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Opinnäytetyön aiheena olivat maailmani puut. Kirjoitin siitä, miksi puut ovat minulle 

tärkeitä ja miksi maalaan niitä niin usein. Kirjoitin havupuiden maskuliinisuudesta 

ja lehtipuiden feminiinisyydestä. Mielikuvitukseni on luonut puille persoonia, jotka 

vaikuttavat maalauksiinikin, joihin usein maalaan itseäni ja ajatuksiani. Jo lapsuu-

dessa minulla oli tärkeitä metsiä ja yksittäisiä puita, jotka ovat jääneet mieleeni. 

Tutkin opinnäytetyötäni varten myös hieman puun symboliikkaa, puiden myyttejä se-

kä niiden osaa kansanperinteessä.  
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The purpose of this thesis was to tell about the trees of my world. I wrote about the 

importance of trees to me and why I paint them so often. I wrote about the masculini-

ty of conifer trees and the femininity of deciduous trees. My imagination has created 

personalities for the trees and it affects my paintings. This is because I often paint 

reflections of myself and my thoughts in to my paintings. Already in my childhood I 

had few forests and trees that left permanent memories into my mind. Before writing 

this thesis I studied some tree symbolism, myths about trees and their part of the fol-

klore. 
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1 JOHDANTO 

 

Koivu, pihlaja, leppä ja vaahtera; maalauksieni ja runojeni innoittaja on metsä ja sen 

puut. Teoksissani kuvaan usein itseäni ja ajatuksiani puiden muodossa. Miksi puut 

ovat minulle niin tärkeitä? Mitä eroja on puilla sisäisessä maailmassani? Millaisia 

ajatuksia muilla on puista? Mitä puu symbolisoi? Nämä kysymykset olivat lähtökoh-

tana tekstilleni maailmani puista. Tarkoitukseni on availla motiivejani puiden maa-

laamiseen ja tutkia muiden ajatuksia puista sekä raottaa puiden mystisyyden verhoa 

tutkimalla puita kansan perinteessä ja symbolina mm. uskonnoissa. 

Tämä tutkimus ja pohdinta ovat tärkeitä henkilökohtaisella tasolla. Tämä on oiva ti-

laisuus jäsennellä ajatuksiani ja pohtia omaa suhdettani maalauksiini sekä avata sisäl-

töjä pohdinnan kohteiksi. 

Tekstiäni tauottavat ja rytmittävät runot ovat omia tuotoksiani, jotka ovat syntyneet 

yhdessä taiteellisen prosessini kanssa. Tekstiäni kuvittavat kuvat ovat teoksistani 

vuosien varrelta, sekä kuvia päättötyöstäni. 
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Aallon pauhusta, laulusta 

tuli tuutulaulu 

Rannasta rantaan matkaan 

Ajelehdin 

-ajopuu – 

Runo 1 
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Maailmani puut 

2 PUIDEN YTIMEEN 

”Jokainen atomi minussa yhtä hyvin kuuluu myös sinulle.” 

-Walt Whitman- 

Jokainen atomi minussa on osa atomeista maailmankaikkeudessa.  Kaikki mikä on 

minua, on myös luontoa. Minussa on samaa energiaa kuin puissa, kivissä ja vesissä. 

Walt Whitman kirjoittaa runossaan kuinka ruoho kasvaa vainajista. Ruoho on liian 

tummaa harmaan naisen tukaksi. Ruoho kuuluu kaikille. Ruohossa on sielu. Michael 

Cunninghamin kirjassa Säkenöivät päivät pieni poika uskoo Walt Whitmania luettu-

aan vainajien siirtyvän puihin ja ruohoon. (Whitman, 1965, Cunningham, 2006) 

Kuoltuani minun energiani voi siirtyä puihin ja ruohoon. Maailmankaikkeus on ener-

giaa, jossa atomit järjestyvät, hajoavat ja järjestyvät taas uudelleen; Energian kierto-

kulku. Puiden energia näkyy kasvussa. Kaikkea energiaa emme näe. Puut ovat mysti-

siä. Ne kasvavat korkeuksiin taivasta kurkottaen. Puut ovat mystisiä olentoja, joita 

 

Puu maalauksessani. (Osa maalauksesta Kahdestaan, 2008) 
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muusikko tarvitsee, niin kuin A. W. Yrjänä on sanonut. Puut ovat mystisiä olentoja, 

joita minä tarvitsen. Maalaan niitä. Kirjoitan niistä runoja. Vertaan itseäni puuhun ja 

kuvaankin tunne-elämääni usein puun muodossa. 

Maalatessani ja kirjoittaessani en koskaan mieti tiettyä puuta. Ajatuksiini ja tiettyyn 

tunteeseen yhdistyy aina jokin mielikuva puusta, jota alan työstämään pohtimatta sen 

tarkemmin mikä puu on kyseessä. Työn edetessä puu muuttuu tietyksi puuksi ja se 

nimeäminen tapahtuu. Tärkeämmäksi kuin puun nimeäminen, nousee mielikuvat tun-

teen muodosta sekä värit. Puut maalauksissani ovat usein yhdistelmiä kaikista miele-

ni puista, päähääni tallentuneista kuvista. 

Rakastan märän metsän hajua syksyllä. Syksy kuluu metsän tuoksuja nuuhkiessa ja 

puiden lehtien väriä ihastellessa sekä lehdissä kahlatessa suhinaa kuunnellen.  

Talvi taas kuluu oksistoja ja kuuraisia oksia katsellen. Kevään lehtien ensi vihreys ja 

hentous saavat minut pysähtymään. Kesällä tuulen liike lehvistöissä ja lehtien havina 

saa kääntämään kasvot tuulta kohti, toivomaan olevansa puu. 

Rakastan erilaisia oksistoja. Vanhan koivun vääntyilevät kiemuraiset oksat muodos-

tavat aaltoliikkeitä ja kauniita kuvioita oksien sokkeloihin. Rakastan erilaisia runkoja 

kuvioineen ja niiden natinaa ja naksahtelua. Rakastan metsää. Metsissä on aina rau-

hallista ja tilaa ajatuksille. Puut ovat rahoittavia ja loistavia kuuntelijoita. Korkeiden 

honkien suuren mahdin keskellä tuntee itsensä pieneksi ja vain pieneksi osaksi maa-

ilman kaikkeutta. Näin pienenä osana maailmaa omat arkiset murheetkin alkavat 

näyttää mitättömiltä.  
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Puu, 2011, akryyli kankaalle, 150,5cm x 100cm (osa päättötyötäni) 
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Puhun vähän 

tuuleen natisen 

sanoja lehtinä 

varisen 

Hetken hiljaa 

tuuli otsalla 

-puu- 

 

Runo 2 
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3 LAPSUUTENI PUUT 

 

Lapsena minulla oli kaksi lempi puuta. Toinen oli koivu, jossa sattui olemaan yksi 

oksa niin matalalla, että viisivuotias pääsi sille kiipeämään. Toinen oli hopeapaju, 

jossa kaikki alimmat oksat olivat niin matalalla, että pieni pystyi kiipeämään useam-

mallekin oksalle. Kiipeilin usein puissa ja kuvittelin asuvani siellä. Kuvittelin kaikki-

en ihmisten asuvan puissa ja sienissä. Oksistot tekivät mielenkiintoisia sokkeloita. 

Hopeapajut olivat hassun näköisiä pallopuita ja lehdistö niin tuuhea, että puussa istu-

jaa ei helposti erottanut. Eri oksilla oli erilaisia huoneita ja jokaisesta huoneesta 

omanlaisensa näköala. Puusta näki kauas ja saattoi kuunnella läheltä tuulen ääntä ok-

sistossa. 

Oli myös kaksi tärkeää metsää. Toinen, luonnontilassa oleva havumetsä, joka oli niin 

tiheää että siellä oli päivälläkin hämärää. Se oli pelottava, mutta samaan aikaan vie-

hättävä ja kunnioitusta herättävä. Katselin aina oksilla roikkuvia naavoja, jotka näyt-

tivät harmailta parroilta. Kaikki metsässä näytti syvän ja jopa epätodellisen vihreältä, 

puut ja sammalet. Lapsen silmin katsottuna tietysti mielikuvitus osiltaan väritti met-

sää, ja muistotkin sitä saattavat tehdä, sillä en ole vieraillut metsässä lapsuuteni jäl-

keen. Kovin syvälle metsään en koskaan uskaltautunut, silti metsä houkutteli aina 

sisäänsä kävelemään. 

Lapsuudestani muistan myös hyvin mummolan pihan ainoan omenapuun, joka oli 

kukkiessaan todella upea ja jossa aina parveili suuri määrä lintuja. Yksin se nökötti 

pihassa. Keittiön ikkunasta seurasin pieniä lintuja jotka sen ympärillä parveilivat. 

Mummolaan johti pitkä koivukuja, joka oli mielestäni kauneimmillaan syksyllä kun 

keltaisten, kultaisten ja ruskeiden lehtien välistä näkyi keltainen mummola. 

Muistot pajuista liittyvät kevääseen. Pajuja kasvoi joka ojassa, jokaisen tien varrella, 

mutta keväällä kun etsi pajunkissoja, niitä ei tuntunut olevan missään. Aina kun ke-

räsi pajunkissoja kasteli sukkansa. 

Kauppatien varrella seisoi yksi yksinäinen vaahtera. Siinä alla seisoin joka syksy tui-

jottelemassa ja ihastelemassa värejä ja ihmettelemässä lennokkeja joita puusta tipah-

teli. 
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Kun mökkipihaan tuli paljon pieniä kuusen taimia, ne haluttiin poistaa, ettei pihasta 

tulisi kuusikkoa. En pitänyt ajatuksesta ja vaadin, ettei niitä ainakaan revittäisi maas-

ta vaan kaivettaisiin maasta juurineen, jotta voisin sitten siirtää poloiset muualle kas-

vamaan. Niin teinkin ja yritin kastella kuusiani ja varmistaa, että ne lähtevät kasva-

maan uudessa paikassa. Mökillä usein leikin myös käpylehmillä, joiden lapsia olivat 

tietysti lepän suloiset pikkukävyt, joita vasikoiksi kutsuin. 

Lapsena opin, että puiden ja ihmisten elämät ovat kietoutuneet yhteen. Jos ei olisi 

puita, ei olisi ihmisiäkään. Puut sitovat ilmakehän hiilidioksidia. Lapsena kuulin 

myös, että sademetsää tuhotaan monen jalkapallokentän verran päivässä. Olin aivan 

kauhistunut. Miten ne voivat tehdä niin? En pystynyt unohtamaan kuulemaani ja 

aloin nähdä unia ja kauhukuvia tulevasta. Myöhemmin näin unen, jossa ihmiskunta 

oli tuhonnut melkein kaikki luonnonvaransa ja pakokauhuissaan jakanut jokaiselle 

ihmiselle yhden puuntaimen. Jokaisen ihmisen velvollisuus oli kantaa puuta aina 

mukanaan ruukussaan, hoitaa sitä 

ja huolehtia, ettei se päässyt kuo-

lemaan. Jos kuitenkin kävi niin 

että puu kuoli, ei kyseisen puun 

hoitajalle ollut enää tarvetta yh-

teiskunnassa. Hänen osansa ha-

pesta oli loppunut kun oli antanut 

puunsa kuolla. 

Minulla on suuri kunnioitus met-

siä ja puita kohtaan, enkä ym-

märrä luonnonvarojen tolkutonta 

riistoa. Haluaisin monimuotois-

ten metsiemme säilyvän tulevai-

suudessakin. 

 

  

 

Piirtelin ja maalasin jo lapsena paljon puita, 

joista minulla ei ole kuvia. Tämä on niitä en-

simmäisiä, joita olen kuvannut. (Nimetön, 

2007, Akryyli kankaalle, 50cm x 60cm) 
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Ei kaada minua tuuli 

Ei tunnu aika 

On vain kuluminen 

ja kuluma. 

On ajatuksen mitta. 

Nyt. 

-Kelopuu- 

Runo 3 
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4 VANHOJA HERROJA JA NUORIA NEITEJÄ 

4.1 Tanssiva koivu 

 

Puilla on persoonallisuuksia. On sukupuolia. Kuvittelen puut mielessäni erityyppi-

siksi persooniksi ja luulenkin, että tästä syystä maalaan vain tietyntyyppisiä puita.  

Kuuset ovat naavapartaisia vanhoja herroja, jotka tuulessa nyökkäilevät. Ne ovat va-

kaita ja rauhallisia ja ehkä viisaitakin. Kaikki havupuut ovat maskuliinisia. Mänty on 

iloisempi ja nuorekkaampi kuin kuusi. Ilta-auringossa niiden punertavat rungot ovat 

todella kauniita, aivan kuin liekeissä. Kuusi taas on harmaan vihreässä asussaan me-

lankolinen vanhus. Kelopuu, pystyyn kuivunut, vuosien saatossa kuorensa tiputtanut 

puu, on satoja vuosia vanha ja saattaa jatkaa tuulien uhmaamista keloutuneena vielä 

vuosisatoja. Kelopuut ovat usein mäntyjä (joskus myös kuusia, marjakuusia ja tam-

mia). Kelopuu kuvastaa usein kuoleman puuta. Minulle se ei siltikään viesti niinkään 

kuolemasta vaan ajasta. Kelopuu ei myöskään ole mielessäni sukupuolinen. Se on 

enemmänkin vain ikääntynyt, kulunut ja väsynyt persoona, joka uhmaa aikaa. 

Lehtipuut ovat feminiinisiä. Melkein kaikki. Koivu on kultakruunussaan syksyllä 

kuin kuninkaallinen neito. Keltaiset, oranssit, ruskeat ja kultaiset lehdet ultramariinin 

sinistä taivasta vasten saavat sydämen pomppaamaan ja mielen kertomaan tarinaa 

naisesta, jonka mekko värisee tuulessa kimaltaen kultaa. Naisesta, joka tanssii tuulen 

kanssa. Oksa taipuu. Mekon suhina. Siron, mutta natisevan, kömpelön naisen tanssi.  

Vaahtera on hepsankeikka eli huoleton tyllerö. Pihlaja on siro vanha rouva, hiuksis-

saan punaisia marjoja. Paju on villi kuriton pojanviikari. Johtuneekohan tämä mieli-

kuva siitä, että paju kasvaa joka paikkaan, minne tahtoo. Pienikokoisessa pajussa on 

myös jotain söpöä ja tyttömäistäkin; pörröiset pajunkissat.  

Lehmus on kuin vanhasta kiiltokuvasta. Siinä on jotain keskieurooppalaista. Lehmus 

on romanttinen ja sen alle on helppo kuvitella miehiä puvut päällään sekä hattupäisiä 

naisia. Juhlia ja samppanjalaseja. 

Leppä on talvisen maiseman kaunein lehtipuu. Sen oksat ovat kippuraiset kuin kiha-

ratukka ja pikkuruiset kävyt lehdettömissä oksissa kuin helmikoruja. Siispä leppä on 



16 

neitonen koruissaan talvella. Kesällä siinä on jotain vanhaa viisautta. Rouvamaisuut-

ta. 

Tammi on viisas ja melankolinen vanhus, jossa on jykevää miehisyyttä. Tammen 

kumppaniksi sopisi hyvin ylimyksellinen haapa. Haapa on kuin vanhan hovin rouva, 

nenäkäs, vanha, viisas ja arvonsa tunteva. 

Romanttiset tuoksuvat neidit; syreeni ja tuomi. Toinen on mummomainen, lempeä ja 

hempeä, sekä toinen huumaava viettelijätär. Syreenin kukissa on vanhahtavaa roman-

tiikkaa. Niissä tuoksuu mummon kukkaishajuvesi. 

Jalavan runko on kuin vanhan naisen halkeileva iho. Vanhan naisen kyljestä kääpä 

roikkuu rintana maata kohden. Epämuodostumat rungoissa, vartaloissa, kaunistavat. 

Kun tuuli heiluttaa havupuiden oksia, ne liikkuvat havuineen ja oksineen suurina 

massoina. Se on jykevää ja mahtipontista. Lehtipuiden oksat tanssivat tuulessa eri-

tahtiin lehtien kanssa. Muodostuu siro aaltoileva liike, jossa jokainen lehti liikkuu 

yksilönä. Syntyvä värinä saa musiikin soimaan mielessä. Puut juttelevat ja laulavat 

tuulessa. Ne ovat tarinan kertojia. Ehkä ne lausuvat runoja. 

4.2 Puiden personifiointi 

Luin mielenkiintoisen kirjan. Osmo Pekosen toimittama Elämän puu sisältää eri kir-

joittajien ajatuksia lempipuistaan. Hämmästyin, kuinka yleistä puiden personifiointi 

onkaan. Puut ovat suomalaisille tärkeitä ja arvatenkin niistä on paljon ajatuksia. Ih-

misillä on tarve etsiä inhimillisyyttä ympäristöstään, siksi ympäristön personointi ei 

varmaankaan ole kovin tavatonta. 

Kirjoittajilla on yllättävän paljon samankaltaisia ajatuksia puiden olemuksesta kuin 

minulla. 

Kirjassa esiintyivät maskuliiniset havupuut. Mainittiinpa myös melankolinen kuusi-

kin. Koivusta tunteiltiin levollisena ja äidillisenä. Heleä naisellinen koivu. Puiden 

iästäkin kirjoitettiin. Yksi kirjoitti vanhan männyn olevan kuin vanha ihminen ja toi-

nen vertasi haapaa nuoreen tyttöön. 



17 

Kirjaan mahtui paljon persoonallisuuksia. Puiden joukossa elää uskoton paju, lempeä 

leppä, yksinäinen metsäomenapuu sekä etäinen ja ylimyksellinen haapa. Jalavat taas 

ovat synkkyyteen taipuvia, tuomet teatraalisia diivoja ja vaahterat varautuneita ja ar-

vonsa tietäviä. 

Pirullinen pihlaja on yhtä aikaa jumalallinen. Se on myös saastainen ja puhdas. Pihla-

ja pukeutuu alkukesästä neitseelliseen valkoiseen huntuun, jonka vaihtaa syksyllä 

veriseen punaan. Näin kaksinaisesti pihlajasta maalailtiin. 

Kellastunut koivun lehti on kuin pieni mummo katoavaisuudessa. Haurasta. Astelen 

varovasti. (Pekonen, 1997) 

  

 

Kaadettu, 2011, akryyli kankaalle, 150cm x 100cm (osa päättötyötäni) 
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Lahoan, 

hajoan 

hitaasti muutun 

Ajan kumppani olen 

Maailman tuulissa 

katoan 

-Kaadettu- 

Runo 4 
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5 PUUT MAALAUKSISSANI 

 

Maalaan melkein aina puita, tai ainakin puu on melkein aina jossakin osassa maala-

ustani, jos ei pääosassa niin taustalla. En maalaa varsinaisia maisemia, vaan mieleni 

puita, joita yhdistelen ihmishahmoihin, lähinnä hahmoon itsestäni tai kuvitelmaan 

itsestäni. Minun on helppo kuvata tunteitani, ajatuksiani ja itseäni puuna. Ehkä yh-

teen kuuluvaisuuden tunne metsän ja yleensä luonnon kanssa saa ajatukseni virtaa-

maan puun muodoissa. Ehkä ajatusten maalaaminen puiksi samalla etäännyttää tun-

teet minusta itsestäni ja niitä on helpompi käsitellä. Monet ikävät aiheet sopivat mie-

lestäni puihin. Puiden muodossa on esimerkiksi helpompi kuvata yksinäisyyttä ja 

juurettomuutta. Minusta tuntuu, että minulla on jonkinlainen kohtalon yhteys puihin.  

Maalaan enimmäkseen palettiveitsellä, jolla teen reliefimäisiä pintoja, kerroksia ja 

myös kaiverran maaliin. Olen aina pitänyt erilaisista ja erituntuisista pinnoista. Palet-

tiveitsellä kaiverrus, rytmikäs työstö ja palettiveitsen liike päästää ajatukset valloil-

leen. 

  

 

Tähän maalaukseen minulla syntyi voimakas tunneside, joka 

johtuu varmaankin omakuvallisuudesta ja käsittelemistäni tun-

teista. (Tukkapuu, 2008, akryyli kankaalle, 81cm x 100cm)  
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5.1 Juurettomuus 

Töissäni on aina tietynlainen melankolisuus. Minua on myös pitkään vaivannut olo 

juurettomuudesta ja olo siitä että minulla ei ole sellaista kotia, mitä muut ajattelevat 

kotina. On asuntoja, kämppiä ja taloja. Missään talossa en ole elämäni, 29 vuotta, 

aikana asunut viittä vuotta pidempään. Edes lapsuudessani. Olen kiertolainen. Olen 

levoton. 

Puu on vakaa, sillä on juuret. Koen metsän rauhallisena paikkana. Puut ovat myös 

vanhoja ja viisaita sekä vakaudessaan ja vankkumattomuudessaan ne ovat jotain mitä 

minä en; aina paikallaan. Tämä vastakohtaisuus itseni kanssa on mielenkiintoinen ja 

varmaankin yksi syy kiinnostukseeni puista. Kuinka joku elämänmuoto voi olla niin 

sidoksissa paikkaan ja paikan vaihtuviin oloihin. Jotkut ihmisetkin ovat sidoksissa 

paikkaan. Jotkut elävät samassa kaupungissa ja samassa talossa koko elämänsä. En 

tiedä pystyisinkö pysymään paikallani. Toisaalta se herättää minussa melankolisuut-

ta, paikkaan kuulumattomuuden tunnetta, josta tulee haikea ja melankolinenkin olo, 

toisaalta se antaa vapautta. Vapautta vaeltaa. 

 

Ajopuu, 2011, akryyli kankaalle, 151cm x 100cm (osa päättötyötäni) 
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5.2 Puu ja aika 

Puussa näkee ajan. Se kuvastaa hyvin ajan kulumaa ja vanhoissa metsissä on jotain 

ikiaikaista. Ikääntynyt, kulunut, tuulia uhmaava kelopuu viestii mielestäni parhaiten 

ajasta. Se viestii kiertokulusta. Pystyyn kuivanut vanhus voi olla jostain pelottava, 

minusta se on kaunis, kauniin kuivumisen kokenut, joka on jättänyt itsestään muis-

tomerkin. 

Muistomerkkeinä metsässä ovat myös kannot. Ne kertovat olleista ja menneistä. Elä-

neistä, joita en nähnyt. Ne kertovat metsän asukeista, korkeista huimapäistä. Kannot 

ovat myös muistomerkkejä ihmisestä. Ihmisen työstä. Puiden hakkuusta. Muisto-

merkkeinä ne ovat eläneestä paljon kertovia. Vuosirenkaista voi lukea kaadetun iän. 

Vuosirenkaissa eletyt vuodet. 

Puu kuvastaa myös yksinäisyyttä. Tässä hetkessä elämistä ja hiljaisuutta. Jokainen on 

yksin ajatustensa kanssa. Vaikka puut kasvavat joukkoina, yksin ne hiljaa elämää 

kuuntelevat. Mummolan yksinäinen omenapuu lauloi linnuille. 

5.3 Olen lehtipuu 

Maalauksieni hahmot edustavat usein naissukupuolta, johtuen maalauksieni omaku-

vallisuudesta. Tämä omakuvallisuus vaikuttaa myös puihin, joita maalaan. Sillä koen 

olevani enemmän feminiininen lehtipuu kuin mahtipontinen havupuu. 

Maalaukseni ovat havuttomia. Mahtipontisuus, jykevyys ja suoruus kuuluvat män-

nylle, eivät minulle. Naavat, parrat, ajattomuus ja melankolinen vihreänharmaa kuu-

luvat kuuselle, joka ei ole kaltaiseni. Minä olen rönsyilevä ja oranssi. Havupuiden 

parissa on silti mukava vaeltaa, havumetsän tuoksuja haistellen; märkä multa ja 

sammal sekä kirpeä pihka raikastavat ajatukset ja herättelevät mielikuvista. Metsän 

tuoksu menee syvälle mieleen ja jää sinne asumaan. 

Havupuista löytyy samanlaista siroutta kuin lehtipuista talvisin, kauniita siroja oksia 

sokkeloineen, havupuilla ne ovat hyvin naamioituneina. Juhlalliset lehtipuut eri vä-

reissään vievät ajatukseni pois arkisuudesta. Koruttomuudessaan talvisin lehtipuut 

esittelevät tuulenpesänsäkin, tukkiensa takut. 
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Taiteelliseen päättötyöhöni, jonka maalasin puista, halusin saada mukaan myös ha-

vupuun. Kuten suurin osa maalauksistani, myös nämä maalaukset ovat omakuvalli-

sia. Maalasin yksinäisyyttä ja aikaa, sitkeyttä ja kulumista. Syntyi ensimmäinen män-

tyni, havuttomana. Kelopuuna. 

Päättötyöni maalausten taustalla ovat kirjoittamani runot. En ollut koskaan aikai-

semmin kirjoittanut runoja, mutta koska puut herättivät minussa tällaisen verbaalisen 

reaktion, päätin käyttää niitä osana päättötyötäni. Runoissa ja maalauksissa kerrotaan 

puusta, ajopuusta ja kelopuusta. 

  

 

Kelopuu, 2011, akryyli kankaalle, 120cm x 138cm (osa päättötyötäni) 
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Vielä muotooni hakeudun 

osani löydän 

paloista oksiksi 

haloista pinoiksi 

puuksi 

ja metsän huminaksi 

Runo 5 
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6 PUUT OVAT MYYTTISIÄ JA SYMBOLISIA 

 

Puista on paljon myyttejä ja niillä on myös paljon symbolisia merkityksiä. Tutustu-

malla niihin arvelin saavani uusia näkökulmia ja avartavani ajatusmaailmaani. 

Uskonnoissa puulla on ollut vahva symbolinen merkitys. Vanhat uskomukset, myytit 

ja symbolit vaikuttavat mielestäni siihen miten me katselemme puita tänään ja miten 

me niihin suhtaudumme. Monesti vanhat, perinteiset symbolit, luovat meille mielle 

yhtymiä konventionaalisesti ja piilotajuisesti. Puut yhdistyvät monesti henkisyyteen, 

viisauteen ja uskontoon, onhan niillä pitkät juuret omissa luonnon uskonnoissamme 

ja uskonnollisissa myyteissämme.  

6.1 Piilotajunta ja puiden ääniä 

C. G. Jung kirjoittaa kirjassa Symbolit piilotajunnan kieli, että Ihminen liittää jokai-

seen asiaan ja esineeseen mielikuvituksellisia assosiaatioita. Useimmat meistä siirtä-

vät nämä assosiaatiot piilotajuntaan ja ammennamme niitä uniimme. Symbolit muut-

tuvat mielessämme. Primitiivisen ihmisen elämässä nämä mielikuvitukselliset yhtey-

det ovat mukana tiedostettuina. Hän näkeekin kasveissa, kivissä ja eläimissä voimia, 

joita pidämme outoina ja mahdottomina. Puukin voi näytellä primitiivisen ihmisen 

elämässä suurta osaa. Oksillakin voi olla tärkeä symbolinen merkitys. Hän saattaa 

uskoa, että puulla on oma sielu ja ääni. Alkukantaisen ihmisen maailmassa jyrkät ra-

jat asioiden väliltä katoavat. Piilotajuntaiset assosiaatiot antavat ihmisen maailmalle 

sen värikkään ja fantastisen sävyn. (Carl G. Jung, 1992)  

Luettuani C. G. Jungin tekstiä primitiivisestä ihmisestä, joka voi kuvitella puulle 

oman äänen, alkoi mieleni heti päästää kuvituksensa valoilleen. Kuvittelin puita ja 

millaisia ääniä niillä olisi, jos ne laulaisivat; Mahtipontinen basso- kuusi ja heleä-

ääninen koivu. Puu äänet sopivat mainiosti klassiseen musiikkiin, mutta rock- tai he-

vi- laulua laulamaan voisi kuvitella vain vaahteran tai pajun. Ranskalaisen Yann 

Tiersenin lauluun, esimerkiksi lauluihin La Parade, Le Méridien tai La Rupture, lau-

lajaksi sopisi loistavasti vaikka lehmus, haapa, jalava, leppä tai tammi. Instrumentaa-

lisen L´absente:n tahdissa puut tanssivat. Ryhdyin miettimään, että olenko luovana 

ihmisenä näiden primitiivisten, piilotajuisten merkitysteni tulkki. Piilotajuntani ja 
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mielikuvitukseni antavat minulle outojakin aiheita. Kuvitan assosiaatioitani, kirjoitan 

maailmaani värikkäämmäksi. Ovatko nämä rajat, todellisuuden ja oman tajunnan vä-

lillä, luovalla ihmisellä sekä lapsella liikuteltavissa? Minä ainakin pidän leikittelyistä 

rajoilla. Mielikuvitusleikit itsestäni puuna, ja puiden äänten kuvittelu, värittävät maa-

ilmaani. Kun antaa mielikuvitukselleen vallan, mitä oudoimmat assosiaatiot, ja 

unenomaiset kuvat tulevat esiin. Ehkä ihmiset rajoittavat itseään liikaa, eivät anna 

mielikuvitukselleen tilaa vaan sulkevat sen rationaalisuuden tieltä tarpeettomana pii-

lotajuntaansa. Rationaalinen ja järkevä ihminen ei kuvittele puiden laulavan. 

Kirjassa, Symbolit, piilotajunnan kieli, Aniela Jaffé kirjoittaa, että on psykologinen 

tosiasia, että taiteilijat ovat oman aikansa hengen välikappaleita. He projisoivat osan 

omasta psyykestään töihinsä. Taiteilijan työtä voidaan osaksi ymmärtää vain taiteili-

jan persoonallisen psykologian puitteissa. Tietoisesti tai tiedostamattaan taiteilija an-

taa aikaansa arvoja, jotka taas puolestaan muovaavat taiteilijaa. 

Alkemisteillä oli aikanaan käsite ”henki aineessa”. Hengen uskottiin olevan kivien, 

elottomien kappaleiden sisällä ja takana. Psykologisesti tarkasteltuna henki on piilo-

tajunta. Siinä, missä ihmisen rationaalinen tieto loppuu, ihminen alkaa täyttää selit-

tämättömän piilotajuntansa sisällöllä. Minun piilotajuiset psyyken sisällöt tulevat mi-

nulle kuvina unissa, juuri kun olen nukahtamaisillani, alkavat alitajuiset kuvat ja tari-

nat vallata mieltäni. Piilotajunta nostaa esiin tunteita. Projisoinko piilotajuntaani pui-

hin? 

Kandinsky on kirjoittanut mielestäni kauniisti ja ajatuksia herättävästi esineiden ja 

asioiden olemuksesta ja sieluista: ”Kaikki, mikä on kuollutta, värisee. Eivät ainoas-

taan runot, tähdet, kuu, metsä, kukat, vaan myös valkoinen housunnappi, joka kiiltää 

kadulla vesilammikossa… kaikella on salainen sielu, joka on vaiti useammin kuin 

puhuu.” (Carl G. Jung, 1992)  
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Huomaamattani tanssin 

Tuulessa taipuu oksa 

hiljaa varsi natisee 

Tuuli oksat takkuun 

Ajaton liike. 

Loputon tuuli. 

Hiljaa elämää tanssin 

Runo 6 
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6.2 Puut kansanperinteessä 

Suomalaiset kunnioittavat puita ja metsiä. Ehkä tämä juontaa juurensa kansanperin-

teestä, jossa monilla puilla uskottiin olevan taikavoimia ja niitä kunnioitettiin pyhinä. 

Monilla puilla oli muun käyttönsä ohessa rooli luonnonlääkkeenä. Esimerkiksi män-

nyn tervalla uskottiin olevan yleismaailmallinen parantava vaikutus. Sitä laitettiin 

haavoihin, rupiin ja jopa kipeän hampaan päälle. Kuusen pihkavoide on hyvää esi-

merkiksi palovammoihin. Myös katajanmarjoja käytettiin ja käytetään lääkinnällises-

ti. Pajun kuorta on käytetty reumarohtona, päänsärkylääkkeenä sekä kuumeen alen-

tamiseen. Pajun kuoren vaikutukset tunnustaa myös nykyajan lääketiede. Tuomen-

marjoissa taas on paljon C-vitamiinia. Koivun pakurikääpä luonnonlääkkeenä on laa-

jasti tutkittu. Sillä voidaan hidastaa syöpätautien etenemistä. 

Kuusi, mänty ja koivu, kaikkia Suomen pääpuulajeja on kunnioitettu pyhinä puina. 

Pihlajaa kunnioitettiin siksi, että sillä uskottiin olevan maagisia voimia, joista merk-

kinä oli pihlajanmarjan päässä oleva viisikulmio, joka on tunnettu noidan merkkinä.  

Lehmus oli esikristillisenä aikana Euroopassa pyhitetty naisjumalille. Muinaisskan-

dinaavit pyhittivät sen hedelmällisyyden jumalattarelle Freijalle, ja kreikkalaiset rak-

kauden ja kauneuden jumalattarelle Afroditelle.  Lehmus on vanhoissa kulttuureissa 

yhdistetty naisellisuuteen. Sillä on tuoksuvat kukat, sydämen muotoiset lehdet ja se 

on rehevä puu. Miehuuden vertauskuvana on toiminut tammi.  

Lepällä oli yliluonnollisia voimia. Leppiä pidettiin punaisen kuorenalusensa vuoksi 

pyhinä ja niitä kutsuttiin verilepiksi. Leppiä käytettiin taikuuteen. Sen uskottiin sito-

van ja hallitsevan pahan mahdin. 

Perinnetiedossa jalava on yhdistetty pahoihin voimiin. Esimerkiksi antiikin Kreikassa 

jalava oli kuoleman ja murheen puu sekä keskiaikaisessa Saksassa sen uskottiin ole-

van noitapuu.  

Värisee kuin haavan lehti –sanonta tulee siitä että haavan lehdet ovat alituisessa liik-

keessä muotonsa takia. Vanhakansa sanoi, että puu on aina peloissaan kun se niin 

värisee, siitä on tullut myös tämä sanonta pelokkaasta ihmisestä. Suurin osa haapaan 

liittyvistä uskomuksista liittyy juuri lehtien värinään. Vaikka metsässä olisi tuuleton-

ta ja hiljaista haavan lehtien värinään kuulee siellä. Haapa on puhelias puu. Haapaa 
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onkin pidetty kavaltajana, pettureiden suojelijana. Sen on uskottu myös olevan ihmi-

nen, joka on tapon tai muun rikoksen vuoksi saanut tuomion ja on rangaistukseksi 

muutettu puuksi. 

Vanhan kansan mukaan tuomen kukkien haju on peräisin paholaiselta. Se saa pyör-

ryksiin. Todellisuudessa syynä on amygdaliini, jota tuomen kukat sisältävät. Amyg-

daliini aiheuttaa päänsärkyä ja huomausta. Tammesta on paljon tarinoita. Se on uk-

kosen jumalan lemmikki, jättiläispuu ja siitä on tarinoita myös Kalevalassa. Jo antii-

kin kreikkalaiset, keltit, roomalaiset, germaanit ja slaavilaiskansojen uskonnot kun-

nioittivat tammea pyhänä puuna. Saarni on parantava puu. Se on myös muinaisskan-

dinaavien maailmanpuu josta ensimmäinen ihminen luotiin. (Relve, 1997) 

(Wikipedia, Tammi, 2011) 

6.3 Puu; uskomuksia ja myyttejä 

Metsä on ehtymätön hengenelämän lähde. Varsinkin suomalaisiille se on osa kulttuu-

rimaisemaa ja suuri osa henkistä ympäristöä. Metsä ja puut ovat kautta aikain innoit-

taneet runoilijoita, filosofeja, säveltäjiä ja taiteilijoita. Esimerkiksi Sokrates opetti 

plataanin alla, kun taas Intialainen ihmepuu waq-waq muistutti Aleksanteri Suurta 

sotaretkillään idässä kuolevaisuudesta.  Japanissa filosofit harjoittavat taiteenlajia, 

hanamia, jossa katsellaan kirsikkapuita. Tolstoi mietiskeli vaahteroiden varjossa. 

Schubert ja Sibelius ovat säveltäneet puista. C. G. Jungin teoriassa puu on holistinen 

alkukuva, joka kuvaa levollista sielua. Mircea Eliaden sanoo, että ihminen näkee 

puussa aina enemmän kuin puun. 

Puilla on myös osansa ihmiskunnan henkisessä historiassa. Varhaisissa suomalaisissa 

myyteissä metsää hoitivat haltijat. Ne pitivät huolta, että metsää ei loukattu. Haltioita 

palvottiin ja niiden välityksellä oltiin yhteydessä metsään. Metsän haltioita olivat 

esimerkiksi Tapio Naavaparta, Tuometar, Mettänäiti, Hongatar, Ajattaro ja Metsähii-

si. 

Puulla on osansa myös kristinuskossa. Se liittyy moniin raamatun myytteihin esim. 

paratiisimyyttiin. Myös Neitsyt Marialle on pyhitetty useita puulajeja mm. lehmus, 

vaahtera, setri, ja sypressi. Näiden pyhitettyjen puiden alle tullaan hiljentymään. 
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Toukokuu ja kukkivat puut ovat myös yhdistetty kristinuskon neitsyt Mariaan ja niis-

tä onkin kirjoitettu paljon kristillisiä runoja.  

6.3.1 Elämän puu 

Elämän puu esiintyy monien eri kulttuurien myyteissä ja tarinoissa. Muun muassa 

Lähi-idän muinaisilla kansoilla se on yleinen aihe myyteissä.  Elämän puu on usein 

kuvattu myyttisenä puuna, joka antaa kuolemattomuuden ja sijaitsee maailman kes-

kellä sitoen maan ja taivaan yhteen. Myös Skandinaavisilla muinaiskansoilla on ollut 

myytti elämän puusta, joka kannattelee ja varjelee maailmankaikkeutta. Nimeltään se 

oli maailmanpuu, joka esiintyy sekä suomalaisissa vanhoissa luonnonuskonnoissa 

että Kalevalassa, jossa Iso Tammi on maailmanpuu.  Maailmanpuu oli jättiläispuu, 

maailman pylväs. Puu seisoi Pohjantähden kohdalla ja taivas pyöri sen ympäri. Sen 

lehtiin oli kirjoitettu kaikkien ihmisten kohtalo ja tulevaisuus. Puu oli pylväs taivaa-

seen, sen juuret olivat syvällä maan uumenissa. Puu toimikin yhteytenä maanalaisen 

ja taivaallisen välillä. Sillä oli yhteys vainajiin. Puu sitoo yhteen päällekkäin sijaitse-

vat maailmat ja joissakin mytologioissa esim. hinduilla, venäläisillä ja mayoilla puu 

kuljettaa vettä yläilmoihin ja ylläpitää veden kiertoa. Elämän puu tunnetaan myös 

elollisen luonnon tai koko maailman vertauskuvana. 

Myös linnunrataa pidettiin isona puuna, isona tammena, joka oli kaadettu linnunra-

daksi. Tätä puuta pitkin vainajat vaelsivat. Tästä, kaadetun tammen tarusta, uskotaan 

myös syntyneen tammikuu –nimen, näkyyhän linnunrata selvemmin juuri tammi-

kuun aikana. Puiden avulla myös kaadettu karhu saateltiin takaisin tähdistöön. Kar-

hun koti oli Ison Karhun tähdistössä. Jotta Karhu osaisi takaisin kotiin, sen kallo ri-

pustettiin honkaan ja luut haudattiin hongan alle. Myös Saamelaiseen šamaanirum-

puun on kuvattu elämänpuu eli rutimoraita. 

Kristillisessä uskonnossa Eedenin paratiisin keskellä kasvoi kaksi puuta; hyvän– ja 

pahantiedonpuu sekä elämänpuu, joka kantaa hedelmiä ja jonka lehdistä kansat saa-

vat terveyden. Babylonialaisessa myytissä etsitään myös ikuisen elämän antavaa 

kasvia. Muinaisen Lähi-idän ja Egyptin taiteessa kuvataan usein elämänpuuta. Se on 

keskeinen symboli myös Kappalassa. 
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6.3.2 Pyhät lehdot, karsikot ja uhripuut 

Pyhä lehto eli hiisi oli ennen ihmisen temppeli. Siellä uhrattiin metsän jumalille, suo-

ritettiin palvontamenoja sekä kokoonnuttiin esimerkiksi syömään juhla-aterioita ja 

muutenkin juhlimaan. Pyhiä lehtoja kutsuttiin myös uhrilehdoiksi. Pyhät lehdot oli-

vat pyhitetty luonnonhengille ja ne olivat ihmisen raivaamiselta ja hyötykäytöltä suo-

jeltuja. Myös Kreikassa ja varsinkin kelteillä uhrilehdot olivat tärkeä osa rituaalisia 

palvontamenoja. Puu, kivi ja vesi ovat merkinneet tuonpuoleisen rajaa. Hiisi on ollut 

myös portti menneisyyteen. Siellä on saatu yhteys vainajiin.  

Suurin osa suomalaisista tuntee voivansa hiljentyä luonnossa. Varhaisten uskonnol-

listen käsitysten ja kokemuksien taustalla onkin metsä. Kirjauskovaiset pitävätkin 

metsää pakanallisena paikkana. Viimeisetkin pyhät lehdot hakattiin pois Suomesta 

1800-luvulla kristinuskon ja monoteismin tieltä. 

Karsikot olivat taas tavallaan muistopuita.  Niihin kaiverrettiin muistoja tapahtumista 

ja matkoista. Esimerkiksi hääpäivä ja hyvät saaliit kaiverrettiin runkoon. Nimi kar-

sikko tulee siitä, että kaiverruksen sijaan puu saatettiin karsia, ottaa alhaalta kaikki 

oksat pois jonkin asian muistoksi. Karsikkopuita tehtiin myös oman talon ja hauta-

usmaan väliin. Niihin kaiverrettiin vainajien nimet muistuttamaan kuolleille, että niil-

lä ei ole enää asiaa elävien joukkoon ja näin omaiset saavat rauhan. Näistä puista on 

myös nimitys ristipuu ja ristipetäjä. 

Puilla ja ihmisillä oli kohtalonyhteys. Se mitä tapahtui puulle, tapahtui myös ihmisil-

le. Esimerkiksi oksan katkeaminen ennusti kuolemaa. Miltei jokaisella talolla oli 

oma uhripuu, jota kunnioitettiin ja palveltiin. Puulla oli miltei jumalallinen olemus, 

se oli pyhä ja koskematon, se kuunteli rukouksia ja määräsi omistajansa kohtalon. 

Sille uhrattiin ja sen uskottiin parantavan sairauksia. Onnipuu, Lyylipuu ja Pitämys-

puu ovat myös uhripuun nimityksiä. 

Pihapuiden ja ihmisten elämät ovat kietoutuneet yhteen vielä nykyäänkin. Ajatus sii-

tä, että kukoistavan pihapuun omistaja on onnellinen, on vielä nykyäänkin voimis-

saan. (Pekonen, 1997) (Kovalainen & Seppo, 1997) (Wikipedia, Tammi, 2011) 

(Wikipedia, Pyhä lehto, 2010) (Wikipedia, Elämän puu, 2010) 
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Muistomerkki, 2011, akryyli kankaalle, 92cm x 73cm 
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Metsän muisti 

laaja 

Puun muisto 

hatara 

Aika lehdet vaihtaa 

vaihtaa ajat 

Unohtuu aika 

ajan tavat 

Loputon oleminen 

oloissaan 

Runo 7 
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7 LOPPUSANAT 

 

Koin tämän kirjoituksen puista itselleni tärkeäksi. Tämä oli loistava tilaisuus jäsen-

nellä omia ajatuksiani ja pohtia omia motiivejani maalaukseen sekä kirjoittamiseen. 

Omaa arkeaan voi piristää monella tapaa, mielikuvituksekas puiden jäsentely, per-

sonointi, metsässä mietiskely ja tavallisuuden mystifiointi värittävät minun maail-

maani. Löysin yllättäviä uusia näkökulmia puihin, sekä uskon että tämä lyhyt tutus-

tuminen puiden symboleihin, vanhoihin myytteihin sekä kansan perinteeseen antaa 

jotain uutta maalauksiini. 

Löysin yllätyksekseni paljon sammalla tavoin puista ajattelevia ja niitä personoivia 

ihmisiä, mikä toisaalta ei ollut kovin yllättävää, sillä ovathan suomalaiset metsiään 

rakastavaa kansaa. Puiden kunnioituksesta tänä päivänä en ole ihan varma. Luulen, 

että suurin osa ihmisistä kokee metsät ja puut arkisina ja niiden arvo on suoraan yh-

teydessä niiden hyötyarvoon. Omenapuista omenia, koivuista huonekaluja ja niin 

edespäin. Turhat puut voidaankin sitten vaikka kaataa. Markkinatalous on metsien 

kirosana. Minä jatkan metsän kanssa keskustelua. 

 

 

Runo 8 

 

 

 



 

LÄHTEET 

Carl G. Jung, M. -L. (1992). Carl G. Jung Symbolit, piilotajunnan kieli. Helsinki: 

Kustannusosakeyhtiö Otava. 

Cunningham, M. (2006). Säkenöivät päivät. Jyväskylä: Gummerus kustannus Oy. 

Kovalainen, R.;& Seppo, S. (1997). Puiden Kansa. Oulu: Kustannus Pohjoinen ja 

Perferia Publications. 

Pekonen, O. (1997). Elämän puu. Porvoo: WSOY - Kirjapainoyksikkö. 

Relve, H. (1997). Puiden Juurilla. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy. 

Whitman, W. (1965). ruohoa. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi. 

Wikipedia. (20. elokuu 2010). Elämän puu. Haettu 23. 3 2011 osoitteesta 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Elämän_puu 

Wikipedia. (20. lokakuu 2010). Pyhä lehto. Haettu 23. 3 2011 osoitteesta 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Pyhä_lehto 

Wikipedia. (5. Maalikuu 2011). Tammi. Haettu 23. maaliskuu 2011 osoitteesta 

http://fi.Tammi.wikipedia.org/wiki/Tammi 

 


