
ERÄTALOUS

Varhaisimmat Suomen asukkaat olivat pyyntikansaa – metsästys ja kalastus säilyivät 
pitkään tärkeimpinä elinkeinoina. 
Jo tuhansia vuosia Suomessa on myös viljelty maata ja pidetty karjaa. 

Savolainen talonpoika oli erätalonpoika, joka liikkui talvella hiihtämällä ja kesällä vesitse 
ruuhella ja veneellä. 
Metsien runsasta riistaa pyydettiin ansoilla ja loukuilla. Ampuma-aseena oli käsijousi. 
Suurriistaa varten kaivettiin pyyntihautoja tai käytettiin keihästä. 

Erämies halusi eniten turkiksia, sillä niistä sai parhaan hinnan. Niitä käytettiin myös 
veronmaksuun; sana raha onkin alkujaan tarkoittanut eläimen nahkaa. 
Kalat pyydettiin mm. verkoilla, merroilla ja rysillä. Suolattu tai kuivattu kapahauki oli suosittu
kauppatavara, ja se kelpasi myös veronmaksun välineeksi.





Luonnonantimet hyödynnettiin monipuolisesti vuodenaikojen mukaan. Monet pyyntivälineet
ja -tavat ovat säilyneet läpi vuosisatojen periaatteessa samanlaisina.
Lapinlahden Linnansalmella toimi 1500-luvulla kruununkalastamo Kustaa Vaasan ajoista 
lähtien vuosikymmenien ajan. Täällä pyydetyt kalat vietiin Olavinlinnan väen syötäväksi. 









KASKIVILJELYSTÄ PELTOVILJELYYN

Kaskiviljely oli ikiaikainen menetelmä, joka tuli Ylä-Savoon uudisasukkaiden mukana 1500-
luvulta lähtien. 
Savon erämaat asutettiin kirveen, tulen, paloaatran ja uutteruuden avulla. 

Näin se tapahtui:
1. Puut pyällettiin eli kuorittiin ja jätettiin kuivumaan pystyyn muutamaksi vuodeksi. 
2. Seuraavaksi puut kaadettiin ja niiden annettiin kuivua rasina vuoden tai pari.
3. Kuivuneet puut poltettiin, jolloin maaperän ravinteet vapautuivat viljelyskasvien käyttöön.
4. Kun poltettu maa-alue, palo, oli siivottu palamatta jääneistä kalikoista, päästiin 
kylvämään. 
Tuhkaan kylvettiin ruis, jonka sato kypsyi seuraavana kesänä. Kaskimailla kasvatettiin 
myös kauraa, ohraa ja naurista.

Huuhtakaski tehtiin havumetsään.



Kaskiviljelijän työkalut:
- puuvartinen rautakoukku, viertokanki, jolla vedettiin palavaa puuta pitkin maata 
- jalassa tuohivirsut, kädessä tuohinen kylvökopsa
- tuhkaan kylvetyt siemenet sekoitettiin aatralla ja palokuokalla ja kylvös tasoitettiin vielä 
risukarhilla 
- kypsynyt eli tuleentunut vilja leikattiin sirpillä ja sidottiin lyhteiksi, jotka koottiin pellolla 
kuivumaan kuhilaiksi
- puitavat elot ahdettiin riihen orsille, riihi lämmitettiin, ja varhain aamulla alkoi puinti 
varstoilla 
- jyvät erotettiin akanoista viskaimella ja jauhettiin käsikivillä tai myllyssä 



Peltoviljely yleistyi näillä seuduilla hitaasti. Vielä 1700-luvun lopulla kasket tuottivat 
suotuisina kesinä yhtä hyvin kuin pellot. 
Kaskenpoltto alkoi vähentyä 1800-luvun alussa isonjaon myötä, mutta Pohjois-Savossa 
viimeiset kasket sauhusivat vielä 1900-luvun alkupuolella. 
Metsien arvon noustessa 1860–70-luvulla alkoivat metsänhakkuut teollisuuden tarpeisiin. 



Ruisleipä on ollut hyvinvoinnin symboli. Savossa on perinteisesti leivottu pehmeää 
ruisleipää. Taikina hapatetaan leipäkorvossa ja jauhot sekoitetaan leivänjuureen hierimellä.



VAATTEIDEN VALMISTUS

Pellava ja hamppu eli liina

Naisilla oli kullakin oma pellava- tai liinamaansa, josta piti huolehtia. Kun pellava oli 
nyhdetty maasta, siemenkodat riivittiin rohkalla. Sitkeät kuidut saatiin irti vasta sitten, kun 
varsia ensin liotettiin vedessä viikko tai pari. Saunassa kuivatetut pellavat muokattiin 
pellavaloukulla ja lihdalla. Puumaiset päistäreet kaavittiin pois vitimellä. Jos haluttiin oikein 
hienoa lankaa, kuidut vielä sivistettiin eli harjattiin sian harjaksista tehdyllä pellavaharjalla. 



Villa

Villa kerittiin lampaista keritsimillä. Pesty villa nypittiin ja kuohkeutettiin kartoilla (karstoilla). 
Näin oli saatu kehrättäväksi valmiit lepereet.

Kuontalosta vaatteeksi

Iltaisin monessa pirtissä hyrisi rukki, sillä kehrääminen oli naisten puhdetyötä. Pellava- tai 
villakuontalo kiinnitettiin rukinlapaan. 
Se oli tavallisesti sulhasen lahja morsiamelleen, ja sillä sulhasmies saattoi osoittaa 
kädentaitojaan.
Kehrätty lanka kelattiin vyyhdelle vyyhdinpuun avulla.

Pellava- ja villalangoista kudottiin kankaat ja niistä ommeltiin kotona vaatteet talon väelle. 
Ammattimiestä tarvittiin vain vaativimpiin töihin: räätäli teki miesten pukuja ja suutari 
naputteli kenkiä.



VAATTEIDEN HUOLTO

Pyykinpesu

Iso pyykki pestiin yleensä vain muutaman kerran vuodessa. Vaatteet liotettiin ja hierottiin
saippualla  ja  lipeävedellä.  Sitten  ne haudutettiin  tai  keitettiin  ja  pieksettiin  pesukartulla.
Kesällä pyykki pestiin ja huuhdottiin rannalla tai muuten veden äärellä, talvella piti mennä
huuhtelemaan avannolle.

Saippua  valmistettiin  keittämällä  eläinten  sisälmysrasvoista.  Tarvittava  emäs  eli  lipeä
saatiin uuttamalla puhtaasta koivuntuhkasta.

Pyykkipunkka ja pyykkilauta ovat uudempia keksintöjä.

Liinavaatteet  silitettiin  kaulauslaudan  ja  kaulaustukin  avulla.  Kosteahko  vaate  käärittiin
tukin ympärille ja sitä työnnettiin laudan puristuksessa sileällä alustalla.

Myöhemmin käyttöön tulivat silitysraudat, joita kuumennettiin tulella.



Lieneekö nuorille enää tuttu karvalankamatto? Näyttelyssä on lankakerä, jossa villalankaan
on yhdistetty lehmän karvoja.



MAITOTALOUS

Karjatalous tuotti kovin vähän aina 1800-luvun loppupuolelle saakka, mutta 1860-luvun 
katovuosien jälkeen ei enää voitu luottaa yksipuoliseen viljanviljelyyn. Karjanhoito tuli 
entistä tärkeämmäksi. 

Lapinlahdella useat papit olivat innokkaita maanviljelijöitä ja karjankasvattajia. Oppia 
saatiin Kuopion Leväsellä toimineessa maanviljelyskoulussa, ja pappilan karjaa hoidettiin 
uusien suuntausten mukaisesti. Lukkari Iisakki Hirvonen moittii 1870-luvulla 
pitäjänkuvauksessaan navettoja pieniksi, pimeiksi ja siivottomiksi, mutta toteaa 
karjanhoidon olevan kohoamaan päin. Halosten Linnansalmen karjanhoito saa häneltä 
kiitosta.

Keväällä lehmät laskettiin ulos metsä- ja aholaitumille. Paimen lähti aamulypsyn jälkeen 
niitä päiväksi paimentamaan. Iltalypsylle hän toi karjansa takaisin kotiin, ja yöksi se yleensä
jätettiin kesantopellolle. Lypsyn ajaksi sytytettiin lehmisavuja hyttysten ja kärpästen 
karkottamiseksi. Lasten tehtävänä oli ripsua lehmiä lypsyn aikana. 



Talvirehu saatiin suurimmaksi osaksi luonnonniityiltä. Heinä oli vähäravinteista, eikä sitä 
riittänyt yli talven. Karjaa jouduttiin ruokkimaan kaskihalmeilta saaduilla oljilla ja pehkuilla 
sekä lehtikerpuilla ja naateilla. Kylvöheinän viljelyä pellossa oudoksuttiin aluksi kovasti.
 
Tällaisella ruokinnalla maidon tuotanto oli vaatimatonta, 700–800 litraa vuodessa lehmää 
kohti – nykyisin vuosituotto on kymmenkertainen. Talvikuukausina lehmät olivat ummessa 
eikä maitoa riittänyt ruokapöytään. Lapsille ehkä jokunen mukillinen, aikuisten 
ruokajuomana oli piimä, usein vedellä jatkettu, sekä kokkeli ja sintu (piimän hera).  

Lehmien  poikiminen  ajoitettiin  kevääseen,  ja  kesä  olikin  maitoisinta  aikaa.  Silloin  riitti
kuorittua maitoa vasikoillekin juotavaksi. Tuoretta maitoa käytettiin kuitenkin varsin vähän.
Sen sijaan sitä hapatettiin piimäksi ja se saatiin näin säilymään kuukausiakin. Kermasta
tehtiin voita, kuoritusta maidosta eli kurrista (kuorittu maito, laskumaito) kokkelia.  

Maito siivilöitiin kuusenhavuilla tai katajanoksilla vuoratun puusiivilän läpi. Myöhemmin 
käyttöön tulivat peltisiivilät.



Voin valmistus

Maito piti käsitellä nopeasti. Se kaadettiin laakeisiin puupyttyihin ja maidon pinnalle 
kohonnut kerma kaadettiin kirnuun, jonka männän liike pisti kerman vellomaan. Mäntälevyn
päälle alkoi keräytyä voita. Noin puolen tunnin kuluttua se oli valmista kaadettavaksi 
puuastiaan, jossa se pestiin ja lopuksi suolattiin. 

Voi oli talon harvoja myytäviä tuotteita, joten arkena sitä ei perheelle annettu.  Savolaista 
voita myytiin aina Viipuriin ja Pietariin saakka. 
Separaattori, maitokone, yleistyi näillä seuduilla 1800- ja 1900-lukujen vaihteen tienoilla. 
Kammesta pyöritettäessä ylemmästä torvesta tuli kermaa ja alemmasta rasvatonta maitoa 
eli kurria. 





KAUPANKÄYNTI

Kaupankäynti maaseudulla oli kiellettyä 1840-luvulle saakka. Myytävät tuotteet piti viedä 
kaupunkiin torille tai kauppiaalle välitettäväksi. Varsin pitkälle tultiin toimeen omavaraisesti: 
työkalut, käyttöesineet ja vaatteet valmistettiin itse. Välttämättömät tarvikkeet, ennen 
kaikkea suola, oli hankittava kaupungista. 

Lapinlahdelta suolanhakumatkat suuntautuivat Ouluun. Kuopiossa pidettiin markkinat 
kahdesti ja Iisalmessa kerran vuodessa. Kaupungissa ja markkinoilla käynnit olivatkin 
maalaisten elämässä kohokohtia.

Kun 1840-luvulla sallittiin maataloustuotteiden osto ja myynti, voin ostajia, voisaksoja alkoi 
liikkua Savon vesillä. Venäjän puolelta Karjalasta saapuivat maaseudulla kiertelevät 
laukkuryssät, jotka möivät kankaita, liinoja ja pikku rihkamaa maalaisille.

Kauppapuotien perustaminen maaseudulle tuli luvalliseksi 1859. Silloin kuka tahansa 
kirjoitus-, lasku- ja kirjanpitotaitoinen sai ryhtyä maakauppiaaksi kauppaluvan haettuaan. 
Tuon ajan maakaupat olivat monipuolisia. Samasta kaupasta sai ostaa esim. lankoja, 
tehdasvalmisteisia kankaita, nahkoja, hevosen valjaita, suolaa, rusinoita, nauloja, maaleja 
ja öljylamppuja. Kahvi, tee, sokeri ja monet muut ns. siirtomaatavarat alkoivat yleistyä. 

Lapinlahden ensimmäinen kauppapuoti sijaitsi Koivupihassa. Sen perusti Lassi Petter 
Jääskeläinen muutamia vuosia sen jälkeen, kun maakauppojen perustaminen tuli 
luvalliseksi. 1800-luvun lopussa Lapinlahden kirkonkylällä oli Lassi Kataisen, Taavetti 
Väänäsen, Petter Jääskeläisen, Aku Kähkösen ja Kotilaisen yksityiset kaupat. 
Osuustoiminta-aate synnytti Lapinlahden Osuusliikkeen 1903. 



Vilkastuva liike-elämä toi myös pankit paikkakunnalle. Säästöpankki aloitti toimintansa 
vuonna 1891 ja Lapinlahden osuuskassa vuonna 1904.

Viime vuosisadalla perustettiin lukuisia kauppoja eri puolille pitäjää. Kyläkauppa oli myös 
kohtaamispaikka, jossa tavattiin tuttuja ja kuultiin seutukunnan uutiset. Ne elivät aikansa ja 
ovat nyt lähes tyystin sivukyliltä hävinneet. 

  



Tehtävät

Erätalous

1. Mitkä olivat savolaisten vanhimmat elinkeinot?

2. Mitä sana raha on alun perin tarkoittanut?

3. Mitä kalastusvälineitä valokuvissa on?  Piirrä ja nimeä niitä.
Millä pyydyksillä olet itse kalastanut?



Kaskiviljelystä peltoviljelyyn

Joitakin kuvassa olevia esineitä on myös valokuvissa. Tutki niitä ja 
niihin liittyviä tekstejä. Nimeä kaikki esineet ja kirjoita mitä niillä 
tehtiin.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Mitä tarkoittaa pettuleipä?



Näyttelyssä on jäljennös Eero Järnefeltin Kaski -maalauksesta. Mitä tiedät sen 
syntyvaiheista?

Vaatteiden valmistus ja vaatteiden huolto

1. Ennen kuin pellolla kasvavasta pellavasta oli saatu lankaa, tarvittiin useita työvälineitä ja 
työvaiheita. Ota selvää, mitä kullakin työkalulla tehtiin. Kirjoita ja / tai piirrä.

2. Tutki samoin esineitä, joita tarvittiin, ennen kuin lampaanvillasta saatiin kinnaslankaa

3. Etsi pyykinpesuun liittyviä esineitä ja nimeä ne. Mistä kotitekoinen saippua valmistettiin?

4. Vertaa entisajan ja nykyajan vaatteiden silitystä.



Maitotalous

1. Tutki esineitä, joita käytettiin ennen lypsyllä ja maidon jatkokäsittelyssä

2. Mitä seuraavilla esineillä tehtiin:

- maitosiivilä

- separaattori

- kirnu

3. Lypsyaiheisessa valokuvassa näet lehmisavuja. Mikä niiden tarkoitus oli?

4. Mitä tarkoittaa se, että lehmä on ummessa?

5. Miksi voi oli entisaikana ruokapöydässä harvinaista herkkua?



Kaupankäynti

Museon näyttelyssä on esillä maalaiskauppa viime vuosisadan alkupuolelta. Mitä entisajan 
maalaiskaupassa myytyjä elintarvikkeita on näyttelyssä esillä?

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12.

13.

Mitä entisajan maalaiskaupassa myytyjä elintarvikkeita on näyttelyssä esillä?

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12.

13.

Mitä entisajan maalaiskaupassa myytyjä elintarvikkeita on näyttelyssä esillä?

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12.

13.


