle-ahkku herää ja suuttuu, ja matka onnistuu
huonosti.

Moossinasaari. Inarin eteläosassa, Nanguniemen nokassa
on Moossinasaari. Saarella sanotaan olevan vanhan palvos-
paikan.

Ukko, Ukonsaari. Inarin länsiosassa, Ukonselän suupuo-
lessa on korkea (30 rh.), jyrkkäpäätyinen kalliopahta-saari,
Ukko, joka monilukuisten muiden saarien joukosta näkyy
jo kauas,kirkollekin,yli penikulman päähän. Kalliopahdassa
on iso uhriluola, jo vanhastaan tunnettu. Luolassa on vielä-
kin jäljellä luita,»karhun ja peuran ja linnun luita.» Vanha
inarilainen muistelee vanhoista Inarin jumalista, että »Ukko
oli miesjumala Inarin Ukonsaarella ... ja toinen oli nais-
jumala,

Galguvaaran ahkku, Ukonselän pohjukan pohjoisrannalla.
Siinä on semmoinen juppura,mutta ei oleenää kiveä. Siinäkin
on uhrattu ennen.»

Ukko on toinen miesjumala Ukonjärvessä, Veskonniemen
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lähimailla, Inarin eteläisissä
vuonoissa. Se on yksinäinen
isohko saari, kallioinen män-
nikköjuppura.Senäkyykauas
rannalle.

Ahkkuon tunturinnimenä
Inarin etelärannalla Koppe-
lon lähimailla. Se on entinen
akkajumala.

Jurmunkosken seita. Juu-
tuanjoen pohjoisrannalla,
Jurmunkosken vierellä, lä-
hellä Suolujäyriä on Seita-
ämmil, seitajuppura, korkea

Kuva18. Säytsjäyrin kalaseita.
Inari.

tievannokka. Siinä sanotaan lappalaisten ennen uhran-
neen.

Muddusjäyrin seita. Muddusjäyrin rannalla, eteläosassa,
Syrminiemen puolella, on Seitivääri, korkea pahtaranta, ja
siinä suuri ymmyrkäinen kiviseita. Kiven lähellä sanotaan
ennen olleen paljon poronsarvia, joita on sille uhrattu. Nyt
ovat sarvet jo hävinneet,lahonneet, taikka on viskottu jär-
veen. Kivi on samalla ollut myös kalajumalana, ja sitä on
paljon voideltu kalanrasvalla. Siitä se on vieläkin keltaisena.
Kiveä on myös palveltu peuraseitana. Anna Morottaja —
f1900:nvaiheilla 70v:n ikäisenä — oli muistellut,että peura-
miehet menivät kiveltä tietelemään peuraonnea ja pyyntiret-
ken suuntaa. — Entinen katekeetta, Mikko Aikio, ei ollut
uskonut, että maa pyörii,mutta oli uskonut, ettäMuddus-
jäyrin seita antaa kaloja, kun sitä voitelee kalanrasvalla.

Muddusjäyrin seita, jonka muistelusten mukaan Päiviö
poikineen polttamalla hävitti, lienee ollut toinen kuin Seiti-
väärin palvoskivi.

Pissikivensaaren seita. Muddusjäyrissä, Pissikivensaaressa
onvanha lapinkenttä jakentän rannassakiviniinkuin sokeri-
toppa. Sen sanotaan olevan vanhan kalaseidan.

Galguoaive. Muotkatunturien korkeita lakeja on Galguo-
aive, valkopäinen tunturi Kiellajoen latvojen itäpuolella.
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Kuva 19. Inarijärven Ukonsaari.

Siellä oli entisaikaan pororikkaillaKitti-äijillä seita ja palvos-
paikka, Kitti-Niilalla, Kunku-Hannulla ja muilla. Kitti-
Niila joikaili usein Galguoaiven valkopäisestä tunturista.
Gaissevärrestä, tunturien eteläpäästä kuultiin vielä Niilan
kuoleman jälkeen komeaa joikausta.

Ciuttavärri on Inarijoen itärannalla Angelista pohjoiseen.
Sanotaan olleen ennen vanhaan seitapaikan.

Passisielgi, Passi]äyrin pohjoisrannalla, Vaskojoen keski-
juoksulla,lienee nimestä päättäenentisiä palvospaikkoja.

Lemminkorsa, Viipustunturissa, Lemminjoen laaksossa
ruma ja synkkä tunturihalkeama, korsa, jota mainitaan
Calkku-Niilan palvospaikaksi. Sanotaan, että vieläkin joku
porojenhoitaja, isorikas,,kävisi salakattapalvomassa Lemmin-
joen autsin vanhoissa pyhissä paikoissa.

ENONTEKIÖ.

Haldde. Luoteisessa Norjan rajalla on toiselle tuhannelle
nouseva Haldde, vanhojen lappalaisten palvoma tunturi.
Kesällä räkän aikana »Käsivarren» lappalaiset kokoontuvat
poroineen Haldden lähimaille. Ja lappalaiset joikaavat suu-
resta tunturistaan:

»Keväällä porot hajoovat,
mutta kyllä sitten Haldii ne kokoo,
kun sääski alkaa liikkua.»
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Valok. KyöstiHaataja

Kuva 20. Somasjäyrin seita. Enontekiö.

Somasiäyrin seita. Halddestapenikulmanverranitäänpäin
on pieni Somasjäyri aivan Suomen ja Norjan rajalla. Järven
eteläpäässä, Somasjoen luusuassa on vanha ruohoinen lapin-
kenttä, toisella puolella Somaslompolo. Kentän laidassa on
valtava pahta,pari metriä korkea, ruma jaröyhyinen,harmaa
kallionlohkare. Se on vanha poromiesten palvoskivi. Kiven
ympärillä sanotaan vieläkin olevan poronsarvia, ja rahaakin
kerrotaan kiven juurelta löydetyn. Ympäristö on korkeaa,
aivanautiota tunturimaata, järven toisella puolella on korkea
Somasoaivi, toisella Jätnoaivi,kauempana suuri Haldde.

Seiteoaiven seita. Somasjäyristä kaakkoon pitkin Suomen
jaNorjan rajaa, on rajan vieressä Vartoaivin ja Certin välillä
Seiteoaiven seitakivi. Se on suuri kallellinen kalliopahta, n. 4
metriä korkea, röyhyinenpylväs Seiteoaiven itäpuolella.

Terbmisvaaran seita. Rommaenon latvoilla,Kilpisjärvestä
toista penikulmaa koilliseen, on tunturien välissä kapea
Terbmisjäyri ja sen eteläpuolella suuri Terbmisvaara. Terb-
misvaaran alastomalla rinteellä on jo kilometrien päähän
näkyvä yksinäinen, neljä metriä korkea valkeapäinen kivi-
patsas, Seitapahta. Se on suippopäinen pysty kivi, näkemältä
kuin suuri lapinkota. Kiven alaosa on harmaa, yläosa val-
koinen. Alhaalta on kivi kolmikanttinen, 3—43 — 4 m. sivuiltaan.
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Valok. KyöstiHaataja.

Kuva 21. Seiteoaivenseita. Enontekiö.

Kiven ympärillä on maa kuin poltettua, jasitä on paljonkai-
veltu, kun on etsitty entisten lappalaisten uhrilahjoja. On
niitä löydettykin, sekä maasta kiven luota että kiven alta
koperoista, useita rahoja, kerran yhtaikaa 9 vanhaa rahaa,
skillinkiä, muuan vuodelta 1747. On myös löydetty pari
rautaista nuolenkärkeä sekä muuan lapinrisku. Poronsarvia
on ennen ollut paljon kiven juurella. - - Koko tunturissa ei
ole toista niin valtavaa yksinäistä kallionjärkälettä.

Ailakahvaara. Terbmisvaarasta etelään, Kilpisjärveltä
itään on Ailakahvaara, Ailakahjarven pohjoisrannalla. Ni-
mestäpäättäen vanhojenlappalaistenpyhiä paikkoja.

Virdniötunturin seita. Virdniötunturissa,joka on mah-
tava tunturijono Suppivuoman takana Terbmisvaarasta ete-
lään, sanotaan myös olevan palvoskiven, ison yksinäisen
kiven, »ainakin metrin korkuisen». Kiven juurelle on hei-
tetty rahoja sekä muitakin esineitä.

Tupakka-apaja. Könkämäenolla,ylhäällä, lähellä Kilpis-
järveä on Tupakka-apaja niminen paikka. Siihen on pitänyt
heittää tupakkaa uhriksi, ennenkun on hyvin saatu kaloja.

Seitavuopio. Enontekiön vanhan Markkinan lähimailla,
Lätäsenolla on Kuonnavaaran vierillä Seitavuopio. Sen
itärannalla on rupinen kivi, maan alle kasvanut, ja pieniä
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kiviä sen ympärillä. Kiven
juurella sanotaan ennen ol-
leen paljonporon taipeuran-
sarvia.

Seitavaara on edellämai-
nitun Seitavuopion lähellä.
Sanotaan lappalaisten ennen
siinäkin palvelleen.

Kivijärven palvoskivi. Kivi-
järven Kutumarastossa, Suo-
men ja Norjan rajalla Palo-
järveltä Aitjärvelle ja Kou-
tokeinoon mentäessä on en-
nen ollut palvoskivi, poro-,
peura- ja kalamiesten palvo-
ma. On ollut paljon sarvia
sen juurella syvässäkivikuo-
passa, on myös uhrattu rau-
taesineitä. Kivi on jo sär-

Kuva22. Terbmisvaaranseita
pohjoispuolelta.

jetty ja osa sarvista viskottu järveen. Palvoskivi on ollut
Kutumarastossa järven pohjoisrannalla, Norjan puolella,
mutta se on yhtä hyvin ollut Suomen kuin Norjankin pyytö-
miesten palvoma. Kivijärvi on ollut hyvä antamaanrautua.

Näkkäläjärven palvoskivi. Pienen Näkkäläjarven länsi-
rannalla on komea seitakivi, neliskulmainen,3.20 m. korkea
vaalean punaruskean harmaa kalliopahta, suippopäinen,
hiukan suuren lapinkodan näköinen. Kivi on vanhastaan
ollut suuri palvoskivi, ja sen arvo tuli yhä suuremmaksi, ja
siitä tuli peuramiestenkin seita, kun kerran sen luota saatiin
kaksi sarvista toisiinsa takertunutta peuraa. Peuransarvia ja
konttia on kivelle uhrattu, ja peurankuulla on sitä voideltu.
Sarvia on viime aikoihin asti ollut kiven juurella, mutta on
niitä viskottu järveenkin. Kalamiehetkin ovat kiveä voi-
delleet, Hukka-Salkkokin sanoi »reistanneensa koettaa ra-
svalla, tulisiko kalaa».

Palosaivo on pohjoispuolella Pöyrisjärveä. Sen pohjois-
rannalla on iso valkoinen palvoskivi, jotaon ennenpalveltu ja
kalansuljuilla voideltu. Saivo oli niin tarkka, ettei saanut
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Kuva 23. Näkkäläjärven seita. Enontekiö.

puhua sanaakaan, kun siinä vedettiin nuottaa. Jos sanoi jota-
kin, kalat heti repäisivät nuotanperän ja menivät karkuun.

Mustanlompolon palvoskiviä. Pöyrisjarven pohjoispuolella
on pieni Mustalompolo, johon järvestä päästään Mustan-
lompolonsalmen kautta — jasiinä lähellä on Pappilanhamina
ja Ruumissaan. Mustanlompolon itärannalla on kolme,
neljä vaaleanharmaata palvoskiveä,entisaikaan kalanrasvalla
voideltuja. Isoin kivi on puolitoista metriä korkea, pyö-
reähkö n. 2.50 — 3.00 m.halki mitaten. Toinen on pirrikiven
muotoinen, toista metriä korkea, neliskulmainen, alhaalta
n. metrin sivuiltaan,ylhäältä suippo. Kolmas ja neljäs ovat
näitä pienempiä

Proksin saivo ja palvoskivi. Proksin vieressä, Pöyrisjoen
yläjuoksulla on pieni saivo, joen lähellä. Saivon rannalla
on palvoskivi, jota poromiehet ja kalastajat ovat entisaikaan
palvelleet ja voidelleet.

Seifautsi. Peltotunturin pohjoispäässä, Peltovuoman ja
Nunnasen takana, Norjan rajalla on suuri ja ruma jyrkkäsei-
näinen tunturikuru, Palotunturin ja Seitacerron välissä,
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Kuva 24. Muuan Mustanlompolonpalvoskivistä.
Enontekiö.

Seifautsi. Raja menee juuri kurun poikki,, Calkku-Niilan
sanotaan palvelleen Peltotunturissa,ehkä juuri Seifautsissa.

Seita]ärvi on Peltotunturissa Suomen ja Norjan rajalla,
lähellä Seifautsia. Nimestä päättäen vanhoja palveluspaik-
koja.

Seitalompolo. Peltojoen yläjuoksulla, Nunnasesta itään-
päin on pieni Seitaiompolo, kilometriä pitkä järvi. »Siinä on
vissiin ollut seita, koska sillä nimellä sanotaan järveä.»

Kirkkopori. Peltovuoman itäpuolella,neljänneksenpäässä,
Pasmarovassa, Pasmajarven pohjoispuolella, on pieni kuiva
kumpu, jota sanotaan Kirkkoporiksi eli Lappalaisten Kirkko-
poriksi. »Se on semmoinen kenttäpaikka vieläkin. Se on niit-
ten vanhain äijäin paikkoja. Ne piettiin vanhat äijät siinä
vissiin jumalan palvelusta, kun niitä on ollut täällä ennen
Päiviöitä,Pietukaisia ja Kipposia ... Poriksi sanotaan täällä
semmoista paikkaa, kun on pieni kumpu.»

Jyppyrän seita. Enontekiön kirkonkylän, Hetan, poh-
joispuolella, neljänneksen päässä, on Jyppyrän jyrkkävieri-
nen metsäinen kukkula, laki kyllä paljas. Kukkulalla, ei
aivan laella, on ennen ollut matala palvoskivi, neljän kiven
varassa seisoen. Kivelle on uhrattu sarvia ja messinkisolkia-
kin. Myöhemmin uskottomat ihmiset ovat kiven vyöräyt-
täneet pari kertaa alas, mutta se on aina uudelleen noussut
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Kuva 25. Vanha uhriaihkiEnon-
tekiönentisenMarkkinan

hautausmaalla.

sijoilleen. Viimein Hetan kir-
konrakentajat (Hettaan ra-
kennettiin kirkko 1864) sen
vyöryttivät alas ja veivät
Ounisjärveen Mikon talon
kautta, ja sinne se jäi. Mutta
sen jälkeen on Ounisjärvestä
kalansaalis huonontunut.
Seitakivi on ollut kuutiomai-
nen, n. 0.70 m. sivuiltaan.

Jyppyrän Lepokivi. Jyp-
pyrän takana on suuri kivi,
jota sanotaan Lepokiveksi.
»Vissiin sillekin ovat ennen
uhranneet.»

Pyhäkero on Ounistuntu-
rin korkeita lakeja ja laella
on vielä järvi. Pyhäkero lie-
nee lappalaisten vanhoja pal-
vospaikkoja

Ounistunturin seita. Ounistunturissa oli ennen palvoskivi,
iso kivi kolmen pikku kiven varassa. »Me --Kurun lisko ja
KurunMatti — panimme sen kyljelleenkangilla...Oli vissiin
sillekin ennen uhrattu.»

Uskottomanjarven seita. Kun Hetasta mennään Muonioon
suoraan yli tunturimaan,niinkesätien päällä on Uskottoman-
järvi. Järvestä vähän 'matkaa tunturiin päin oli ennen kivi-
tievan rinteellä,ei aivan laella asti, iso seitakivi siivosti nel-
jänkiven varassa, noin syltä kanttiinsa,pyöreäpäällystäinen.
Mäntyvaaranukko ja MuotkajarvenMattipyöräyttivätkiven
kangilla sijoiltaan.

Ketojarven seita. Ketojarvi on pienehkö järvi Ounisjoen
itäpuolella, Enontekiön kaakkoiskulmassa. Järvestä laskee
pieni joki Ounisjokeen. Järven etelärannalla, rantahiekalla
on iso harmaja kivi, pari metriä korkea sileä pahta, maan
puolelta jyrkkä, järven puolelta loivempi. Kalanpyytäjät
ovat kiveä sivelleet kalanrasvalla ja suomuilla. On sille an-
nettu isojakin kaloja sekä viinaa ja lannanvoita. Kiven juu-
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relta on löydettykalan poskiluita. Nillukka-ukko sekä muuan
toinen lapinäijä olivat ennen vanhaan kiveä palvelleet.
Mainitaan myös poromiesten palvelleen ja voidelleen Keto-
jarven kivijumalaa.
|j- Keto]arven puuseita. Ketojarven luoteisnurkalla sanotaan
olevan Seitalahden, ja sen rannalla kerrotaan ennen olleen
puusta tehdyn seidan. Ketomellan äijävainaa on sitä muis-
tellut. Syksyisin lappalaiset olivat asuneet järvellä ja palvel-
leet puujumalaa.

Keräsjärvenpuuseita. Enontekiönetelänurkassa,Muonion
ja Kittilän rajoilla on Keräsjärvi, Pallastunturin luoteisilla
vierillä. Järven rannalla on ennen ollut pystöpuustaveistetty
ihmisen muotoinen seita, on puu hakattu poikki, ja siihen
tehty ihmisen päänmuotoa. Järven pyytömiehet, etelästä
tulleet lantalaiset, Kerässiepin entiset asukkaat, ovat sille
uhranneet. Seitakanto on ollutpystyssävieläainakin 30vuotta
takaperin Mutta sitten se on itsestään lahonnut jaloppunut.

Uhriaihki. Enontekiön vanhan Markkinan vanhalla hau-
tausmaalla,entiselläkirkkopaikalla Lätäs- ja Könkämäenojen
yhtymillä, on iso aihki, paksuoksainen petäjä, rosotyvinen,
tyveltä 0.60 m. läpimitaten. Aihkin juuressa on iso kolo,
joka ulottuu aina maan allekin, toinen kolo on ylempänä.
Aihkin koloihin on ennen pantu uhrirahoja, milloin minkin
asian takia. Sanotaan lappalaisten vieläkin aihkille uhraavan.

MUONIO.

Kaarantojärven seita. Muonion luoteiskulmassa, Enon-
tekiön rajalla on pieni Kaarantojärvi, parin neljänneksen
päässä Muonionjoen ja maantien varrella olevasta Mylly-
korvasta. Järven pohjoisrannalla on Seitaniemi ja sen vie-
ressä Seitalahti. Seitaniemen rannassa on aivan vedenrajassa
n. metrin korkuinen pyöreähkökivi, ja samalla kohtaa jär-
vessä — tulvan aikana vedenpinnan alla — onkolme suurta
kiveä. Rannalla olevaa kiveä ovat kalamiehet palvelleet,
vieneet sille kaloja, kun ovat hyvin saaneet. Kaikenlaisia
luita on kiven juurella nähty aina viime aikoihin asti.
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Kuva 26. Kaarantojärvenkalaseita. Muonio.

Palvoskiven luona, Seitalahden pohjassa on vanhoja
asuntokenttiä, ja Seitakiven lähimailla on kuoppa, jota
luullaan entiseksi kalakuopaksi. Asuntokenttien luona on
useita kuoppia. Muistelukset kertovat, että Isonvihan aikana
muuan pakomatkalla ollut Suomen pappi (Johan Wegelius?)
olisi jonkin aikaa oleskellut Kaarantojärvenkentällä. Seitaki-
vessänäkyy merkki W. Toinenkivi on lähellä, jasiinä onA:n
näköinen merkki.

Pyhäjärvi. Enontekiön etelärajalla, Sonkavaaran takana
on pieni tunturijärvi, parin neljänneksen päässä edellä mai-
nitusta Kaarantojärvestä. Pyhäjärvi on sen nimi, ja siitä
lähtee pieni joki, Pyhäjoki, joka laskee Kaarantojärveen
lähelle Seitanientä.

Törmäslompotonseita. Jierisjarven luoteiskulmassa, Kutu-
nivan talon luona järven luusuassa, on pieni Törmäslompolo.
Lompoloon pistäytyy etelärannalta pieni niemi, Seitaniemi,
ja niemellä on ennen ollut lappalaisten seita. Sanotaan, että
vielä 50— 60 vuotta takaperin siinä on palvottu. Poronsar-
via --tai peuran ~~ on paljon ollut siinä ennen,muttaniistä
on osa lahonnut, osa painunut niemen pounikkomaahan.
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Kuva27. Törmäslompolo.Keskellä vasemmallaSeitaniemi.
Muonio.

Jos kaivaa pounikkoa, nousee siitä sarvia. Luikolahden ran-
nalla, Seitaniemen toisella puolella, on tievamaassa pitku-
laisia kuoppia, joita luullaan lappalaisten haudoiksi. Seita-
niemestä on joskus nähty valkean leimahtelevan.

Seijanniemen seita. Jierisjarven eteläpäässä on Seijan-
niemi. Siinä on noin metriä korkea, pitkä suipokas kivi
väännetty pystyyn. »Tekivät sille ennen kunniaa kalanpyy-
täjät ja toivat sille kalan saalista.»

Kuva28. Pakajärven Seitapahta. Muonio.
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Kuva29. Pakasaivo. Muonio.

Haltioletto, pieni saari Jierisjarven pohjoisrannalla, sano-
taan lappalaisten vanhaksi hautausmaaksi. On mainittu
myös entiseksi uhripaikaksi (Suomenmaa IX:2, siv. 245).
Samoin Jierisjarven Isosaari ja Keimiöniemi, järvenpohjois-
rannalla, sekä kirkonkylän lähimailla Kalliorova, mainitaan
entisinä uhripaikkoina (Suomenmaa IX:2, siv. 245).

Sai]arwaara. Eskelisestä - - Kangosjärveltä toista peni-
kulmaa etelään, maantien varrella — länteen väylälle päin, n.
parin neljänneksen päässä, Saitajärvien lähellä, on korkea
terävälakinen pahikkovaara,Saijanvaara. Vaaran jyppyrällä
on pystyssä iso kivi ja'kiven ympärilläpienempiä kiviä, jotka
ovat kuin ihmisten asettamia. Sanotaan, että kivi on ollut
lappalaisten seita, ja vaaran nimen pitäisi oikeastaan olla Sei-
janvaara.

Pakajäruen Seitapahta. Muonion eteläosassa, lähellä Kola-
rin rajaa, kolme neljännestä maantiestä itää kohden, on pieni
Pakajärvi, metsäjärvi. Pakajärven takana on vielä pienempi
järvi, Pakasaivo, ja Pakasaivon takana neljänneksen päässä
jäkäläisellämäntykankaalla onSeitapahta,lappalaisten vanha
palvoskivi. Se on yksinäinen suuri kallionlohkare, yli kaksi
metriä korkea ja noin kuusi metriä leveä. Etelän puolelta
kivi on jyrkkä, mutta pohjoisen puolella se nomee porras-
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maisesti, lännen puolella on kiven alla suuri kopero. Petäji-
köstä kivi pohottaa kuin metsänasunto, eikä muuta kiveä
ole koko kankaalla. Entisaikaan lappalaiset kokoontuivat
Pakajarvelle kesäksi, asustelivat järven ja saivon rannoilla,
pyysivätkalaa ja lypsivät porojaan, japoroilla oli täällä hyvät
jäkäläiset kankaat. Sanotaan, että Ruotsin lappalaisiakin
asettui tänne.

Pakasaivo on hyvin syvä, hyvin jyrkkärantainen, hietai-
seen kangasmaahan painunut pikkujärvi, pitkä ja kapea, ja
»sitä sanotaan lappalaisten helvetiksi, kun se on niin kolo
paikka.» Ja Seitapahtaa sanotaan myös Kirkkopahaksi
(Kirkkopahta), »kun se on ollut lappalaisilla niinkun joku
kirkkopaikka.»

KITTILÄ.

Pyhäkero. Pallastunturin korkeimpia lakeja on Pyhä-
kero, ja luultavasti entisten lappien palvoma paikka. »Pallas-
tunturissa on seita, vanhat ovat siitä muistelleet.»

Kirkkokivi. Pallasjarven ylipäässä on Polviniemi, kor-
kealakinen niemi. Sen harjalla on noin parisyltä korkea kivi
pystyssä. Sitä sanotaan Kirkkokiveksi, ja »sitä ennen van-
haan lappalaiset luultavasti ovat palvelleet.»

Kuusivaaran kivikuva. KuusivaaraonJierisjarvenKeimiö-
tunturin takana, Kivijärven eteläpuolella, Pöntsöstä poh-
joiseen. Siellä kerrotaan olevan kivistä rakennetun »uunin»,
ja sen sisässä kivestä tehdyn ihmisen muotoisen kuvan, noin
pari, kolme korttelia pitkän. »Uuni» on isolla maakivellä.
Lappalaisten kirkoksi ovat jotkut sitä sanoneet sekä myös
Kuusivaaran helvetiksi, jossa lappalaisten luullaan paista-
neen pahantekijöitään.

Kuusivaaran jumala. Edellä mainitun Kuusivaaran itä-
vierteellä on ennen ollut puusta tehty miehenkuva, lappa-
laisten jumala. Puu on korkealta hakattu poikki, ja kantoon
on veistetty ihmisen hahmo, kaikki niinkuin ihmisessä on.
PöntsönOskari on sen nähnyt vielä 40— 50 vuotta takaperin.
Ei tiedetä, vieläkö se on pystyssä.
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Kuva30. TaatsinseitaKitisen-
joen latvoilla. Kittilä.

Taatsin seita. Kitisenjoen
latvoilla, toista penikulmaa
Pokasta ylöskäsin, koskisen
ja mutkaisen väylän takana,
on pieni kapea kalliorantai-
nen Taatsin]ärvi. Järven ylä-
päässä, pohjoisrannalla, kor-
kean kallioseinän vieressä on
mahtava, noin kuusi syltä
korkea kivipatsas. Patsas on
niinkuin rantakalliokin lius-
kakiveä, alhaalta leveämpi,
ylhäältä kapeampi, pykälit-
täin kapeneva. Yläosa on n.
pari metriä leveä, ylin kohta
vain pari-, kolme dm. Pat-
saalla on ennen ollut kivinen
pää,mutta se onpudotettu ja
särjetty. Kokonaisuudessaan

patsas on ennen ollut kuin ihmisen hahmoinen, on ollut
rinta, kaula ja pää sekä niinkuin lapinlakki päässä.

Seitakiven yläpykälillä oli ennen paljon poronsarvia ja
pääluita sekä kalanruotoja, joita sinne »pitkälläkädellä» oli
ojenneltu. Vieläkin on kiven juurella jokin pääluu ja leuka-
luu.

Taatsinkirkko. Lähellä Taatsin seitaa, samalla Taatsin-
jarvella, on Taatsinkirkko. Se on monta syltä korkea, pysty-
suora, jopa järveen kallistuva kallioseinä, rantakallio. »Vesi
juoksee siellä ja tippuu ja ottaa kaijun niinkuin saarnattai-
siin siellä. Se on niinkuin huone. Sanothan, että se on jätti-
läisten tekemä. Lappalaiset ovat laittanhet uhriaan siellä
päällä, poronsarvia ja kalanpäitä, peuransarvia ja luita.
Aina laskiaisiltana kun on keitetty poronkoparoita, on luut
viety sinne. Ja kalanpyynnistä on myös viety osa sinne.
Kallion alle ovat uhrinsa panhet.»

»Taatsinkirkon alla ovat lappalaiset laulanhet seitarukouk-
siansa. Se kun kumisi, siksi siellä lauloivat.»

Taatsinjarven lähellä, pohjoisrannalla, on Taatsinpalo,
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Kuva 31. TaatsinkirkkoKitisen latvoilla.

suuri entisten lappalaisten kotakenttä. Siinä aikoinaan, n.
60— 70 vuotta takaperin asusteli salakatta Koutokeinon
lappalaislakin 5—65 — 6 kotakuntaa. Ja hekin kävivät palvo-
massa Taatsin seitaa.

Seitakuusi. Lalvajarven rannalla, Taatsinjärveltä n.
kolme neljännestä ylös Kitisenjokea, Korsatunturin alla, on
myösvanha seitapaikka, Seitakuusi. Siinä on vanha kenttä ja
kuusi, ja kuusen juurelle on entisaikaan viety uhria.

Särkijärven seita. Tepastojoen juoksulla, Puljun ja Tepas-
ton välillä, on joen itäpuolella Särkijärvi. Järven pohjois-
rannalla, Reikäkivenniemellä oli ennen vedenrajassa lattea
kivi, ja siinä kolmen sormen levyinen reikä, ei kovin syvä.
Siinä oli kuin »syämmen kuva». Kivi oli iso, ymmyrkäinen ja
valkealaitainen, ja sanottiin sitä Reikäkiveksi. Kivi oli kala-
miesten jumala, kalaa ja tupakkia sille uhrattiin, ja uhrat-
taessapiti lahjat pannakiven reikäkoperoon. Kerrankeväällä
kivi katosi, jäät kuljettivat sen paikoiltaan. Mutta sitten
vuosien perästä vanhat äijät sen taas löysivät järvestä ja
veivät entiselle sijalleen ja palvoivat sitä niinkuin ennenkin.

Rytiniemen seita. Särkijärvellä on ollut toinenkin seita
Rytiniemessä, järven länsirannalla. Siihen on uhrattu par-
haasta päästä poronsarvia ja karvoja.
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Kuva 32. Jänkkäjärvi. KeskelläSeijansaari (ennen Seijanniemi).
Kittilä.Hossa.

Jänkkäjärven kalaseita. Sirkankylän ja Hossan kohdalla,
Kittilän kirkolta pari penikulmaa pohjoiseen, Ounisjoen itä-
puolella, on metsässä jänkkien keskellä pienoinen Jänkkä-
järvi. Järvessäonlänsirannan puolessapieni Seijansaari — se
oli entiseen aikana niemenä, Seijanniemenä, mutta vesion syö-
nyt kannaksen poikki — pounuinen saari, johon oli samma-
lista tehtyisopounu, Seitamätäs, ja mättäällä oli seita. Se oli
sinipunertavasta pissikivestä laitettu ihmisenkuva. Kalamie-
het olivat sille uhranneet kaloja. Paksunmaan Kuhmuotta
oli sitten seitakiven hävittänyt polttamalla, kun se ei ollut
antanut hänelle kaloja. Seitakiven palasia on vain sitten
jälkeenpäin nähty ja joskus tuotu lapsille leikkikaluiksi.
Tämä on tapahtunut jo nykyistenvanhojenlapsuudenaikana.

Sirkkajarven seita. Sirkkajärven pohjoisrannalla on
pitkähkö Seitaniemi, ja sen eteläpuolella Seitalahti. Niemellä
on entiseen aikaan ollut lappalaisten kalaseita, kalajumala,
iso kivilaaka pystyssä kallionlaitaa vasten. Kiveen oli »ha-
kattu kirjoituksia». Kalanpyytäjät, jopa etelästä tulleet
kemiläisetkin ovat kiveä palvelleet ja antaneet sille kaloja
uhriksi. Myöspeuran (tai poron-) sarvia on sille uhrattu, ja
entiseen aikaan on kiven luona kuopassa ollut iso kasa sar-
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via. Seijanlahdesta on kerran löydetty reikäkivi, n. kolme
tuumaa läpimitaten.

Immeljärvi. Sirkankylän eteläpuolella, Levi- ja Kätkä-
tunturien välissä, on kaunis Immeljärvi, pieni kapea tunturi-
järvi. Sen rannalla lienee vanhoilla lappalaisilla ollut uhri-
paikka.

Korteniemen seita. Rastinkylillä, Loukisen 'juoksulla,
Kuivasalmenjärvessä on Korteniemi. Niemessä on ennen ollut
seita, pysty kivi, jota kalamiehet ovat palvelleet. Seita oli
siitä merkillinen,ettei se sallinut järvellä nuottaa vedettäessä
sanottavan ei kissan eikä koiran nimeä. Jos sanottiin,niinei
kaloja saatu. Seitakivi on jo hävinnyt.

Sotket]arven seita. Kuivasalmenjärvestä etelään on Sotka-
järvi, Sotkajoen latvoilla. Järven päässä mainitaan ennen
olleen seidan. Kalamiehet olivat sitä palvelleet, ja Kari-
Mikon kerrotaan siltä pyytäneen lintuonnea ja luvanneen
palkaksi metson.

Nälkä]arven seita. Nälkäjärvi on pieni järvi Ounisjoen
itäpuolella, kolme neljännestä Kittilän kirkolta pohjoiseen.
Siellä on Seitalahti, ja lahdesta on entisaikaan noussut suuri
kala vedenpinnalle näköisälle kuvastelemaan. Sille on pitä-
nyt heittää uhria, että se olisi jälleen painunut pois veteen.
Poronsarvia on sille heitetty. Seijaksi (?)on kalaa sanottu.

Kelontekemän Noitakallio. Kelontekemäjärvessä, etelä-
päässä, on korkea kari, jota sanotaan Noitakallioksi. Sen
päälle on ladottu kiviä n. puoli metriä korkeaksi tapuliksi.
Tälle kivikasalle entiset noidat ovat menneet ja laulaneet
siinä itsensäloveen.

Alakylän Louikivi. Alakylässä, Mokon riihen luona oli
ennen maakivi, jossa noidat olivat laulautuneet loveen.
Kivessä oli ollut niinkuin ihmisen kuva. Kivi on hävinnyt jo.

Pyhäjärvi on Kapsajoen latvoilla kaukana pohjoisessa
tunturimaassa, Puljun kohdalla.

Pyhäjärvi ja Pyhätunturi ovat Sirkankylästä Aakenus-
jarvelle mentäessä Levijoen eteläpuolella.

Pyhäjärvi ja Pyhätunturi ovat Kolarin ja Kittilän rajalla
olevassa tunturijuonnossa Aakenustunturin länsipuolella.
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Äijänpulju. Kittilän Alakylän laidassa on korkea pulju-
pulju == pyöreähiekkatieva — ,muita korkeampi. Sitä sano-
taan Äijänpuljuksi. Ei kyllä enää muisteta, että siinä olisi
uhrattu. "

Hehkotuskuoppa. Vastapäätä Hossaa, Ounisjoen itäpuo-
lella on lähellä jokea syvä pyöreäkuoppa, n. 4—54 — 5 kyynärää
syvä ja päältä 4—5 syltä yli mitaten. Siinä kerrotaan lappa-
laisten ennen vanhaan pitäneen kisojaan, ja sentähden sitä
sanotaanHehkotuskuopaksi.

Keripäitä on Kittilän kiveliöissä,kalapatsaita m.m. Mus-
tanlammen itäpuolella Mustanvaaran laiteessa useampia pat-
saita, Molkolammen rannalla kolme patsasta. Lintusaaliin
patsas on Uollin Pöytämaassa ja kontion kaatopatsas Liiva-
joen rannalla sekä Kinisselällä. Kaikki nämä Kittilän kaak-
koisosassa, Molko- ja Kinisjärvien seutuvilla.
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