
M
inulla on niin kylmä. Hengitys höyryää. Tä-
nään on se ilta, jota olen odottanut ja pelän-
nyt. Jo aiemmin päivällä kylän tietäjäeukko 

valeli jalkani ja käteni tuhkavedellä, mutta nyt minun 
tulisi kävellä hänen kanssaan käärmekalliolle ja antaa 
vaivani käärmeelle. Koko kesän minulle on naurettu ja 
pilkattu, ivattu syylätytöksi ja kartettu. En minä näitä 
halunnut käsiini ja jalkoihini, ne vain tulivat. Kyläläiset 
kuiskivat, että se on minun syytäni. Että se on rangaistus 
luvattomista kosketuksista ja retkistä takametsään. 

Kävelemme tietäjäeukon kanssa kohti kalliota. Ky-
läläisiä on kallion ympärillä soihtuineen. Vanhimmat 
istuvat kivien päällä, toiset seisovat. Joku nauraa ja 
osoittaa sormellaan, kun kävelen eukon perässä joukon 
läpi. Nousemme kalliolle sen pohjoispäästä ja minua 
vapisuttaa. 

Tietäjäeukko vie minut käärmeenkuvan lähelle ja 
mumisee hiljaa omia loitsujaan. En saa sanoista sel-
vää, mutta ymmärrän hänen kuiskivan apulaiselleen, 

käärmeelle. Eukolla on taikakalunsa mukanaan, joita 
hän heittää kallion laelle. Jossain lähellä lentää korppi. 
Tietäjäeukon silmissä välähtää, korpin huuto on hänelle 
merkki. Hän asettaa minut käärmeenkuvan päälle sei-
somaan ja huutaa villisti. Ympärillä väkijoukko hiljenee 
kunnioittaen tietäjää. Tietäjäeukko polvistuu kallion 
laelle osoittaen, että minun tulisi laittaa käteni käärmeen 
päälle. Kallio on kylmä ja kostea, mutta enää minua ei 
pelota. Haluan antaa vaivani käärmeelle. Vieköön se 
mennessään ne toiseen maailmaan, toisten kiroksi. 
Itken ja vuodatan kyyneleeni käärmeen kuvan päälle. 
Yhtäkkiä kaikki on ohi. Tietäjä nostaa minut ylös ja 
esittelee minua väkijoukolle. Kävelemme yhdessä alas 
kalliolta ja uskallan taas katsoa ihmisiä silmiin. 

Ennen kekriä huomaan, että jalkani ja käteni ovat 
parantuneet. Syylät ovat poissa. n

Ninni Koponen

KÄÄRMEKALLIO (21)

K
äärmekallioita on Etelä-Karjalassa kolme, Joutsenon Anolan lisäksi Imatran rajavyöhykkeen 
alueella Kiurulassa on yksi sekä yksi Taipalsaarella. Tutkijat ovat käärmemuodostelmista 
erimielisiä. Osan mielestä käärme on muodostunut kallioon luonnon muovaamana, 
pääkivilajista poikkeavan kivikiteen ansiosta kun kiviaines on ollut sulaa. Toisaalta toiset 

arkeologit uskovat, että kalliossa on ollut alun perin käärmettä muistuttava juopa, jota ihminen 
on parannellut ja muokannut käärmemäisemmäksi. Arkeologien mukaan työtä on tehty piikillä ja 
mahdollisesti myös hiottu. 

Käärmekallion lisäksi Joutsenon Anolan kylässä on ollut muitakin merkkejä varhaisesta asu-
tuksesta. Historiankirjojen ja perimätiedon mukaan Anolassa on ollut uhrikivi sekä kirjokivi, jotka 
molemmat ovat tuhoutuneet tietyömaiden alle. Uhrikivessä on ollut 4-5 matalaa, hiottua kuppia. 
Kirjokivessä taas on ollut jonkinlaisia merkkejä tai kirjoitusta. Lisäksi Anolan alueella on havaittu 
mm. tummatulikukkaa, joka myös kertoo varhaisesta asutuksesta. 

Käärmeillä on ollut kansanperinteessä oma vahva asemansa. Suomalais-karjalaisen kan-
sanrunouden loitsuissa ja uskomustarinoissa käärme mainitaan useasti. Tarinoissa käärmettä 
kuvataan kahdesta eri näkökulmasta, ne joko viittaavat käärmeen haltiarooliin talon karjaonnen 
ylläpitämisessä, ns. elättikäärme tai käärmeen asemaan tietäjän avustajana. Käärmeiden erityinen 
asema tietäjien avustajana liittyi niiden mystiseen kykyyn toimia kahdessa maailmassa yhtä aikaa. 
Taipalsaaren käärmekalliosta kerrotaan seuraavaa; Vielä 70-luvulla kylillä puhuttiin kalliosta, jossa 
oli käärmeen kuva. Tässä käärmeen kuvassa uskottiin olevan suuri voima. Talvipakkasellakin lumet 
sulivat käärmeenkuvan päältä ja ihminen, joka istui käärmekuvan päällä, parani ihmeellisesti. 
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T
here are three snake rocks in South Karelia: as well as in Anola, Joutseno, there is one 
in Kiurula in the Imatra borderland and another in Taipalsaari. Scholars disagree over the 
snake formations. Some believe that the snake figure was formed in the rock by nature, 
due to a rock crystal different from the main rock type, when the rocky material was in 

a molten state. Other archaeologists maintain that there has originally been a streak in the rock 
vaguely in the shape of a snake, which man has improved and shaped to look more snakelike. 
Archaeologists say the work has been done using a spike and the result possibly also ground smooth. 

 
As well as Snake Rock, Anola village in Joutseno has held other signs of early habitation. Accor-

ding to historical records and oral tradition, Anola has had both a sacrificial stone and a rune stone, 
both destroyed under road works. The sacrificial stone had 4-5 shallow, ground cups. The rune 
stone bore some kinds of markings or writing. Moreover, plants like the black mullein have been 
found in the Anola area; another indication of early habitation. 

Snakes have held their own powerful status in Finnish folk tradition. The snake occurs frequently 
in the incantations and belief legends of Finnish-Karelian folklore. The legends describe the snake 
from two different viewpoints; either they refer to the role of the snake as supernatural guardian 
in sustaining the farm’s luck with cattle, the so-called house snake, or the snake’s position as the 
sorcerer’s assistant or tutelary animal. The special status of snakes as sorcerers’ assistants was 
linked to their mystical ability to operate in two worlds at the same time. The Taipalsaari snake rock 
was still talked about in the 70s as the rock bearing the image of a snake. This snake figure was 
believed to hold great powers. Even in winter frosts, the snow melted off the snake image, and a 
person who sat upon it was miraculously healed.

Transl. Annira Silver

I 
am freezing cold. My breath is turning into steam. 
This is the night I have waited for and dreaded. 
Earlier today, the village sorcerer woman rinsed 

my feet and hands with ash water, but now I must walk 
with her to Snake Rock and hand over my affliction to 
the snake. All through the summer, I have been ridiculed 
and mocked, called the wart girl, and shunned. I didn’t 
ask for these things on my hands and feet, they just 
came. The villagers whisper that it is my fault. That it 
is punishment for forbidden touches and trips to the 
backwood. 

I walk towards the rock with the sorcerer woman. 
The villagers have gathered with their torches around 
the rock. The oldest folk sit on boulders, others are 
standing. Someone laughs and points a finger as I walk 
through the crowd behind the woman. We ascend the 
rock on its north side, and I am trembling. 

The sorcerer takes me to the image of the snake, 
quietly mumbling her magic words. I can’t make out the 

words, but I realise that she is whispering to her helper, 
the snake. The woman has brought her magic objects, 
which she casts on the rock. A raven flies nearby. The 
sorcerer woman’s eyes flash, the raven’s cry is her 
sign. She stands me on the image of the snake and 
yells madly. The crowd around us falls silent, showing 
respect to the sorcerer. The old woman kneels on the 
rock, gesturing that I must place my hands on the snake. 
The rock is cold and damp, but I am no longer afraid. 
I want to give my affliction to the snake. Let him take 
it to another world, to put the curse on others. I weep 
and my tears fall on the snake image. Suddenly it is all 
over. The sorcerer raises me up and shows me off to the 
crowd. Together we descend from the rock, and I have 
the courage to look people in the eye again. 

Before All Saints’ Day, I realise that my hands and 
feet are healed. The warts have gone. n

Ninni Koponen
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