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Maailma,  
jota ei ollut 
Kuka löysi Amerikan? Mitä 
yhteistä on pizzalla, popcornilla, 
vaniljajäätelöllä ja suklaalla? 
Miksi itämainen ruoka on tulis-
ta? Miksi kanit kiroilevat? Näihin 
ja muihin arvoituksiin vastataan 
tässä tekstissä.

Vuonna 2019 on tullut kuluneek-
si 500 vuotta Meksikon valloi- 
tuksen alkamisesta ja globaalin 
maailman syntymisestä. Kansal-
lismuseon Maailma, jota ei ollut 
-näyttely tuo Suomeen esineis-
töä kulttuureista, joiden olemas-

saolosta ei Euroopassa tiedetty 
mitään ennen ns. Uuden maail-
man ”löytymistä”.

Tämä teksti taustoittaa näyttelyn 
esikolumbiaanisia kulttuureja, 
keskittyen muinaisen Ameri-
kan kahteen korkeakulttuurien 
kehtoon: Mesoamerikkaan ja 
Andien alueeseen. Tarkoituksena 
on kartoittaa eri kulttuurien vai-
heita ja saavutuksia – maustet-
tuna taustakertomuksilla Uuden 
maailman outouksista, kuten 
kaakaosta ja kalkkunasta.
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so hinder Hispanien gegen Orient / bey dem Landt Indie ligen” (1561)
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Alkuperäiset 
Amerikkalaiset
Löysikö Kristoffer Kolumbus 
Amerikan? Vai kenties viikinki 
Leif Erikinpoika? Itse asiassa ei 
kumpikaan, sillä ihminen astui 
ensimmäistä kertaa Amerikan 
mantereelle yli 15 000 vuotta 
sitten Aasiasta käsin. Nykyiset 
Amerikan alkuperäisasukkaat 
ovat näiden ihmisten jälkeläi-

siä. Alkuperäiskansoja asuu 
Amerikan mantereen pohjoi-
simmista osista Jäämereltä 
aina etelän Tulimaahan saakka. 
Eniten alkuperäiskansoja asuu 
Meksikossa, Boliviassa, Perussa 
ja Guatemalassa. Seuraavassa 
käydään läpi näiden kansojen 
esivanhempien kulttuureja. 
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Mesoamerikan,  
Keski-Amerikan  
ja Etelä-Amerikan  
kulttuurien aikajana
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Mesoamerikka Mesoamerikaksi kutsutaan 
Väli-Amerikan aluetta Meksikon 
keskivaiheilta Costa Ricaan,  
jolla oli yhteisiä piirteitä esi- 
kolumbiaanisella ajalla eli  
ennen eurooppalaisten löytö-
retkiä. Alueen maantieteellisten 
ääripäiden välinen etäisyys on 
yli 3000 kilometriä eli matka 
Helsingistä Kairoon.  
 
 
 
 
 

Pinta-ala vastaa suurin piirtein 
Pyreneiden niemimaan ja Rans-
kan yhteenlaskettua alaa. Alueen 
luonto vaihtelee trooppisista sa-
demetsistä kuiviin tasankoihin, 
koralliriutoilta lumihuippuisille 
vuorille. Mesoamerikan luonnon 
monimuotoisuus on yksi maail-
man rikkaimmista. Tämä näkyy 
niin muinaisten kulttuurien 
taiteessa kuin viidakkopolkuja 
taivallettaessa. 

Montezuma II:n (Motecuhzoma 

Xocoyotzin) teocalli-valtaistuimen 

yläosa, jossa on kuvattuna 

jumalhahmot Huitzilopochtli ja 

Tezcatlipoca nk. aurinkokiekon 

ympärillä. Montezuma II:n nimi on 

kirjoitettu Tezcatlipocan yläpuolelle, 

joka viittaa siihen, että hallitsija 

esiintyy kuvassa jumalan hahmossa. 

Asteekkikulttuuri; 1507 jaa. (Kuva: 

Harri Kettunen, Antropologinen 

kansallismuseo, México).
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Mesoamerikan varhaisia kor-
keakulttuureita ovat olmeekkien 
kulttuuri sekä sapoteekkien 
ja mayojen kulttuurit. Var-
haisimpia merkkejä mayojen 
kulttuurista on noin 2000 eaa. 
Jo ennen ajanlaskumme alkua 
mayat rakensivat alueelleen 
kaupunkeja sekä suuria porras-
pyramideja. Yksi suurimmista 
on El Miradorin kaupungissa 
sijaitseva La Danta. Mayojen 
kirjoitusjärjestelmä alkoi kehit-
tyä jo ennen ajanlaskun alkua 
ja kehittyi huippuunsa vuosina 
250-900 jaa.
 

Mayojen länsipuolella valtaa 
piti Teotihuacan, jonka poliit-
tinen ja kulttuurinen vaikutus 
ulottui Keski-Meksikosta aina 
maya-alueelle asti. Teotihuaca-
nin kulttuuri tuli tiensä päähän 
600-luvulla, ja klassinen maya- 
kulttuuri romahti 900-luvulle 
tultaessa. Tämän jälkeen alueel-
la nousi esiin uusia kulttuureja, 
kuten tolteekkien ja misteekkien 
kulttuurit. Viimeisin tulokas 
oli asteekkien kulttuuri, jonka 
valloittamisen espanjalaiset 
aloittivat 500 vuotta sitten.

M E S OA M E R I K A N  M O N E T 
KO R K E A K U LTT U U R I T

Hautauurna, jossa kuvattuna sateen ja salamoinnin jumala Cocijo; 

sapoteekkikulttuuri, Monte Albán, Oaxaca, Meksiko; 450–650 jaa.
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Alueen kulttuureilla on monia 
yhteisiä piirteitä, jotka liittyvät 
maatalouteen ja ruokavalioon, 
taiteeseen ja arkkitehtuuriin, ka-
lenteri- ja kirjoitusjärjestelmiin, 
mytologiaan ja ideologiaan, 
urheiluun ja saunomiseen sekä 
tieteisiin, kuten matematiikkaan 
ja astronomiaan. Laajalle alueel-
le mahtuu kuitenkin hyvin mo-
nenlaisia kulttuureita, joilla on 
kullakin omanlaisensa historia. 

Kirjoitusjärjestelmiä oli eri 
aikoina ja eri alueilla käytössä 
kymmenisen erilaista. Näistä 
pitkäkestoisin ja tunnetuin on 
maya-hieroglyfikirjoitus. Mayo-
jen teksteistä tiedämme esimer-

kiksi, että he pystyivät laske-
maan mm. Kuun ja Venuksen 
kiertoradat hyvinkin tarkkaan. 
Mayat kirjoittivat tekstejään 
200-luvulta eaa. aina espan-
jalaisvalloituksen aikaan asti 
1500- ja 1600-luvuilla. Eurooppa-
laiset pitivät mesoamerikkalaisia 
kirjoitusjärjestelmiä kirjoituksen 
esimuotona tai kuvakirjoituk-
sena – joka tapauksessa alem-
piarvoisena eurooppalaisten 
käyttämään aakkoskirjoitukseen 
verrattuna. Mesoamerikkalaisia 
kirjoitusjärjestelmiä luultiin vaja-
vaisiksi aina meidän päiviimme 
saakka, mutta viime aikoina niis-
tä on saatu paljon uutta tietoa. 

YHTEISIÄ KULTTUURIPI IRTEITÄ  
RUUASTA URHEILUUN

Reliefipaneeli 700-luvulta Usumacinta-joen alueelta Meksikon ja Guatemalan 

rajamailta. Haudanryöstäjien viemässä paneelissa on kuvattuna Yaxchilanin 

kuningas Chelew Chan K’inich, seurassaan vasallinsa Aj Chak Maax, joka on 

ottanut sotaretkellään 24. elokuuta vuonna 783 kiinni vankeja, jotka hän esittelee 

kuninkaalleen. (Kuva: Harri Kettunen, Kimbell Art Museum, Fort Worth, Texas)
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Yhteisiä piirteitä löytyy myös 
uskontoelämästä ja taruista. 
Osa näistä piirteistä on säi-
lynyt tuhansia vuosia aina 
tähän päivään asti, kuten ta-
rinat ihmisistä, jotka pystyvät 
muuntautumaan eläimiksi, sekä 
tarinat kivistä ja vuorista, jotka 
ovat eläviä ihmisten ja eläinten 
tapaan. Mesoamerikassa oli 
myös yhteisiä kauneusihanteita: 
hampaita koristeltiin arvokivillä 
ja joskus ihmisen päästä tehtiin 
suiponmallinen muovaamalla 
sitä vauvaiässä. Laajalle oli le-
vinnyt myös pallopeli, jossa raa-
kakumista tehtyä palloa isketään 
lantiolla ja kyynärpäillä mutta 
ei jaloilla eikä kämmenellä. 

Mesoamerikkalaiset ovat myös 
suomalaisten tapaan saunoneet 
ahkerasti – ja useilla alueilla sau-
novat vielä nykyäänkin.

Vuosituhansia mesoamerikka-
laisten ruokavalio on koostunut 
pääasiassa maissista, pavuista, 
kurpitsasta ja chilistä. Kurpitsaa 
ja maissia alettiin viljellä pieni- 
muotoisesti alueella jo noin 
9000 vuotta sitten, myöhemmin 
myös papua. Intensiivinen maa-
talous alkoi kehittyä kuitenkin 
vasta noin 3000 vuotta sitten. 
Samoihin aikoihin asutus alkoi 
keskittyä kyläyhteisöihin, joita 
johti päällikkö.

Monet mesoamerikkalaisten 
tavoista ovat jatkuneet vuositu-
hansia, osa on muuntautunut 
ja osa kadonnut. Espanjalais-
ten ja muiden eurooppalaisten 
vaikutus alueella on kestänyt 
vain 500 vuotta, mikä on lyhyt 
ajanjakso verrattuna siihen, että 
alkuperäisasukkaat saapuivat 
alueelle yli 10 000 vuotta sitten. 
Silti espanjalaisvalloituksella oli 
ja on yhä suunnaton vaikutus 
alueen historiaan, kulttuureihin 
ja ihmisiin.

Eurooppalaisvalloitus 1500- 
luvulla ja sen jälkeinen aika 
olivat Mesoamerikassa, kuten 
muuallakin Amerikkojen kaksois-

mantereella, väestökatastrofi ja 
mittaamaton inhimillinen tra-
gedia. Monet Mesoamerikkaa 
esikolumbiaanisella kaudella 
leimanneet kulttuuriset piirteet 
katosivat valloituksen myötä. 
Tilalle tuli kuitenkin uusia yhdis-
täviä tekijöitä, kun espanjalainen 
kulttuuri sekoittui paikallisiin 
kulttuureihin ja nämä levisivät 
laajemmalle alueelle kuin kos-
kaan ennen eurooppalaisvalloi-
tusta. Nykyään nämä vaikutuk-
set ulottuvat koko maailmaan, 
etenkin ruokakulttuurin saralla.

KULTTUURIT  
OVAT SÄILYNEET  
MUTTA MUUTTUNEET
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Eurooppalaisten mukana Meso- 
amerikan alueelta Eurooppaan 
ja muualle maailmaan kulkeutui 
useita raaka-aineita, joita käy-
tämme lähes päivittäin: mm. 
tomaatti, maissi, chili, mauste-
pippuri, vanilja ja kaakao. Mitä 

olisikaan eurooppalainen keittiö 
ilman näitä mesoamerikkalaisia 
raaka-aineita? Mitä olisi pizza il-
man tomaattia, itämainen ruoka 
ilman chiliä, jäätelö ilman vanil-
jaa, elokuvailta ilman popcornia 
ja elämä ilman suklaata?

Yksityiskohta Diego Riveran seinämaalauksesta ”La Historia de 

Morelos: Conquista y Revolución” (1930) Cortésin palatsissa 

Cuernavacassa, Meksikossa. (Kuva: Harri Kettunen)
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Andien alue
Mesoamerikan ohella toinen 
muinaisen Amerikan suurista 
kulttuurikehdoista oli Andien 
alue. Alueen luonto on hyvin 
moninainen ja kattaa laajan 
kirjon eri kasvillisuusvyöhyk-
keitä, ilmastotyyppejä ja hui-
mia korkeuseroja Tyynenmeren 

rannikolta Andien vuoriston yli 
aina Amazonian sademetsän 
länsiosiin. Pohjois-eteläakselil-
la Andien kulttuurialue on noin 
4000 kilometrin pituinen eli 
sama matka kuin Helsingistä 
Kabuliin.

Machu Picchu

(kuva: Antti Korpisaari)



2 32 2

Monilla Andien alueen kulttuu-
reilla oli paljon yhteistä mm. 
taiteen ja ruokavalion suhteen. 
Mesoamerikkalaisten tapaan 
Andien alueen asukkaat söivät 
maissia, papuja, avokadoja, 
maapähkinöitä ja chiliä. Toi-
saalta Andien alueella oli omia 
erikoisuuksia, kuten peruna,  
kvinoa ja marsut. Marsu esiin-
tyy myös inkojen entisen pää-
kaupungin Cuscon katedraalin 
alttaritaulussa, jossa on kuvat-
tuna Jeesus opetuslapsineen 
syömässä marsua viimeisellä 
ehtoollisella. Maalaus kuvaa 
hyvin paikallisten tapojen 
yhdistymistä eurooppalaisten 
valloittajien kulttuuriin.

Andien asukkaat käyttivät  
laamaa kuormajuhtana.  
Mesoamerikkalaisilla ei ollut 
käytössään mitään eläintä, joka 
olisi kantanut mm. kauppatava-
roita paikasta toiseen. Lisäksi 
kummallakaan alueella ei ollut 
esimerkiksi metallista valmis-
tettuja miekkoja, ruutiaseita 
eikä hevosia, jotka kaikki tulivat 
tutuiksi vasta espanjalaisvalloi-
tuksen myötä. Hevonen, joka 
on alun perin kehittynyt Poh-
jois-Amerikassa, katosi Ame-
rikan mantereelta noin 12 000 
vuotta sitten ja palasi espanja-
laisten mukana jälleen alkupe-
räiselle kotiseudulleen.

Toisin kuin kulttuurisesti ja  
poliittisesti pirstaloituneessa  
Mesoamerikassa, Andien alu- 
eella syntyi noin sata vuotta 
ennen espanjalaisten saapu-
mista laaja imperiumi – inkojen 

valtakunta. Tätä kehitystä olivat 
edeltäneet tuhansien vuosien ai-
kana useat eri kulttuurit nykyis-
ten Ecuadorin, Perun ja Bolivian 
alueella. 

Y H T E I S I Ä  P I I RT E I TÄ  JA  
A N D I E N  E R I KO I S U U K S I A 

I N K AT  JA  H E I DÄ N  
E D E LTÄ JÄ N S Ä

Kaislaveneen muotoinen astia, jossa on kaksi 

soutajaa; Moche-kulttuuri, Peru; n. 300 jaa.
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laisi Chimu-kulttuurin vain  
noin 50 vuotta ennen espanja-
laisten saapumista alueelle.  
Eteläisen Perun rannikolla 
kukoistanut Paracas-kulttuuri 
(700–100 eaa.) tunnetaan eten-
kin taidokkaista tekstiileistään. 
Andien vuoristosta ja Perun 
kuivalta rannikkoalueelta on 
löytynyt paljon vanhoja teks-
tiilejä, sillä kuivissa oloissa 
tekstiilit säilyvät pitkään. Sen 
sijaan Mesoamerikan tai Ama-
zonian viidakoissa orgaaninen 
materiaali ei yleensä säily kuin 
poikkeusolosuhteissa. Paracas- 
kulttuuria seurasi samoilla 
alueilla Nasca-kulttuuri (100 
eaa.–650 jaa.), joka tunnetaan 
erityisesti nk. Nascan linjoista. 
Ne ovat isoja aavikolle muodos-
tettuja kuvia mm. eläimistä ja 

geometrisistä muodoista. Lähes 
koko läntiseen Peruun levittäyty-
nyt Wari-kulttuuri (600–1000 jaa.) 
sisälsi todennäköisesti useita 
alueen kulttuureja, jotka oli tuotu 
Wari-kulttuurin vaikutuspiiriin. 
Samaan tapaan toimi warien 
eteläinen monikulttuurinen  
naapuri ja aikalainen Tiwanaku- 
kulttuuri, jonka vaikutus ulottui 
kulttuurin keskiöstä Titicaca- 
järven alueelta aina Perun ja 
Chilen rannikolle asti, joskin 
todennäköisesti epäsuorasti. 
Vaikka Wari- ja Tiwanaku-kult-
tuurien poliittinen ja uskon-
nollinen valta hiipuikin satoja 
vuosia ennen inkavaltakunnan 
nousua, pohjustivat näiden ai-
empien valtakuntien käytännöt, 
innovaatiot ja muistot inkojen 
nopeaa nousua.

Chavin-kulttuuri alkoi kehit-
tyä 1200 eaa. pohjoisen Perun 
alueelle. Sen pohjana olivat 
Andien alueen varhaisemmat 
kulttuurit. Chavinit tunnetaan 
mm. isoista kaiverretuista 
kiviveistoksistaan ja taidokkais-

ta tekstiili- ja metallitöistään. 
Chavin-kulttuurin aika kesti noin 
vuoteen 200 eaa. Sitä seurasivat 
Tyynenmeren rannikon jokilaak-
sojen Moche- (100–800 jaa.) ja 
Chimu-kulttuurit (900–1470 jaa.). 
Laajentuva inkavaltakunta nie-

Shamaania esittävä juoma-astia;  

Chavínin-Cupisniquen kulttuuri, 

Peru; n. 1000 eaa.
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Viimeisenä merkittävänä kult-
tuurina Andien alueella kehittyi 
inkakulttuuri, joka kasvoi val-
takunnaksi vuoden 1400 paik-
keilla ja jatkoi valta-asemansa 
lujittamista aina espanjalais-
valloitukseen asti 1530-luvulla. 
Inkavaltakunta ulottui laajim-
millaan Kolumbian ja Ecuadorin 
rajamailta Keski-Chileen ja piti 
sisällään useita eri kulttuureja, 
jotka toimivat inkaimperiumin 
vallan alla. 

Inkavaltakunnan alaisuudessa 
jatkettiin mm. tuhansien kilo-

metrien pituisten tieverkostojen 
parantamista ja rakennettiin 
hierarkkinen valtiokoneisto 
verotuksineen ja väestörekis-
tereineen. Mittavia muistiinpa-
noja varten kehittyi myös nk. 
khipu-solmujärjestelmä, joka 
on ainutlaatuinen maailmassa. 
Inkavaltakunta ehti asteekkikult-
tuurin tapaan kukoistaa vain 
lyhyen aikaa ennen espanjalais-
valloitusta. Asteekkien pää-
kaupunki Tenochtitlan kukistui 
vuonna 1521 ja inkojen pääkau-
punki Cusco kaksitoista vuotta 
myöhemmin vuonna 1533.

Eurooppalaisten mukanaan 
tuomat taudit, sodat ja orjuutus 
verottivat valloituksen aikana 
ja sitä seuranneina vuosikym-
meninä suurimman osan koko 
Amerikan kaksoismantereen 
alkuperäisväestöstä. Vaikka 
valloitusta seurasi väestökato 
ja monien kulttuuripiirteiden 
ja instituutioiden katoaminen, 
alkuperäisasukkaat ja heidän 
kulttuurinsa ja kielensä eivät 
kadonneet kokonaan vaan so-
peutuivat uuteen todellisuuteen 
globaalissa maailmassa.

500 vuoden jälkeen Amerikkojen 
alkuperäisasukkaiden määrä on 
arviolta hyvin lähellä sitä, mitä 
se oli ennen eurooppalaisval-

loitusta. Alkuperäiskansa-iden-
titeetti on monilla alueilla 
vahvistumassa. Mesoamerikan 
alueella puhutaan nykyään noin 
120 eri kieltä, jotka kuuluvat 
yhdeksään eri kielikuntaan. Kiel-
ten puhujia on noin kymmenen 
miljoonaa. Alkuperäiskielten 
puhujia on koko Amerikkojen 
alueella arviolta 30 miljoonaa, 
ja he puhuvat kymmeniin eri 
kielikuntiin kuuluvia satoja eri 
kieliä. Useat pienet kielet ovat 
kuitenkin joko vaarassa kadota 
tai ovat parhaillaan katoamassa. 
Luonnon monimuotoisuuden 
ohella meidän tulisikin huoleh-
tia myös kulttuurien ja kielten 
monimuotoisuudesta.

Kaksikammioinen viheltävä pullo;  

inkakulttuuri, Peru; 1300 jaa.

M U I N A I S E T  
K U LTT U U R I T  N Y K YÄ Ä N



2 8 2 9

Hauska tietää

Chili-nimitystä käytetään paprikoiden sukuun kuuluvista lajeista, 

joiden kapsaisiini-pitoisuus on suuri. Kapsaisiini aiheuttaa ihmisille (ja 

muille nisäkkäille) kudoksissa polttavan tunteen. Samaan lajiin (Capsi-

cum annuum) kuuluu myös tavallinen ruokapaprika. Suomessa chiliä 

kutsuttiin nimellä turkinpippuri 1950-luvulle asti, jonka jälkeen asteek-

kien puhumasta nahuatlin kielestä tuleva termi chili alkoi hiljalleen 

yleistyä. Nahuatlin kielestä tulevat myös meksikolaisesta keittiöstä 

tuttu jalapeño eli Jalapan alueen chili (alun perin Xalapan eli ”hietikon 

vesilähde”) sekä chipotle eli savuchili (nahuatliksi chīlli + pōctli).

Tiesitkö että…

Amerikan alkuperäisasukkaat ovat 
käyttäneet chiliä yli 6000 vuotta. 
Kasvitiede, kielitiede ja arkeolo-
giset löydöt osoittavat, että chili 
kesytettiin ihmisten ravinnoksi itse-
näisesti sekä Mesoamerikassa että 
Etelä-Amerikassa. Chilin lisäksi mo-
nen muun koisokasvien heimoon  
kuuluvien lajien kuten perunan, 
tomaatin ja tupakan alkuperä on 
Etelä-Amerikassa.

Chili oli yksi uusista kasveista, joka 
kulkeutui Uudesta maailmasta  
Eurooppaan. Etenkin portugali-
laisten mukana chili kulki Afrikan 

rannikkoalueiden kautta Intiaan ja 
itäiseen Aasiaan asti – alueille, jois-
sa chili kuuluu nykyään jokapäiväi-
seen ruokavalioon. Koska pippuri 
oli jo tuttu mauste Aasiassa, sai 
chili siellä vielä voimakkaampana 
mausteena suuren suosion. Usein 
Intiassa, Kiinassa ja Thaimaassa 
chilin oletetaan jopa olevan kotoisin 
omasta maasta. Euroopassa suosio 
ei aluksi ollut aivan samanlainen. 
Viime vuosina tulinen ruoka on 
yleistynyt myös Euroopassa, kun 
chili on kiertänyt Uudesta maail-
masta Euroopan kautta Aasiaan ja 
Aasiasta takaisin Eurooppaan.

1 G LO B A A L I  C H I L I

2 9

Kuva: Calum Lewis
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Suklaan raaka-aineen kaakaon 
historia ulottuu tuhansien vuo-
sien taakse Mesoamerikan var-
haishistoriaan. Mayat ja asteekit 
joivat vaahdotetun ja värjätyn 
kaakaonsa chilillä, hunajalla,  
vaniljalla ja kapokkipuun sieme-
nillä maustettuna. 

Asteekeille, kuten monille muil-
lekin Mesoamerikan kansoille, 
kaakao toimi sekä rahana että 
juomana. Asteekkien hoviin kul-
jetettiin miljoonia kaakaopapuja 
vuodessa; osa pavuista juotiin ja 
osaa käytettiin palkkojen mak-

suun. Kaakaopapu lieneekin 
ainoa raha, joka oikeasti kasvaa 
puussa! 

Maailmanvalloituksensa kaakao 
aloitti 1500-luvulla, jolloin ”ju-
malten ruoka” kulkeutui Eu-
rooppaan ja sitä kautta muualle 
maailmaan. Ranskassa juoma 
katsottiin aluksi barbaarien juo-
maksi, kunnes siitä tuli hovikel-
poinen nautintoaine. 1800-luvulla 
suklaan yleistyessä myös väären-
netyn suklaan tuotanto yleistyi; 
suklaasalapoliisit tutkivat, oliko 
suklaata tai kaakaota käsitelty. 

Kaakaopuut kuuluvat Sterculiaceae- 
sukuun ja lajiin Theobroma cacao. Sana 

theobroma on kreikkaa ja tarkoittaa 

”jumalten ruokaa”. Sana cacao tulee 

puolestaan mihe-soke-kielisestä sanasta 

kakawa, josta se kulkeutui mayakielten ja 

asteekkien puhuman nahuatlin välityksel-

lä maailman muihin kieliin. 

Suklaa-sanan alkuperä on puolestaan 

hieman monimutkaisempi: sanan katso-

taan yleisesti tulevan nahuatlin chocolatl- 
sanasta, mutta missään asteekkien kirjal-

lisissa lähteissä tai varhaisissa nahuatl–

espanja-sanakirjoissa tätä sanaa ei esiin-

ny. Kaikissa näissä sanakirjoissa esiintyy 

ainoastaan sana cacahuatl. 1500-luvun 

jälkipuoliskolla espanjalaiset alkoivat 

kuitenkin käyttää uutta sanaa chocolate. 

Francisco Hernándezin teoksissa 1570-lu-

vulla chocolatl kuvataan cacahuatlin ja 

jauhetun pochotlin (kapokkipuun siemen-

ten) sekoitukseksi. Chocolate ei siis alun 

perin viittaa suoraan kaakaoon tai suklaa-

seen vaan tietyntyyppiseen maustettuun 

kaakaojuomaan.

Tiesitkö että…
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S U K L A A  –  J U M A LT E N  R U O K A A

Vulkaanisesta kivestä tehty kaakaopuun 

hedelmää kantavan miehen patsas; 

Amatlan, Veracruz, Meksiko, n. 1500 jaa.

(Kuva: Harri Kettunen, Brooklyn 

Museum, New York)
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M I STÄ  K A L K K U N A  O N  T U L L U T ?

Kalkkuna on kotoisin Pohjois- ja 
Keski-Amerikasta. Muinaiset 
mesoamerikkalaiset kesyttivät 
villikalkkunan, ja mm. mayat ja 
asteekit kuvasivat kalkkunoita 
taiteessaan ja kirjoituksissaan. 
Mayahieroglyfikirjoituksen rat-
kaisun yhtenä avaimena oli mui-
naisessa koodeksissa esiintyvä 
kalkkuna. Sen foneettinen eli 
äänneasuun perustuva kirjoitus-
asu Jukatanin alueella puhutus-
sa kielessä oli ku-tzu > kutz eli 
kalkkuna. Asteekeille kalkkuna 
oli puolestaan we’xōlōtl. 

Kalkkunalle on Amerikan alkupe-
räiskielissä lukuisia nimiä, mutta 
niistä yksikään ei ole kulkeutu-
nut Euroopan puolelle linnun 

mukana. Sen sijaan kalkkunan 
nimityksissä näkyy hyvin, mistä 
lintu on kyseisen kielen puhu-
jien tietoon tullut: eurooppa-
laisille oletetun Intian kautta ja 
kaakkoisaasialaisille Euroopan 
kautta. Turkkiin viittaavat nimet 
ilmeisesti liittyvät turkkilaisiin 
kauppiaisiin. Myös suomen 
kalkkunan jäljet johtavat ensin 
ruotsin kalkon-sanaan ja siitä 
hollannin kalkoen-sanaan, joka 
puolestaan pohjautuu Intiassa 
sijaitsevan kaupungin Kalikut 
(nyk. Kozhikode) nimeen. Jois-
sain kielissä kalkkunan nimi-
tykset yhdistyvät kanaan tai 
viittaavat linnun isoon kokoon, 
värikkääseen päähän tai tunnus-
omaiseen ääntelyyn. 

Kalkkuna voi vaihtaa päänsä väriä 

mielialansa mukaan punaisesta 

valkoisen kautta siniseen. Itä- 

Aasian kielissä kalkkunan nimi hei-

jastaa tätä kykyä: kiinaksi kalkkuna 

on 七面鳥, koreaksi 칠면조 ja japaniksi 

しちめんちょう. Kaikki tarkoittavat seit-

sennaamaista lintua. 

Tiesitkö että…

Jukataninkalkkuna (Meleagris ocellata) (kuva: Hilla Kettunen)
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Kalkkunahahmoinen astia;  

mayakulttuuri, Guatemala;  

950–1250 jaa.
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Amerikkojen alkuperäiskanso-
jen kielistä on peräisin kym-
meniä lainasanoja suomessa 
ja sadoittain muissa kielissä 
– etenkin läntisellä pallonpuo-
liskolla puhutuissa eurooppalai-
sissa kielissä. Uuden maailman 
avauduttua muulle maailmalle 
outoine uusine kasveineen, 
eläimineen, esineineen ja käsit-
teineen usein myös näitä asioi-
ta kuvaavat termit kulkeutuivat 
niiden vanavedessä. 

Suurin osa suomeen päätyneis-
tä Amerikkojen alkuperäiskieli-
sistä sanoista koskee kasvi- ja 
eläinmaailmaa tai luontoa 
ylipäätään. Näitä ovat mm. ana-
nas, chili, kaakao, suklaa, mais-
si, tomaatti, tupakka, jaguaari, 

oselotti, opossumi, laama, 
hurrikaani ja pampa. Materiaali-
seen kulttuuriin liittyviä sanoja 
ovat mm. anorakki, kanootti, 
mokkasiini ja sikari.

Nämä ja muut lainasanat ovat 
jatkuvassa muutoksen tilassa – 
ja kuvastavat tavalla tai toisella 
kulttuuriamme ja yhteiskun-
taamme. 1700-luvun puolivälis-
sä eliitti joi Suomessa ”choco-
ladia”, joka ruotsalaisittain 
äännettiin suklaa. Tähän sanaan 
pohjautuu myös suomen kielen 
suklaan ääntäminen.

Andien alueelta lähtöisin on 
myös peruna, jonka suomenkie-
linen nimi tulee ruotsin sanasta 
jordpäron eli maapäärynä.  

Se oli vielä 1700-luvulla melko 
tuntematon kasvi Suomessa. 
”Potatoesten istuttamisen muo-
dosta” tuli kuitenkin myöhem-
min Suomessa yleistä, mikä 
heijastuu mm. perunan mur-
teellisissa muodoissa potaatti, 
potjetti, putaatti, pottu, potu, 
poto, putti, potas, poteri, potak-
ka ja potko. 

Uusia kasveja ilmestyy Me-
soamerikan ja Andien alueelta 
Suomeen koko ajan. Vielä hyvin 
lyhyt aika sitten avokado, ba-
taatti sekä tuore chili olivat tuiki 
tuntemattomia. Nyt ne ovat 
lähes kaikille tuttuja ja jopa 
arkisia ruokia.

4

L A A M A N K I N  N I M I  
O N  L A I N A A 
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Kiroilevan kanin kaakaokippo 

(Kuva: Justin Kerr)

5

H Y VÄ Ä  TA R I N A A  K E R ROTA A N 
S U K U P O LV E STA  TO I S E E N

K I R O I L E VA  K A N I

Muinaisten mayojen mytolo-
gioissa, taiteessa ja hieroglyfi-
teksteissä seikkailee veijarikani, 
joka huijaa manalan jumalia, 
varastaa heidän vaatteensa ja 
matkustaa sen jälkeen turvaan 

kuunjumalattaren kainaloon. 
Klassiselta kaudelta peräisin 
olevassa keraamisessa kaakao-
kupissa on kuvattuna sarjaku-
vanomainen tarina kanista, joka 
on varastanut manalan jumalal-
ta vaatteet, pöllöpäähineen ja 
arvoesineet. Astian toisella puo-

lella kani esittelee saalistaan 
alastomalle jumalalle ja sadatte-
lee hänelle, sanoen ”polta pääsi 
ja haista ### senkin ###”. 

Astian toisella puolella tari-
na jatkuu: manalan jumala 
on löytänyt jostain itselleen 
lannevaatteen ja on nyt pol-
vistuneena auringonjumalan 
eteen valittaen tälle, että ”kani 
vei vaatteeni ja rikkauteni”.  
Tähän auringonjumala vastaa, 

että kani on saatu kiinni ja on 
kuunjumalattaren luona. Mutta 
kun kuvaa katsoo tarkkaan, voi 
kanin nähdä piileskelemässä 
auringonjumalan takana – val-
miina uusiin metkuihin! Muissa 
kuvaelmissa kanin voi tavata 
manalan hovista teeskentele-
mässä kirjuria, myyttisten ajan 
herrojen kanootista vapaa-
matkustajana ja lopulta myös 
kuunjumalattaren sylistä mietti-
mässä uusia kujeita.
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