
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
SUOMALAISEN	  JUHANNUSPERINTEEN	  BIBLIOGRAFIA	  
	  
Ruotsalainen	  ylioppilas	  Petrus	  Magnus	  Gyllenius	  kuvaili	  vuonna	  1649	  päiväkirjassaan	  turkulaisen	  
nuorison	  juhannuksen	  viettoa	  Kupittaalla	  Pyhän	  Johanneksen	  lähteellä.	  Gylleniuksen	  kertoman	  mukaan	  
väki	  vaelsi	  paikalle	  -‐	  viranomaisen	  kielloista	  ja	  maistraatin	  paikalle	  määräämästä	  vartijasta	  huolimatta	  -‐	  
uhraamaan,	  leikkimään	  ja	  kisailemaan	  tulien	  ympärille.	  Tämä	  lähes	  neljän	  sadan	  vuoden	  takainen	  
päiväkirja	  on	  harvinainen	  muistiinpano	  ja	  ehkäpä	  vanhin	  kirjallinen	  tieto	  keskikesän	  vietosta	  ja	  
kokkotulien	  poltosta	  Suomessa.	  
	  
Toinen	  mielenkiintoinen	  ja	  varhainen	  yksityiskohta	  löytyy	  vuoden	  1734	  asetuksesta,	  joka	  kieltää	  kansaa	  
rakentamasta	  pihoihinsa	  huvimajoja	  keskikesän	  aikaan.	  Lainsäätäjän	  kieltoa	  ei	  ole	  noudatettu	  kovin	  
tunnollisesti,	  sillä	  vielä	  nykyisinkin	  on	  tapana	  koristaa	  huoneita	  tai	  ainakin	  oven	  ja	  portin	  pielet	  tuoreilla	  
koivuilla	  ja	  lehvillä.	  Nykyinen	  juhannuksemme	  onkin	  moniulotteinen	  sekoitus	  pakanallista	  ja	  kirkollista	  
perinnettämme.	  Juhlan	  nimeksi	  juhannus	  vakiintui	  vasta	  keskiajalla,	  jolloin	  katolinen	  kirkko	  siirsi	  
pakanallisen	  keskikesän	  juhlamme	  Johannes	  Kastajan	  päiväksi.	  Lounais-‐Suomessa	  juhlaa	  nimitetään	  
edelleen	  mittumarjaksi	  tai	  mettumaariksi	  (ruots.	  midsommar).	  
	  
Sittemmin	  suomalaista	  juhannusta	  on	  käsitelty	  hyvinkin	  eri	  tasoisissa	  ja	  laajuisissa	  perinnetieteellisissä	  
artikkeleissa,	  opinnäytetöissä	  ja/tai	  tutkimuksissa.	  Niissä	  on	  selvitetty	  monimuotoisia	  
juhannuksenviettoon	  liittyviä	  tapoja,	  uskomuksia,	  ruokakulttuuria	  ja	  kokkorakenteita.	  Aineisto	  on	  
kirjavaa	  ja	  hajallaan	  sijaitsevan	  lähdeaineiston	  vuoksi	  yksityiskohtaista	  tai	  paikkakuntakohtaista	  aineistoa	  
on	  joskus	  vaikea	  löytää.	  
	  
Seurasaaren	  ulkomuseon	  tukijärjestöksi	  vuonna	  1956	  perustettu	  Seurasaarisäätiö	  on	  toimintansa	  
alkuajoista	  lähtien	  järjestänyt	  Helsingin	  Seurasaaressa	  koko	  perheelle	  suunnattua	  perinteistä	  
suomalaista	  juhannusjuhlaa.	  Seurasaaren	  juhannusvalkeat	  on	  nykyisin	  saaren	  kansainvälisin	  tapahtuma,	  
joka	  kokoaa	  yhteen	  vuosittain	  15000	  –	  20000	  kävijää	  nauttimaan	  suomalaisesta	  keskikesän	  tunnelmasta.	  
Bibliografian	  valmistaminen	  lähti	  alun	  perin	  liikkeelle	  omasta	  tarpeesta,	  mutta	  siitä	  on	  toivoaksemme	  
apua	  myös	  laajemmalle	  yleisölle.	  
	  
Tähän	  bibliografiaan	  on	  kerätty	  viitteitä	  suomalaisesta	  juhannuksesta	  Suomessa	  ilmestyneistä	  
perinnetieteellisistä	  kirjoista	  ja	  sarjajulkaisuista,	  historiikeista,	  bibliografioista	  ja	  luetteloista	  sekä	  
yliopistojen	  ja	  maakuntakirjastojen	  tietokannoista.	  Painamattomina	  lähteinä	  mukaan	  on	  otettu	  
yliopistojen	  (suomen	  kieli	  ja	  historia,	  kansatiede,	  folkloristiikka)	  opinnäytetyöt	  sekä	  Museoviraston	  ja	  
Suomalaisen	  Kirjallisuuden	  Seuran	  (vuoteen	  1935	  mennessä	  ilmestynyt	  aineisto)	  käsikirjoitusarkistojen	  
aineistot.	  Sanomalehtien	  tai	  aikakauslehtien	  artikkeleita	  ei	  ole	  käyty	  systemaattisesti	  läpi,	  vaan	  niitä	  on	  
mukana	  vain	  siinä	  tapauksessa	  jos	  ne	  ovat	  tulleet	  esille	  toisen	  aineiston	  kautta.	  Kaunokirjallisuus,	  
näytelmät,	  runot	  ja	  muu	  vastaava	  aineisto	  on	  jätetty	  luettelon	  ulkopuolelle.	  
	  
Aiheen	  mukaisesti	  järjestetty	  aineisto	  on	  jaettu	  painamattomiin	  ja	  painettuihin	  viitteisiin	  luvun	  
helpottamiseksi.	  Jokaisen	  viitteen	  sisältöä	  ei	  aina	  ole	  voitu	  tarkistaa	  tai	  määrittää	  tiettyyn	  aihepiiriin	  



kuuluvaksi.	  Tämän	  vuoksi	  yleinen	  osa	  on	  suhteellisen	  laaja	  verrattuna	  muihin.	  Viitteet	  on	  järjestetty	  
kirjoittajan	  tai	  ensimmäisen	  toimittajan	  nimen	  mukaan	  aakkosjärjestykseen.	  Luettelo	  käsittää	  vuoteen	  
2003	  mennessä	  ilmestyneen	  aineiston	  ja	  sitä	  on	  tarkoitus	  päivittää.	  Lukijat	  voivat	  toimittaa	  tietoja	  
uusista	  viitteistä	  ja	  antaa	  palautetta	  Seurasaarisäätiöön	  osoitteeseen	  seurasaarisaatio@kolumbus.fi	  tai	  
puhelimitse	  09-‐484	  234.	  
	  
Juhannusviitteitä	  ovat	  keränneet	  filosofian	  maisteri	  Marianne	  Hirvonen	  Suomen	  kulttuurirahaston	  
myöntämän	  apurahan	  turvin	  ja	  Seurasaarisäätiön	  pääsihteeri	  Aila	  Nieminen	  oman	  toimensa	  ohella.	  
Seurasaarisäätiö	  kiittää	  Suomen	  kulttuurirahastoa	  apurahasta.	  
	  
	  
Tomtebossa	  Uuden	  vuoden	  aattona	  2003	  	  
	  
Aila	  Nieminen	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



SISÄLLYS	  
(päivitetty	  22.2.2005/an)	  
	  
1.	  PAINAMATON	  AINEISTO	  
1.1.	  YLEISTÄ	  	  
1.2.	  KOKOT	  JA	  TULET	  	  
1.3.	  KORISTELU	  	  
1.4.	  RUOAT	  JA	  JUOMAT	  	  
1.5.	  TAIAT	  JA	  ENTEET	  	  
1.6.	  TANSSIT	  JA	  LEIKIT	  
	  
2.	  PAINETTU	  AINEISTO	  
2.1.	  YLEISTÄ	  	  
2.2.	  HÄÄT	  JA	  KIRKKO	  	  
2.3.	  KOKOT	  JA	  TULET	  	  
2.4.	  KORISTELU	  	  
2.5.	  RUOKA	  JA	  JUOMAT	  	  
2.6.	  TAIAT	  JA	  ENTEET	  	  
2.7.	  TANSSIT	  JA	  LEIKIT	  	  
2.8.	  MATKAKUVAUKSET	  JA	  -‐KERTOMUKSET	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
1.	  PAINAMATON	  AINEISTO	  
1.1.	  YLEISTÄ	  
	  
AALTO,	  ANJA	  
Juhlanviettotapoja	  (uusivuosi,	  juhannus).	  Uusikaupunki.	  1935.	  6	  s.	  Suomalaisen	  Kirjallisuuden	  Seuran	  
kansatieteellinen	  käsikirjoitusarkisto.	  
	  
AALTONEN,	  ESKO	  
Juhannuksen	  vietosta.	  Koski	  H.l.	  (Hautajaisista.	  Tammela).	  Pk.	  1914.	  5	  s.	  Suomalaisen	  Kirjallisuuden	  
Seuran	  kansatieteellinen	  käsikirjoitusarkisto.	  
	  
AHOLA,	  AILI	  
Juhlanviettotapoja	  (uusivuosi,	  laskiainen,	  juhannus).	  Hämeenlinna.	  1935.	  8	  s.	  Suomalaisen	  Kirjallisuuden	  
Seuran	  kansatieteellinen	  käsikirjoitusarkisto.	  
	  
ALAJUKURI,	  IRENE	  
Torshällan	  Suomalaisen	  Seuran	  juhannusjuhlat	  v.	  1958-‐1994.	  Tanhunopettajakoulutus	  VII	  /	  1955.	  Varalan	  
urheiluopiston	  arkisto.	  
	  
ANTTILA,	  IRJA	  
Juhlanviettotapoja	  (joulu,	  uusi	  vuosi,	  laskiainen,	  juhannus,	  nimipäivät).	  Karkkila.	  1935.	  Suomalaisen	  
Kirjallisuuden	  Seuran	  kansatieteellinen	  käsikirjoitusarkisto.	  10	  s.	  
	  
ANTTILA,	  VEIKKO	  
Kylä	  eli	  tavallansa	  (vuotuiset	  merkkipäivät,	  nuorison	  huvit,	  avioituminen,	  ruoka	  ja	  juoma,	  leikit	  ja	  pelit,	  
rehutalous,	  karjan	  uloslasku	  ja	  kesänavetat).	  Etelä-‐Pohjalaisen	  Osakunnan	  kotiseuturetki	  Kannuksen	  
Mutkalammin	  kylään	  1953.	  30	  s.	  Museoviraston	  kansatieteen	  käsikirjoitusarkisto.	  
	  
BOIJE,	  RUTH	  
Juhannuksen	  viettotapoja.	  Vanaja.	  1935.	  Suomalaisen	  Kirjallisuuden	  Seuran	  kansatieteellinen	  
käsikirjoitusarkisto.	  8	  s.	  
	  
DAHLSTRÖM,	  MAIJA	  
Juhlanviettotapoja	  (joulu,	  laskiainen,	  palmusunnuntai,	  kevätkestit,	  pääsiäinen,	  juhannus).	  Padasjoki.	  
1935.	  Suomalaisen	  Kirjallisuuden	  Seuran	  kansatieteellinen	  käsikirjoitusarkisto.	  9	  s.	  
	  
ELOVAARA,	  AINO	  
Juhlien	  (joulu,	  kynttelinpäivä,	  laskiainen,	  pääsiäinen,	  helluntai,	  juhannus)	  vietosta.	  Pyhäjärvi	  O.l.	  1928.	  
Suomalaisen	  Kirjallisuuden	  Seuran	  kansatieteellinen	  käsikirjoitusarkisto.	  14	  s.	  
	  
FABRITIUS,	  INGA	  
Juhlanviettotavoista	  (pääsiäinen,	  juhannus).	  Korsnäs	  1935.	  Suomalaisen	  Kirjallisuuden	  Seuran	  
kansatieteellinen	  käsikirjoitusarkisto.	  4	  s.	  
	  
FAGER,	  SIRKKA	  
Juhlanviettotavoista	  (pääsiäinen,	  laskiainen,	  juhannus,	  häät,	  joulu).	  Jyväskylä.	  1935.	  Suomalaisen	  
Kirjallisuuden	  Seuran	  kansatieteellinen	  käsikirjoitusarkisto.	  5	  s.	  



FULLT,	  KYLLIKKI	  
Juhlanviettotavoista	  (joulu,	  kekri,	  laskiainen,	  kynttilänpäivä,	  pääsiäinen,	  juhannus).	  Helsingin	  pitäjä.	  
1935.	  Suomalaisen	  Kirjallisuuden	  Seuran	  kansatieteellinen	  käsikirjoitusarkisto.	  11	  s.	  
	  
GUSEFF	  (JUVAS),	  MAIJA	  
Vuotuisjuhlien	  viettotavoista	  Ilomantsissa	  ja	  Suojärvellä.	  28	  käsink.	  s.	  Retkikunnalle	  v.	  1927.	  
Museoviraston	  kansatieteen	  käsikirjoitusarkisto.	  
HAAPAMÄKI,	  ANNIKKI	  
	  
Juhlanviettotavoista	  (joulu,	  hiiva-‐Nuutti,	  laskiainen,	  pääsiäinen,	  juhannus).	  Keuruu.	  1935.	  Suomalaisen	  
Kirjallisuuden	  Seuran	  kansatieteellinen	  käsikirjoitusarkisto.	  9	  s.	  
	  
HAAVISTO,	  ELSA	  
Muistelmia	  Lempäälästä	  (papinsaatavat,	  entisajan	  sairaanhoitoa,	  paimenessa,	  juhannus,	  entisajan	  
emäntä,	  sanontoja,	  sutkauksia	  ja	  taikuutta).	  Hämäläisen	  Osakunnan	  talletus.	  25	  s.	  Museoviraston	  
kansatieteen	  käsikirjoitusarkisto.	  
	  
HAKANEN,	  RAUHA	  
Juhlanviettotavoista	  (joulu,	  uusi	  vuosi,	  laskiainen,	  juhannus,	  köyri).	  Harjavalta,	  Kokemäki.	  1935.	  
Suomalaisen	  Kirjallisuuden	  Seuran	  kansatieteellinen	  käsikirjoitusarkisto.	  13	  s.	  
	  
HAKANEN,	  VIENO	  
Juhlien	  (joulu,	  laskiainen,	  pääsiäinen,	  juhannus,	  kekri)	  vietosta.	  Kokemäki.	  1935.	  Suomalaisen	  
Kirjallisuuden	  Seuran	  kansatieteellinen	  käsikirjoitusarkisto.	  28	  s.	  
	  
HALONEN,	  VIENO	  
Juhlanviettotavoista	  (joulu,	  uusi	  vuosi,	  laskiainen,	  pääsiäinen,	  juhannus,	  helatorstai,	  kekri,	  
pyhäinmiestenpäivä).	  Pyhäjärvi.	  O.l.	  1935.	  Suomalaisen	  Kirjallisuuden	  Seuran	  kansatieteellinen	  
käsikirjoitusarkisto.	  23	  s.	  
	  
HANDELL,	  LISA	  
Juhlanviettotavoista	  (pääsiäinen,	  joulu,	  juhannus).	  Artjärvi,	  Pirkkala,	  Pohjanmaa.	  1935.	  Suomalaisen	  
Kirjallisuuden	  Seuran	  kansatieteellinen	  käsikirjoitusarkisto.	  4	  s.	  
	  
HANGASMÄKI,	  RAUHA	  
Juhlanviettotavoista	  (juhannus,	  laskiainen,	  uusivuosi,	  häät,	  pääsiäinen,	  vappu,	  pyhäinpäivä,	  kamppiaiset).	  
Ilmajoki,	  Ruovesi.	  1935.	  Suomalaisen	  Kirjallisuuden	  Seuran	  kansatieteellinen	  käsikirjoitusarkisto.	  37	  s.	  
	  
HARJU,	  ANNE	  
Iljan	  praasniekka	  rajakarjalaisessa	  Salmin	  pitäjän	  Työmpäisten	  kylässä.	  Kansatieteen	  seminaarityö	  1988,	  
TYKL/kk/1729.	  Kulttuurien	  tutkimuksen	  laitoksen	  arkistot,	  TYKL-‐	  arkistot,	  Turun	  yliopisto.	  18	  s.	  
	  
HAVUALHO,	  KERTTU	  
Juhlanviettotavoista	  (joulu,	  laskiainen,	  juhannus).	  Karkkila.	  1935.	  Suomalaisen	  Kirjallisuuden	  Seuran	  
kansatieteellinen	  käsikirjoitusarkisto.	  8	  s.	  
	  
HEIKKILÄ,	  AUNE	  
Juhlanviettotavoista	  (joulu,	  hiiva-‐Nuutti,	  uusivuosi,	  pääsiäinen,	  juhannus).	  Merikarvia.	  1935.	  Suomalaisen	  



Kirjallisuuden	  Seuran	  kansatieteellinen	  käsikirjoitusarkisto.	  18	  s.	  
	  
HEIKKINEN,	  TYYNE	  
Joulun,	  juhannuksen	  ja	  laskiaisen	  vietosta.	  Virtasalmi.	  1927.	  Suomalaisen	  Kirjallisuuden	  Seuran	  
kansatieteellinen	  käsikirjoitusarkisto.	  12	  s.	  
	  
HEINONEN,	  PÄIVI	  
Näin	  tehtiin	  kansantanssinäytös	  Juhannusilta	  Keinumäellä.	  Anja	  Södermanin	  haastattelu	  16.10.1999.	  
Kansantanssinopettajakurssin	  IX	  kenttätyöt	  (1999-‐2000).	  Tampereen	  yliopiston	  Virtain	  
kulttuurintutkimusasema.	  
	  
HELANDER,	  MARGIT	  
Juhlanviettotavoista	  (joulu,	  uusivuosi,	  laskiainen,	  juhannus).	  Nastola.	  1935.	  Suomalaisen	  Kirjallisuuden	  
Seuran	  kansatieteellinen	  käsikirjoitusarkisto.	  4	  s.	  
	  
HELARIUTTA,	  ANU	  
Lasse	  Raustelan	  Taivaansavut	  -‐nuortenkirjasarja	  kansatieteellisenä	  lähteenä.	  Toisen	  maailmansodan	  
aikainen	  kaupunkilaiselämä	  Turussa.	  Kansatieteen	  seminaarityö	  1991.	  Kulttuurien	  tutkimuksen	  laitoksen	  
arkistot,	  TYKL-‐arkisto,	  Turun	  yliopisto.	  TYKL/kk	  1816.	  23	  s.	  
	  
HELMINEN,	  HELMI	  
Vuotuisjuhlien	  vietto	  Somerniemellä.	  63	  konek.	  s.	  Hämäläis-‐Osakunnan	  retki	  v.	  1936.	  Museoviraston	  
kansatieteen	  käsikirjoitusarkisto,	  no	  641.	  (Julk.	  Lounais-‐Hämeen	  kotiseutu-‐	  ja	  museoyhdistyksen	  
vuosikirjassa	  XI).	  
	  
HENTTONEN,	  A.	  
Juhlatavoista	  (joulu,	  laskiainen,	  pääsiäinen,	  helluntai,	  juhannus).	  Jääski.	  1935.	  Suomalaisen	  Kirjallisuuden	  
Seuran	  kansatieteellinen	  käsikirjoitusarkisto.	  8	  s.	  
	  
HIISSA,	  K.	  
Kylä.	  Rengosta	  kesäkuussa	  1938	  koottua	  muistitietoa	  (rakennukset,	  piha	  ja	  puutarha,	  maanviljelys,	  
talkoot	  ja	  pidot,	  vuotuisjuhlat,	  pilkkanimet	  ja	  tappelut,	  rosvot,	  sanomalehdet	  ja	  kirjasto).	  59	  s.	  
Museoviraston	  kansatieteen	  käsikirjoitusarkisto.	  
	  
HUSSO,	  SIRKKA	  
Haastatteluja	  hailuotolaisista	  kontakteista	  (kauppa,	  kulku,	  kodinhoito,	  ruokatalous,	  naisten	  käsityöt,	  
ulkorakennukset,	  sisustus,	  häät,	  vuotuisjuhlat,	  elämäntavat,	  kirkko).	  Virkamatka	  1972.130	  s.	  
Museoviraston	  kansatieteen	  käsikirjoitusarkisto.	  
	  
HUTTUNEN,	  AUGUSTA	  
Kekrin,	  laskiaisen,	  pääsiäisen	  ja	  juhannuksen	  viettotapoja	  ja	  taikoja	  Sonkajärvellä.	  V.	  1957-‐1958.	  3.	  
käsink.	  s.	  Museoviraston	  kansatieteen	  käsikirjoitusarkisto,	  no	  642.	  
	  
HYVÄRINEN,	  JUHO	  
Juhannuksen	  vietosta.	  Sortavala.	  1935.	  Suomalaisen	  kirjallisuuden	  Seuran	  kansatieteellinen	  
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Kirjallisuuden	  Seuran	  kansatieteellinen	  käsikirjoitusarkisto.	  8	  s.	  
	  
MANNINEN,	  ILMARI	  
Juhlien	  (joulu,	  uusivuosi,	  laskiainen,	  juhannus,	  kekri)	  vietosta.	  Liperi.	  Pk.	  1913.	  Suomalaisen	  Kirjallisuuden	  
Seuran	  kansatieteellinen	  käsikirjoitusarkisto.	  Fol.	  4	  s.	  
	  
MATTILA,	  MIRJA	  
Juhlatapoja	  ja	  -‐taikoja	  (joulu,	  uusivuosi,	  laskiainen,	  paastonaika,	  pääsiäinen,	  juhannus).	  Kiikoinen.	  Pk.	  
1935.	  Suomalaisen	  Kirjallisuuden	  Seuran	  kansatieteellinen	  käsikirjoitusarkisto.	  5	  s.	  
	  
MATTILA,	  SIRKKA	  
Juhlatapoja	  (joulu,	  kynttilänpäivä,	  laskiainen,	  pääsiäinen,	  juhannus).	  Hattula.	  Pk.	  1935.	  Suomalaisen	  
Kirjallisuuden	  Seuran	  kansatieteellinen	  käsikirjoitusarkisto.	  8	  s.	  
	  
MERILÄINEN,	  ELVI	  
Juhlatapoja	  (uusivuosi,	  Tapani,	  laskiainen,	  kiirastorstai,	  pääsiäinen,	  juhannus,	  Mikkeli,	  kekri,	  joulu).	  
Sotkamo.	  Pk.	  1935.	  Suomalaisen	  Kirjallisuuden	  Seuran	  kansatieteellinen	  käsikirjoitusarkisto.	  7	  s.	  
	  



MIKKOLA,	  EDV.	  
Maanviljelyksestä,	  kalastuksesta,	  talkoista,	  loukutus-‐	  ja	  mallassaunoista,	  ruokataloudesta,	  vuosijuhlista	  
(joulu,	  uusivuosi,	  loppiainen,	  laskiainen,	  pääsiäinen,	  helluntai,	  juhannus,	  pyhäin	  päivä,	  adventti).	  Pälkäne.	  
Pk.	  1912.	  Suomalaisen	  Kirjallisuuden	  Seuran	  kansatieteellinen	  käsikirjoitusarkisto.	  37	  s.	  
	  
MULTANEN,	  ANNIKKI	  
Juhlatapoja	  (joulu,	  loppiainen,	  laskiainen,	  pääsiäinen,	  vappu,	  helatorstai	  ja	  helluntai,	  juhannus,	  Mikkeli).	  
Nurmijärvi.	  Pk.	  1935.	  Suomalaisen	  Kirjallisuuden	  Seuran	  kansatieteellinen	  käsikirjoitusarkisto.	  8	  s.	  
	  
MYLLYHARJU,	  N.	  
Juhlatapoja	  (joulu,	  uusi	  vuosi,	  loppiainen,	  laskiainen,	  juhannus).	  Pomarkku.	  1935.	  Suomalaisen	  
Kirjallisuuden	  Seuran	  kansatieteellinen	  käsikirjoitusarkisto.	  17	  s.	  
	  
MYRSKY,	  VILHO	  
Juhannuksenvietosta	  30-‐40	  vuotta	  sitten.	  Perniö.	  Pk	  1915.	  Suomalaisen	  Kirjallisuuden	  Seuran	  
kansatieteellinen	  käsikirjoitusarkisto.	  Fol.	  4	  s.	  
	  
MÄKELÄ,	  SIRKKA	  
Juhlatapoja	  ja	  -‐taikoja	  (juhannus,	  Yrjönpäivä,	  laskiainen,	  pääsiäinen).	  Alavus.	  Pk.	  1935.	  Suomalaisen	  
Kirjallisuuden	  Seuran	  kansatieteellinen	  käsikirjoitusarkisto.	  4	  s.	  
	  
MÄKINEN,	  KERTTU	  
Juhlatapoja	  (juhannus,	  joulu	  leikkeineen,	  laskiainen,	  pääsiäinen).	  Loimaa.	  Pk	  1935.	  Suomalaisen	  
Kirjallisuuden	  Seuran	  kansatieteellinen	  käsikirjoitusarkisto.	  16	  s.	  
	  
NIEMELÄ,	  TOINI	  
Juhlatapoja	  (joulu,	  uusi	  vuosi,	  laskiainen,	  pitkäperjantaina,	  pääsiäinen,	  juhannus).	  Kuhmalahti.	  1935.	  
Suomalaisen	  Kirjallisuuden	  Seuran	  kansatieteellinen	  käsikirjoitusarkisto.	  7	  s.	  
	  
NIKULA,	  TUULIKKI	  
Piirteitä	  Kuhmoisten	  Harmoisten	  kylän	  vuotuisjuhlaperinteestä.	  Tanhunopettajan	  peruskurssi	  I	  /	  1976.	  
Varalan	  urheiluopiston	  arkisto.	  
	  
NISKANEN,	  ONNI	  
Juhannuksen	  vietosta.	  Uudenmaan	  rantaseutu.	  Pk.	  1904.	  Suomalaisen	  Kirjallisuuden	  Seuran	  
kansatieteellinen	  käsikirjoitusarkisto.	  9	  s.	  
	  
NURKKALA,	  LAINA	  
Juhlanviettotavoista	  (laskiainen,	  pääsiäinen,	  juhannus,	  Mikkelin	  päivä,	  joulu).	  Haapavesi.	  1935.	  
Suomalaisen	  Kirjallisuuden	  Seuran	  kansatieteellinen	  käsikirjoitusarkisto.	  7	  s.	  
	  
NURMELA,	  HULDA	  
Juhlavuoden	  kierto	  ja	  siihen	  liittyvät	  maa-‐	  ja	  kotitaloustehtävät	  Pöytyällä.	  31	  käsink.	  s.	  1957-‐1958.	  
Museoviraston	  kansatieteen	  käsikirjoitusarkisto,	  no	  653.	  
	  
NURMI,	  ANNA	  
Helsinkiläisten	  juhannus.	  Laudaturtyö	  suomalais-‐ugrilaisessa	  kansatieteessä	  1977.	  282	  s.	  Helsingin	  
yliopiston	  kulttuurien	  tutkimuksen	  laitos,	  suomalais-‐ugrilainen	  kansatiede.	  



	  
OLANDER,	  O.	  V.	  
Ristiäisistä,	  häistä,	  hautajaisista,	  vuotuisjuhlista	  (joulu,	  uusivuosi,	  laskiainen,	  pääsiäinen,	  vappu,	  Mikon	  
päivä,	  pyhäinmiesten	  päivä,	  helluntai,	  juhannus).	  Luhanka.	  Pk	  1919.	  Suomalaisen	  Kirjallisuuden	  Seuran	  
kansatieteellinen	  käsikirjoitusarkisto.	  Fol.	  2	  s.	  
	  
ONNELA,	  HANNA-‐LIISA	  
Australiansuomalaisten	  juhlatavat.	  Kansatieteen	  seminaarityö	  1993,	  TYKL/kk	  1901/kk.	  Kulttuurien	  
tutkimuksen	  laitoksen	  arkistot,	  TYKL-‐arkisto,	  Turun	  yliopisto.	  19	  s.	  
	  
PAANANEN,	  HELMI-‐RIITTA	  
Ruoveden	  kyläyhteiskunta	  (nälkävuodet,	  maanviljelys,	  karjanhoito,	  metsätalous,	  seppä,	  suutari,	  räätäli,	  
myyt	  käsityöläiset,	  myllyt	  ja	  myllärit,	  naisten	  ammatit,	  torpparilaitos,	  itselliset,	  köyhäinhuolto,	  palkolliset,	  
kirkko	  ja	  kirkkoveneet,	  talkoot,	  häät	  ja	  hautajaiset,	  vuotuisjuhliin	  liittyvät	  huvit,	  tanssit	  ja	  leikit,	  
kylätappelut,	  kansansivistys,	  petoeläimet).	  Perustuu	  haastatteluihin;	  kirjoitettu	  1949.	  64	  s.	  
Museoviraston	  kansatieteen	  käsikirjoitusarkisto.	  
	  
PASSOJA,	  MERJA	  
Juhannuksen	  ja	  ”Venetsialaisen”	  vietto	  Kokkolassa	  1900-‐luvulla.	  Kansatieteen	  harjoitusaine	  1985,	  
TYKL/kk	  1589.	  Kulttuurien	  tutkimuksen	  laitoksen	  arkistot,	  TYKL,	  Turun	  yliopisto.	  4	  s.	  
	  
PAULAHARJU,	  SAMULI	  
Juhla-‐	  ja	  merkkipäivistä.	  Hailuoto.	  Pk	  1912.	  Suomalaisen	  Kirjallisuuden	  Seuran	  kansatieteellinen	  
käsikirjoitusarkisto.	  119	  s.	  
	  
PAULAHARJU,	  SAMULI	  
Juhla-‐	  ja	  merkkipäivistä.	  Kajaaniin	  vaih.,	  Kiiminki,	  Muhos,	  Paavola,	  Tervola,	  Utajärvi)	  Pk	  1912.	  
Suomalaisen	  Kirjallisuuden	  Seuran	  kansatieteellinen	  käsikirjoitusarkisto.	  146	  s.	  
	  
PEKANHEIMO,	  HERTTA	  
Juhlanviettotapoja	  (laskiainen,	  pääsiäinen,	  juhannus,	  joulu,	  hautajaiset).	  Vimpeli.	  1935.	  Suomalaisen	  
kirjallisuuden	  Seuran	  kansatieteellinen	  käsikirjoitusarkisto.	  4	  s.	  
	  
PENTTI,	  RAILI	  
Vuotuisjuhlista	  ja	  sääennusteista	  Pomarkussa.	  Haastatteluja	  Satakuntalaisen	  Osakunnan	  
kotiseuturetkellä	  1965.	  70	  s.	  Museoviraston	  kansatieteen	  käsikirjoitusarkisto.	  
	  
PERTTULA,	  VALMA	  
Juhlanviettotapoja	  (joulu,	  uusivuosi,	  loppiainen,	  laskiainen,	  pääsiäinen,	  heltorstai,	  juhannus,	  
Mikonpäivä).	  Tarvasjoki.	  1935.	  Suomalaisen	  Kirjallisuuden	  Seuran	  kansatieteellinen	  käsikirjoitusarkisto.	  
11	  s.	  
PORJAMO,	  LILLI	  
Juhlanviettotapoja	  (laskiainen,	  joulu,	  juhannus,	  uusivuosi).	  Alavus	  1935.	  Suomalaisen	  Kirjallisuuden	  
Seuran	  kansatieteellinen	  käsikirjoitusarkisto.	  6	  s.	  
	  
PÄLIJÄRVI,	  PIA	  
Juhannuksen	  viettoa	  ennen	  ja	  nyt.	  Lasten	  ja	  Helvi	  Pälijärven	  haastattelu.	  Kansantanssinopettajakurssin	  IX	  
kenttätyöt	  (1999-‐2000).	  Tampereen	  yliopiston	  Virtain	  kulttuurintutkimusasema.	  



	  
RAHIKKA,	  ALIISA	  
Juhlanviettotapoja	  (joulu,	  uusivuosi,	  laskiainen,	  pääsiäinen,	  juhannus).	  Mäntsälä.	  1935.	  Suomalaisen	  
Kirjallisuuden	  Seuran	  kansatieteellinen	  käsikirjoitusarkisto.	  9	  s.	  
	  
RAHKONEN,	  ANTTI	  
Antrean	  pitäjän	  kertomus:	  Asutuksesta,	  pitäjän	  vaiheista;	  kirkosta;	  luonnosta;	  varallisuudesta;	  
sivistyksestä;	  sotamiehenotosta;	  syntymään	  liittyvistä	  tavoista;	  naimatavoista,	  parannustavoista;	  
hautajaisista,	  talkoista,	  tansseista;	  kirkonkäynnistä,	  juhlain	  (joulu,	  uusivuosi,	  laskiainen,	  pääsiäinen,	  
helluntai,	  juhannus,	  Jyrki,	  Mikko)	  vietosta,	  leikeistä,	  sukunimistä.	  Pk	  1889.	  Suomalaisen	  Kirjallisuuden	  
Seuran	  kansatieteellinen	  käsikirjoitusarkisto.	  120	  s.	  
	  
RAUTALA,	  MARTTA	  
Juhlanviettotapoja.	  Kiikoinen.	  1935.	  Suomalaisen	  Kirjallisuuden	  Seuran	  kansatieteellinen	  
käsikirjoitusarkisto.	  5	  s.	  
	  
RAUWS,	  TEIJA	  
Kalenteri-‐	  ja	  vuosittaiset	  merkkipäivät	  Joensuussa	  vuosien	  1920	  -‐	  1940	  välisenä	  aikana	  
sanomalehtien	  valossa.	  Kansatieteen	  pro	  gradu	  -‐työ	  1995.	  Kulttuurien	  tutkimuksen	  laitoksen	  arkistot,	  
TYKL,	  Turun	  yliopisto.	  112	  s.,	  3	  liites.	  
	  
REINHOLM,	  H.	  A.	  
Reinholmin	  kokoelmat.	  Vuotuisjuhlat.	  Museoviraston	  kansatieteen	  käsikirjoitusarkisto,	  no	  916.	  
	  
REPONEN,	  ASTRID	  
Elämänkulkuun	  ja	  juhliin	  liittyviä	  muistiinpanoja	  Konginkankaalta,	  Sumiaisista	  ja	  Viitasaarelta.	  (Hää-‐	  ja	  
naimatavat,	  syntymä	  ja	  lapsuus,	  kuolema,	  vuotuisjuhlat,	  leikkejä).	  84	  käsink.	  s.	  Retkik.	  v.	  1926.	  
Museovirastonkansatieteen	  käsikirjoitusarkisto,	  no	  564.	  
	  
RUORANEN,	  LAILA	  
Juhlanviettotapoja	  (joulu,	  uusivuosi,	  kynttilänpäivä,	  laskiainen,	  pääsiäinen,	  juhannus,	  Mikonpäivä).	  
Multia	  1935.	  Suomalaisen	  Kirjallisuuden	  Seuran	  kansatieteellinen	  käsikirjoitusarkisto.	  5	  s.	  
	  
SAARELAINEN,	  KALLE	  
Juhlain	  (joulu,	  laskiainen,	  pääsiäinen,	  vappu,	  helluntai,	  juhannus,	  Paavali,	  häät)	  vietosta.	  Huittinen.	  Pk	  
1917.	  Suomalaisen	  Kirjallisuuden	  Seuran	  kansatieteellinen	  käsikirjoitusarkisto.	  7	  s.	  
	  
SAARENPÄÄ,	  LEILA	  
Juhlanviettotapoja	  (joulu,	  laskiainen,	  pääsiäinen,	  juhannus,	  Mikkelinpäivä).	  Ilmajoki	  1935.	  Suomalaisen	  
Kirjallisuuden	  Seuran	  kansatieteellinen	  käsikirjoitusarkisto.	  6	  s.	  
	  
SAARI,	  IRJA	  
Juhlanviettotapoja	  (laskiainen,	  pääsiäinen,	  juhannus,	  joulu,	  uusivuosi).	  Alavus	  1935.	  Suomalaisen	  
Kirjallisuuden	  Seuran	  kansatieteellinen	  käsikirjoitusarkisto.	  8s.	  
	  
SAARI,	  SELMA	  
Juhlanviettotapoja	  (juhannus,	  pääsiäinen,	  Yrjön	  päivä,	  laskiainen).	  Alavus.	  1935.	  Suomalaisen	  
Kirjallisuuden	  Seuran	  kansatieteellinen	  käsikirjoitusarkisto.	  5	  s.	  



	  
SAVOLAHTI,	  RITVA	  
Muistiinpanoja	  pieksämäkeläisistä	  pitotavoista	  ja	  muutamista	  vuotuisjuhlista	  (kuuliaiset,	  häät,	  
hautajaiset,	  kinkerit,	  kekri,	  joulu,	  juhannus).	  Haastattelut	  tehty	  1962.	  56	  s.	  Museoviraston	  kansatieteen	  
käsikirjoitusarkisto.	  
	  
SCHULTZ,	  ELIN	  
Juhlanviettotapoja	  (uusi	  vuosi,	  laskiainen,	  pääsiäinen,	  juhannus).	  Ulvila.	  1935.	  Suomalaisen	  Kirjallisuuden	  
Seuran	  kansatieteellinen	  käsikirjoitusarkisto.	  4	  s.	  
	  
SEPPÄLÄ,	  ANNA	  
Juhlanviettotapoja	  (joulu,	  uusi	  vuosi,	  laskiainen,	  pääsiäinen,	  juhannus,	  Mikkelin	  päivä).	  Eräjärvi.	  1935.	  
Suomalaisen	  Kirjallisuuden	  Seuran	  kansatieteellinen	  käsikirjoitusarkisto.	  9	  s.	  
	  
SIIVONEN,	  MARJA	  
Juhlanviettotapoja	  (juhannus,	  leikkuutalkoot,	  Mikon	  päivä,	  pyhäinmiesten	  päivä,	  Antin	  päivä,	  joulu,	  
uusivuosi,	  laskiainen).	  Karuna.	  1935.	  Suomalaisen	  Kirjallisuuden	  Seuran	  kansatieteellinen	  
käsikirjoitusarkisto.	  7	  s.	  
	  
SIMULA,	  KERTTU	  
Juhlanviettotapoja	  (uusivuosi,	  kynttilänpäivä,	  laskiainen,	  juhannus),	  ”viikateluojaiset”,	  sirppiluojaiset,	  
Mikon	  päivä,	  häät,	  joulu,	  hautajaiset,	  pääsiäinen,	  helatorstai,	  joulu).	  Rauman	  mlk.	  1935.	  Suomalaisen	  
Kirjallisuuden	  Seuran	  kansatieteellinen	  käsikirjoitusarkisto.	  18	  s.	  
	  
SIPILÄ,	  SYLVI	  
Juhlanviettotapoja	  (juhannus,	  joulu,	  laskiainen).	  Luopioinen.	  1935.	  Suomalaisen	  Kirjallisuuden	  Seuran	  
kansatieteellinen	  käsikirjoitusarkisto.	  4	  s.	  
	  
SIRÉN,	  ELMA	  
Juhlanviettotapoja	  (joulu,	  uusi	  vuosi,	  pääsiäinen,	  juhannus).	  Vesilahti	  1935.	  Suomalaisen	  Kirjallisuuden	  
Seuran	  kansatieteellinen	  käsikirjoitusarkisto.	  9	  s.	  
	  
SIRVIÖ,	  REINO	  
Juhannuksenvietosta.	  Juuka	  1935.	  Suomalaisen	  Kirjallisuuden	  Seuran	  kansatieteellinen	  
käsikirjoitusarkisto.	  1	  s.	  
	  
SORSA,	  AUNE	  
Juhlanviettotapoja	  (joulu,	  uusi	  vuosi,	  laskiainen,	  juhannus,	  pääsiäinen,	  helluntai,	  sirpinkamppiaiset).	  
Kankaanpää	  1935.	  Suomalaisen	  Kirjallisuuden	  Seuran	  kansatieteellinen	  käsikirjoitusarkisto.	  13	  s.	  
	  
SUHONEN,	  ENNI	  
Juhlanviettotapoja	  (joulu,	  uusivuosi,	  laskiainen,	  pääsiäinen,	  juhannus).	  Ylöjärvi	  1935.	  Suomalaisen	  
Kirjallisuuden	  Seuran	  kansatieteellinen	  käsikirjoitusarkisto.	  13	  s.	  
	  
SULA,	  EEVA	  
Juhlanviettotapoja	  (joulu,	  uusivuosi,	  laskiainen,	  pääsiäinen,	  juhannus).	  Lieto	  1935.	  Suomalaisen	  
Kirjallisuuden	  Seuran	  kansatieteellinen	  käsikirjoitusarkisto.	  9	  s.	  
	  



SYKÄRI,	  HILMA	  
Juhannustavoista.	  Hausjärvi.	  Pk.	  1914.	  Suomalaisen	  Kirjallisuuden	  Seuran	  kansatieteellinen	  
käsikirjoitusarkisto.	  6	  s.	  
	  
SYRJÄVAARA	  (MÄKIÖ),	  LEENA	  
Pyhtään	  pitäjän	  juhlatapoja	  vuotuisjuhlissa,	  häissä,	  hautajaisissa	  ym.	  55.	  konek.	  s.	  Virkamatkakertomus	  v.	  
1958.	  Museoviraston	  kansatieteen	  käsikirjoitusarkisto,	  no	  660a.	  
	  
TEJLER,	  ANNA	  
Juhlanviettotapoja	  (joulu,	  uusi	  vuosi,	  laskiainen,	  pääsiäinen,	  juhannus,	  vappu).	  Kalvola	  1935.	  
Suomalaisen	  Kirjallisuuden	  Seuran	  kansatieteellinen	  käsikirjoitusarkisto.	  9	  s.	  
	  
TOIVIAINEN,	  EINO	  
Juhlain	  (joulu,	  uusi	  vuosi,	  laskiainen,	  pääsiäinen,	  juhannus,	  Jyrki,	  Mikko)	  vietosta.	  Impilahti	  1935.	  
Suomalaisen	  Kirjallisuuden	  Seuran	  kansatieteellinen	  käsikirjoitusarkisto.	  7	  s.	  
	  
TOIVONEN,	  YRJÖ	  
Juhlapäivien	  (Pyhäinmiesten	  päivä,	  Tuomaan	  päivä,	  jyrki,	  juhannus)	  vietosta.	  Savo.	  Pk	  1915.	  Suomalaisen	  
Kirjallisuuden	  Seuran	  kansatieteellinen	  käsikirjoitusarkisto.	  4	  s.	  
	  
TORILA,	  ANNIKKI	  
Juhlanviettotapoja	  (joulu,	  laskiainen,	  pääsiäinen,	  helluntai,	  juhannus,	  vappu).	  Orimattila	  1935.	  
Suomalaisen	  Kirjallisuuden	  Seuran	  kansatieteellinen	  käsikirjoitusarkisto.	  8	  s.	  
	  
TUOMALA,	  J.	  E.	  
Merkkipäivistä	  (joulu,	  laskiainen,	  pääsiäinen,	  Vapun	  päivä,	  juhannus,	  Marian	  päivä,	  pyhäinmiesten	  päivä)	  
ja	  ajanlaskusta.	  Porvoon	  pitäjä.	  Pk.	  1890.	  Suomalaisen	  Kirjallisuuden	  Seuran	  kansatieteellinen	  
käsikirjoitusarkisto.	  20	  s.	  
	  
TURKIA,	  MARKETTA	  
Erilaisia	  haastatteluja	  Nivalassa	  (häät,	  hautajaiset,	  ristiäiset,	  joulu,	  laskiainen,	  pääsiäinen,	  juhannus,	  
parannustavat,	  nuorison	  vapaa-‐ajan	  vietto).	  Haastattelut	  tehty	  Jyväskylän	  yliopiston	  kotiseuturetkellä	  
1969.	  16	  s.	  Museoviraston	  kansatieteen	  käsikirjoitusarkisto.	  
	  
TÖRMÄ,	  LEMPI	  
Juhlanviettotapoja	  (juhannus,	  laskiainen,	  vappu,	  uusivuosi,	  pääsiäinen,	  joulu).	  Kankaanpää	  1935.	  
Suomalaisen	  Kirjallisuuden	  Seuran	  kansatieteellinen	  käsikirjoitusarkisto.	  25	  s.	  
	  
UUSITORPPA,	  ERLAND	  
Helatorstain	  ja	  juhannuksen	  viettoa	  Köyliössä.	  6.	  käsink.	  s,	  piirros.	  V.	  1957.	  Museoviraston	  kansatieteen	  
käsikirjoitusarkisto,	  no	  662.	  
	  
VAAHTERA,	  ANNIKKI	  
Juhlanviettotapoja	  (joulu,	  loppiainen,	  laskiainen,	  pääsiäinen,	  vappu,	  juhannus,	  pyhäinmiestenpäivä).	  
Kivennapa,	  Punkalaidun,	  Loppi.	  1935.	  Suomalaisen	  Kirjallisuuden	  Seuran	  kansatieteellinen	  
käsikirjoitusarkisto.	  10	  s.	  
	  
VAIHINEN,	  EMMI	  



Nuoren	  emännän	  päiväkirjamuistiinpanoja	  maalaistalon	  elämästä	  Kustavissa	  1872-‐1874.	  36	  konekirj.	  s.	  
Jäljenne	  alkuperäisestä	  päiväkirjasta	  Kansatieteelliselle	  osastolle	  v.	  1957.,	  s.18-‐19.	  Museoviraston	  
kansatieteellinen	  käsikirjoitusarkisto,	  no	  925.	  
	  
VAINIO,	  ALLI	  
Juhlanviettotapoja	  (joulu,	  uusivuosi,	  laskiainen,	  pääsiäinen,	  touonalk.,	  juhannus,	  Mikon	  päivä,	  kekri).	  
Karkkila	  1935.	  Suomalaisen	  Kirjallisuuden	  Seuran	  kansatieteellinen	  käsikirjoitusarkisto.	  
	  
VALAVUORI,	  MIRJA	  
Vanhat	  iisalmelaiset	  kalenterivuoden	  merkkipäivät,	  työnjuhlat,	  perhejuhlat	  ja	  kinkerit	  sekä	  niihin	  liittyvä	  
sanasto.	  Pro	  gradu	  -‐tutkielma	  1955,	  s.	  27-‐29.	  Suomen	  kielen	  laitos.	  Helsingin	  yliopisto.	  
	  
VALKAMA,	  EEVA	  
Juhlanviettotapoja	  (joulu,	  juhannus).	  Luumäki	  1935.	  Suomalaisen	  Kirjallisuuden	  Seuran	  kansatieteellinen	  
käsikirjoitusarkisto.	  6	  s.	  
	  
WALLENTIN,	  TAIMI	  
Juhlanviettotapoja	  (joulu	  leikkeineen,	  Mikkelin	  päivä,	  pääsiäinen,	  vappu,	  juhannus,	  laskiainen,	  
loppiainen).	  Kärkölä,	  Mäntsälä	  1935.	  Suomalaisen	  Kirjallisuuden	  Seuran	  kansatieteellinen	  
käsikirjoitusarkisto.	  7	  s.	  
	  
VARHO,	  HELENE	  
Juhlanviettotapoja	  (joulu	  leikkeineen,	  uusivuosi,	  pyhäinmiestenpäivä,	  juhannus).	  Naantalin	  msk.	  1935.	  
Suomalaisen	  Kirjallisuuden	  Seuran	  kansatieteellinen	  käsikirjoitusarkisto.	  12	  s.	  
	  
VEHKAMÄKI,	  KASVI	  
Juhlanviettotapoja	  (juhannus,	  uusivuosi,	  laskiainen).	  Alavus	  1935.	  Suomalaisen	  Kirjallisuuden	  Seuran	  
kansatieteellinen	  käsikirjoitusarkisto.	  3	  s.	  
	  
VIHERVAARA,	  AULIKKI	  
Juhlien	  (joulu,	  laskiainen,	  pääsiäinen,	  juhannus)	  vietosta.	  Alastaro,	  Oripää.	  Pk	  1911.	  Suomalaisen	  
Kirjallisuuden	  Seuran	  kansatieteellinen	  käsikirjoitusarkisto.	  60	  s.	  
	  
VIHERVAARA,	  EEMELI	  
Juhlapäivien	  (joulu,	  laskiainen,	  juhannus)	  vietosta.	  Pöytyä,	  Somerniemi,	  Somero,	  Tammela.	  Pk	  1910.	  
Suomalaisen	  Kirjallisuuden	  Seuran	  kansatieteellinen	  käsikirjoitusarkisto.123	  s.	  
	  
VIHERVAARA,	  EEMELI	  
Juhlapäivien	  viettoa	  (joulu,	  vappu,	  Mikkelin	  päivä,	  pyhäinpäivä,	  laskiainen,	  juhannus)	  ja	  häitten	  vietosta.	  
Pöytyä,	  Tammela.	  Pk.	  1910.	  Suomalaisen	  Kirjallisuuden	  Seuran	  kansatieteellinen	  käsikirjoitusarkisto.	  31	  s.	  
	  
VIHERVAARA,	  EEMELI	  
Juhlapäivien	  (joulu,	  laskiainen,	  aprillipäivä,	  juhannus,	  pääsiäinen)	  viestosta.	  Hämeenkyrö,	  Jokioinen,	  
Pöytyä).	  Pk	  1910.	  VIII:o.	  Suomalaisen	  Kirjallisuuden	  Seuran	  kansatieteellinen	  käsikirjoitusarkisto.	  30	  s.	  
	  
VIHERVAARA,	  EEMELI	  
Juhlien	  (pääsiäinen,	  juhannus,	  Tiburtiuksen	  päivä)	  ja	  häitten	  vietosta.	  Pöytyä.	  Pk	  1911.	  Suomalaisen	  
Kirjallisuuden	  Seuran	  kansatieteellinen	  käsikirjoitusarkisto.	  22	  s.	  



	  
WILLBERG,	  ULLA	  
Turkulaisten	  perhejuhlien	  vietosta,	  rituaaleista	  ja	  merkityksistä	  nykyaikana.	  Kvalitatiivinen	  tutkimus,	  joka	  
perustuu	  vuonna	  1989	  tehtyihin	  haastatteluihin.	  Haastattelu	  1991,	  TYKL/kk	  1885.	  Kulttuurien	  
tutkimuksen	  laitoksen	  arkistot,	  TYKL-‐arkisto,	  Turun	  yliopisto.	  175	  s.	  
	  
VIRTANEN,	  E.,	  A.	  
Taloustöiden	  riippuvaisuus	  kuunvaiheista	  ja	  vuotuisista	  juhlapäivistä	  Suomessa.	  218	  käsink.	  s.	  
Laudaturtyö	  v.	  1920.	  Museoviraston	  kansatieteen	  käsikirjoitusarkisto,	  no	  664.	  
	  
VUORINEN,	  TYYNE	  
Vuotuisjuhlien	  vietosta	  Paimiossa.	  28.	  käsink.	  s.	  Tv.	  v.	  1957.	  Museoviraston	  kansatieteen	  
käsikirjoitusarkisto,	  no	  666.	  
	  
ÅBERG,	  ANETTE	  
Midsommarfirandet	  i	  Mariehamn.	  Proseminarie	  uppsats	  1990.	  28	  s.	  Etnologia.	  Åbo	  Akademi.	  
	  
ÖSTERBERG	  (ent.	  Grönqvist),	  MATILDA	  
Asunnoista,	  valaisuneuvoista,	  puhtaanpidosta,	  ruokataloudesta,	  karjanhoidosta,	  vaatetuksesta,	  
terveydenhoidosta,	  vuotuisjuhlain	  (joulu,	  laskiainen,	  pääsiäinen,	  vappu,	  helluntai,	  Marian	  päivä,	  
juhannus)	  vietosta,	  häitten	  vietosta,	  ristiäisistä,	  hautajaisista,	  lastenhoidosta	  ja	  opetuksesta,	  
rippikoulusta,	  naisten	  käsitöistä,	  teurastuksesta,	  verotyöpäivistä.	  Lohja	  1910.	  Suomalaisen	  Kirjallisuuden	  
Seuran	  kansatieteellinen	  käsikirjoitusarkisto.	  Fol.	  87	  s.	  
	  
	  
1.2.	  KOKOT	  JA	  TULET	  
	  
AILIO,	  J.	  
Tietoja	  kokkotulien	  polttoajoista	  eräissä	  Länsi-‐Suomen	  pitäjissä.	  2	  käsink.	  s.	  Kansatieteelliselle	  osastolle	  
v.	  1907.	  Museoviraston	  kansatieteen	  käsikirjoitusarkisto,	  no	  636.	  
	  
ALAJA,	  SIRKKA	  
Kokonpoltto.	  Esitelmä	  tohtori	  Hautalan	  johtamaan	  suomalaisen	  ja	  vertailevan	  kansanrunouden	  
tutkimuksen	  seminaarikokoukseen	  25.4.1960.	  Helsingin	  yliopisto,	  kansanrunoustieteen	  laitos.	  29	  s.	  
	  
HUUHTANEN,	  ELMI	  
Kivennapalainen	  säärikokko.	  Kansatieteen	  harjoitusaine	  1953,	  TYKL/kk	  14.	  Kulttuurien	  tutkimuksen	  
laitoksen	  arkisto,	  TYKL-‐arkisto,	  Turun	  yliopisto.	  
	  
	  
1.3.	  KORISTELU	  
	  
HEIKEL,	  A.O.	  
Beskrivning	  av	  en	  Ålandsk	  midsommarstång.	  1	  konekirj.	  s.	  Kirje	  Kansatieteelliselle	  osastolle	  v.	  1954.	  
Museoviraston	  kansatieteen	  käsikirjoitusarkisto,	  no	  640.	  
	  
KILPELÄINEN,	  TUULIKKI	  
Juhannuskuusi.	  Esitelmä	  prof.	  Hautalan	  suomalaisen	  ja	  vertailevan	  kansanrunoudentutkimuksen	  



seminaarissa	  20.3.1967.	  Kansanrunoustieteen	  laitos,	  Helsingin	  yliopisto.	  17	  s.	  
	  
KUNTTU,	  PÄIVI	  
Asuinhuoneiden	  juhannuskoristelu.	  Esitelmä	  maisteri	  Anna-‐Maria	  Reinilän	  johtamassa	  kansatieteen	  
proseminaarissa	  8.12.1972.	  Helsingin	  yliopisto.	  21	  s.	  
	  
PALOMÄKI,	  ASTA	  
Juhannus	  ja	  lehvät	  suomalaisessa	  kansanperinteessä.	  Kansatieteen	  seminaarityö	  1957.	  Kulttuurien	  
tutkimuksen	  laitoksen	  arkistot,	  TYKL,	  Turun	  yliopisto.	  TYKL/kk	  94.	  13	  s.	  (Myös	  Museoviraston	  
kansatieteen	  käsikirjoitusarkisto,	  no	  655).	  
	  
SAVOLAINEN,	  IRMA	  -‐	  KURONEN,	  AIRA	  
Houtskarin	  juhannussalko	  /	  Midsommarstången	  i	  Houtskär.	  Museoviraston	  kenttätyö	  1980.	  15	  +	  15	  s.	  
Museoviraston	  kansatieteen	  käsikirjoitusarkisto.	  
	  
SUNDBERG,	  FREDRIKA	  
Midsommarfirandet	  på	  Åland	  med	  särskild	  tonvikt	  vid	  midsommarstången.	  Proseminarieuppsats	  i	  
nordisk	  folkloristik,	  Åbo	  Akademi	  1980.	  
	  
ÅKE,	  SUSANNA	  
Juhannuskuusi	  ja	  sen	  asema	  juhlaperinteessä.	  Esitelmä	  vs.	  assistentti	  Sirkka-‐Liisa	  Rannan	  johtamassa	  
suomalais-‐ugrilaisen	  kansatieteen	  proseminaarissa	  14.2.1995.	  17	  s.	  Suomalais-‐	  ugrilainen	  kansatiede,	  
Helsingin	  yliopisto.	  
	  
	  
1.4.	  RUOAT	  JA	  JUOMAT	  
	  
AHONEN,	  RITVA	  
Ruokolahden	  juhlaa.	  Deskriptiivinen	  esitys	  vanhoista	  pidoista	  ja	  vuotuisjuhlista	  ynnä	  näihin	  liittyvää	  
sanastoa.	  Sanakirjasäätiön	  käsikirjoitukset.	  1951.	  158	  s.	  +	  3	  s.	  fol.	  
	  
HARTOLA,	  MARJA	  
Varsinais-‐Suomen	  ruokakulttuuri	  1950-‐luvulla	  ja	  sen	  elvyttäminen	  Kuralan	  Kylämäessä.	  Kansatieteen	  
laudaturtutkielma	  1992,	  TYKL/kk	  1838.	  Kulttuurien	  tutkimuksen	  laitoksen	  arkistot,	  TYKL-‐arkistot,	  Turun	  
yliopisto.	  180	  s.	  
	  
NIEMELÄINEN,	  PÄIVYT	  
Juhannusruuat	  Suomessa	  ruraalissa	  ja	  urbaanissa	  elämänpiirissä.	  Pro	  gradu-‐tutkielma	  suomalais-‐
ugrilaisessa	  kansatieteessä.	  1977.	  Helsingin	  yliopiston	  kulttuurien	  tutkimuksen	  laitos,	  kansatiede.	  
	  
SILLANPÄÄ,	  SAIJA	  
Vapaa-‐ajan	  ruokakäyttäytymisestä	  Turussa	  1990-‐luvun	  alussa.	  Haastattelu	  1992,	  TYKL/kk	  1889.	  
Kulttuurien	  tutkimuksen	  laitoksen	  arkistot,	  TYKL-‐arkisto,	  Turun	  yliopisto.	  
	  
VÄKEVÄINEN,	  LEA	  
Pito-‐	  ja	  vuotuisjuhlaruoat	  suomenkielisellä	  Etelä-‐Pohjanmaalla.	  Laudaturtyö	  suomaisugrilaisessa	  
kansatieteessä	  keväällä	  1980,	  s.	  26	  (Vuotuisjuhlaruoat:	  Kesäkausi:	  Juhannus:	  Ruoka).	  Helsingin	  yliopisto.	  
	  



1.5.	  TAIAT	  JA	  ENTEET	  
	  
HOFFSTRÖM,	  KIRSTI	  
Juhannusyön	  kaste	  taioissa.	  Esitelmä	  prof.	  Hautalan	  johtamassa	  suomalaisen	  ja	  vertailevan	  
kansanrunoudentutkimuksen	  seminaarissa	  2.10.1961.	  Kansanrunoustieteen	  laitos,	  Helsingin	  yliopisto.	  21	  
s.	  
	  
HÄMÄLÄINEN,	  ALBERT	  
Tavat,	  taiat,	  pitämykset,	  uskomukset,	  juhlat,	  merkkipäivät,	  parannuskeinot	  ja	  enteet.	  70	  s.	  +	  152	  s.	  -‐	  
Vanhaa	  Hauhoa	  -‐teoksessa	  julkaistuja	  käsikirjoituksia	  I-‐II.	  Kansatieteellinen	  kylätutkimusretki	  1925.	  
Kansatieteellinen	  Arkisto	  I.	  Museoviraston	  kansatieteen	  käsikirjoitusarkisto.	  
	  
JALAVA,	  OUTI	  
Puhumatta	  oleminen	  merkkipäiviin	  liittyvissä	  taioissa	  ja	  uskomuksissa.	  Esitelmä	  professori	  Hautalan	  
johtamassa	  suomalaisen	  ja	  vertailevan	  kansanrunoudentutkimuksen	  seminaarissa	  24.2.1964.	  Helsingin	  
yliopisto.	  
	  
KOPONEN,	  OUTI	  
Syöpäläisten	  hävittäminen	  merkkipäiviin	  liittyvänä.	  Esitelmä	  professori	  Jouko	  Hautalan	  johtamaan	  
suomalaisen	  ja	  vertailevan	  kansanrunoudentutkimuksen	  proseminaariin	  14.10.1963.	  Helsingin	  yliopisto.	  
	  
TOIVONEN,	  ANU	  
Kevääseen	  ja	  alkukesään	  liittyvät	  ennustukset	  ja	  uskomukset	  Itä-‐Hämeessä.	  Kansatieteen	  seminaarityö	  
1992,	  TYKL/kk	  1875.	  Kulttuurien	  tutkimuksen	  laitoksen	  arkistot,	  TYKL-‐arkisto,	  Turun	  yliopisto.	  
	  
VÄÄTÄINEN,	  J.	  
Juhannuskaste	  taioissa.	  Aineskokoelma	  1922.	  Kansanrunoustieteen	  laitos,	  Helsingin	  yliopisto.	  20	  s.	  
	  
	  
1.7.	  TANSSIT	  JA	  LEIKIT	  
	  
NYKÄNEN,	  ELINA	  
Salamasota	  (elektroninen	  aineisto):	  arvomaailmojen	  ristiriita	  Juhannustanssit-‐kohussa	  1960-‐luvulla.	  
Jyväskylä	  2001.	  Pro	  gradu-‐työ.	  Jyväskylän	  yliopisto,	  Suomen	  historia.	  
	  
	  
2.	  PAINETTU	  AINEISTO	  	  
	  
2.1.	  YLEISTÄ	  
	  
AALTO,	  SATU	  (toim.)	  Suuri	  perinnekirja.	  Suomalaista	  juhlaperinnettä	  ennen	  ja	  nyt.	  Hämeenlinna	  1999,	  s.	  
172-‐	  191.	  
	  
AALTONEN,	  ESKO	  
Helavalkeiden	  historiaa.	  -‐	  Lounais-‐Hämeen	  kotiseutu-‐	  ja	  museoyhdistyksen	  vuosikirja	  XV	  (1946).	  Forssa.	  
	  
AALTONEN,	  ESKO	  
Juhannuksen	  vietto	  Etelä-‐Hämeessä.	  –	  Lounais-‐Hämeen	  entisyyttä.	  Forssa	  1953,	  s.	  33-‐36.	  Julk.	  myös	  



Hämetär-‐lehdessä	  1913.	  
	  
AHLBÄCK,	  RAGNA	  
Midsommarseder	  förr	  och	  nu.	  –	  Marthabladet	  6-‐7	  (1962).	  
	  
ALHO,	  OLLI	  (päätoim.)	  Finland.	  A	  cultural	  encyclopedia.	  Suomalaisen	  Kirjallisuuden	  Seuran	  toimituksia	  
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WIKMAN,	  K.	  ROB.	  V.	  
Folksedsforskning.	  –	  Budkavlen	  1924,	  s.	  33-‐38.	  
	  
WIKMAN,	  K.	  ROB.	  V.	  
Festdagar	  och	  vardagar.	  –	  Nya	  Argus	  1926,	  s.	  40-‐41.	  Rec.	  Av	  Martin	  P:n	  Nilsson,	  Festdagar	  och	  vardagar.	  
	  
WIKMAN,	  K.	  ROB.	  V.	  
Ur	  festbrukens	  mönsterbok.	  Ett	  par	  sociologiska	  anmärkningar.	  –	  Budkavlen	  1939,	  s.	  23-‐	  33.	  
	  
VILKUNA,	  KUSTAA	  
Karjalainen	  viikkolasku.	  –	  Kaukomieli	  8	  (1937),	  s.	  89-‐98.	  
	  
VILKUNA,	  KUSTAA	  
Juhannuksen	  historiaa.	  –	  Ilkka	  9	  (1955).	  
	  
VILKUNA,	  KUSTAA	  
Juhannusviikolta	  1964.	  –	  Uusi	  Kuvalehti	  26-‐27	  (1960),	  s.	  16-‐20.	  
	  
VILKUNA,	  KUSTAA	  
Vuoden	  neljännekset	  ja	  viikkolaskut.	  -‐	  Kalevalaseuran	  vuosikirja	  40	  (1960),	  s.	  152,	  170,	  192.	  
	  
VILKUNA,	  KUSTAA	  
Wochenrechnung	  und	  Teilung	  des	  Jahres	  in	  zwei	  oder	  vier	  Teile.	  Finnisch-‐Ugrische	  Forschungen.	  
Zeitschrift	  für	  finnisch-‐ugrische	  Sprach	  und	  Volkskunde	  34.	  Helsinki	  1961.	  
	  
VILKUNA,	  KUSTAA	  
Kansanomainen	  keskikesä.	  –	  Uusi	  Suomi	  no	  167,	  1961	  (23.6.)	  
	  
VILKUNA,	  KUSTAA	  
Kansanomainen	  ajanlasku.	  –	  Oma	  maa	  10.	  Porvoo	  1961,	  s.	  205-‐218.	  
	  
VILKUNA,	  KUSTAA	  
Huomenna	  Juhani.	  (Pseudon.	  Ilmari.)	  –	  Uusi	  Suomi	  no	  167	  (1961),	  (23.6.)	  
	  
VILKUNA,	  KUSTAA	  
Juhannus.	  –	  Uuden	  Suomen	  Viikkolehti	  24-‐25	  (1964).	  
	  
VILKUNA,	  KUSTAA	  
Seurasaari	  ja	  Suomen	  lippu.	  –	  Kotiseutu	  5	  (1964),	  s.	  158-‐159.	  
	  



VILKUNA,	  KUSTAA	  
Finnisches	  Brauchtum	  im	  Jahreslauf.	  -‐	  FF	  Communications	  206.	  Helsinki	  1969,	  s.	  170-‐	  182.	  
	  
VILKUNA,	  KUSTAA	  
Vuotuinen	  ajantieto.	  Vanhoista	  merkkipäivistä	  sekä	  kansanomaisesta	  talous-‐	  ja	  sääkalenterista	  
enteineen.	  Helsinki	  1950.	  364	  s.	  (Suomen	  Tiedettä	  11.)	  -‐	  2.	  korj.	  ja	  lis.	  painos	  1968.	  316	  s.	  -‐	  3.	  lis.	  painos	  
1973.	  382	  s.	  -‐	  4.	  painos	  1976.	  -‐	  5.	  painos	  1978.	  -‐	  6.	  painos	  1979.	  –	  7.	  painos	  2001.	  400	  s.	  –	  10.	  painos	  
1983.	  –	  11.	  painos	  1984.	  382	  s.	  -‐	  12.	  painos	  1985.	  –	  14.	  painos	  1989.	  –	  15.	  painos	  1989.	  –	  16.	  painos	  
1990.	  –	  20	  painos.	  1997.	  384	  s.	  –	  21.	  painos	  1998.	  
	  
VILKUNA,	  KUSTAA	  
Vuotuinen	  ajantieto:	  vanhoista	  merkkipäivistä	  sekä	  kansanomaisesta	  talous-‐	  ja	  sääkalenterista	  
enteineen.	  Helsingissä.	  1994.	  400	  s.	  (Kuvatekstit	  Janne	  Vilkuna)	  -‐	  2.	  painos	  1995.	  -‐	  3.	  painos	  1996.	  -‐	  4.	  
painos	  1997.	  –	  5.	  painos	  1998.	  
	  
VILKUNA,	  KUSTAA	  
Marjetan	  päivä,	  karhu	  ja	  keskikesä.	  –	  Totto.	  Rovaniemi	  8	  (1996),	  s.	  5-‐11.	  
	  
VIRRANKOSKI,	  PENTTI	  
Kokkolan	  pitäjän	  yläosan	  historia.	  Kokkola	  1961,	  s.	  630-‐631	  (	  Menneen	  ajan	  arkea	  ja	  pyhää).	  Keski-‐
Pohjanmaan	  historiasarja	  5.	  
	  
VIRTANEN,	  LEEA	  
Vuoden	  kiertoa.	  –	  Raudun	  historia	  (kirj.	  Mätti	  Kähäri	  et.)	  Pieksämäki	  1965,	  s.	  458-‐467.	  
	  
VIRTANEN,	  LEEA	  
Onni	  yksillä.	  Kansanperinnettä	  ennen	  ja	  nyt.	  Helsinki	  1984,	  245-‐267	  (juhannussiivo).	  –	  2.	  lis.	  painos	  1990.	  
	  
VIRTANEN,	  LEEA	  
Suomalainen	  kansanperinne.	  Suomalaisen	  Kirjallisuuden	  toimituksia	  471.	  Porvoo	  1988,	  s.	  134.	  
	  
VIRTANEN,	  LEEA	  -‐	  DUBOIS,	  THOMAS	  
Finnish	  Folklore.	  Studia	  Fennica	  Folkloristica	  9.	  Jyväskylä	  2000,	  s.	  86	  (From	  Agrarian	  to	  Industrial	  Society).	  
	  
VIRTARANTA,	  PERTTI	  
Vienan	  kansa	  muistelee	  I.	  Porvoo	  1958,	  s.	  590-‐592.	  
	  
WRETÖ,	  TURE	  
Runerbergs	  midsommaridyller;	  studier	  i	  Midsommarfesten	  och	  Hanna.	  IV:	  Sammanfattningsdel.	  Uppsala	  
1972.	  21	  s.	  
	  
VUORELA,	  EINARI	  
Juhannus.	  –	  Opettajain	  lehti.	  Helsinki	  54	  (1959):25,	  s.	  3.	  
	  
VUORELA,	  TOIVO	  
Merkkipäiviä.	  –	  Kotiseutu	  1957,	  s.	  156-‐158.	  
	  
VUORELA,	  TOIVO	  



Juhannuksen	  perinnettä	  ja	  taikaa.	  –	  Forssan	  lehti	  23.6.1972	  (nro	  134).	  
	  
VUORELA,	  TOIVO	  
Ajanlaskusta	  ja	  almanakasta.	  –	  Lounais-‐Hämeen	  joulu,	  3-‐4	  (1972).	  
	  
VUORELA,	  TOIVO	  
Talonpojan	  sää-‐	  eli	  ilmakirja.	  Lounais-‐Hämeen	  joulu	  1981,	  s.	  3-‐4.	  
	  
VUORELA,	  TOIVO	  
Suomalainen	  kansankulttuuri.	  Porvoo	  1975.	  775	  s.	  -‐	  2.	  painos	  1997.	  -‐	  3.	  painos	  1983.	  
	  
VUORIO,	  MARIA	  
Armaat	  juhannuksen	  viettäjät.	  –	  Hämeenlinna-‐Wanaja.	  Kotiseutujulkaisu	  1992,	  s.	  17-‐19.	  
	  
VÄISÄNEN,	  A.	  O.	  
Syntymä,	  lapsuus	  ja	  kuolema.	  –	  Kalevalaseuran	  vuosikirja	  4	  (1924),	  s.	  196-‐197.	  
	  
VÄÄTÄINEN,	  ELINA	  
Työväenkulttuuri	  osakulttuurina	  –	  teollisuustyöväestön	  yhdistys-‐	  ja	  yhteistoiminnasta	  sekä	  
vuorovaikutustilanteista	  Kymin	  Tiutisessa	  vuoteen	  1934	  asti.	  Jyväskylä	  1978,	  s.	  88	  (Vuotuisjuhlien	  
vietosta).	  
	  
WOLF-‐KNUTS,	  ULRIKA	  -‐	  HENRIKSSON,	  TUA	  
Å	  råulit	  hadd	  ́vi!	  Feståret	  i	  Åboland.	  IF-‐rapport	  nr.	  6.	  Åbo	  1985,	  s.	  27-‐30	  (”I	  denna	  ljuva	  sommartid”	  –	  
midsommar).	  
	  
YLIAHO,	  TIMO	  
Tehtaalainen	  Lounaisessa	  Hämeessä.	  Jokioisten	  naulatehtaan	  työntekijän	  muotokuva	  n.	  1900-‐1940.	  
Museovirasto.	  Tutkimusosasto.	  Työväenkulttuuriprojektin	  julkaisu	  3.	  Helsinki	  1984,	  s.	  156	  (Vuotuisia	  
juhlapäiviä).	  
	  
YLIAHO,	  TIMO	  -‐	  SNELLMAN,	  HANNA	  
Tehtaalainen	  Helsingissä.	  Pitkänsillan	  pohjoispuoli	  ja	  leipomotyöntekijät	  ennen	  toista	  maailmansotaa.	  
Museovirasto.	  Tutkimusosasto.	  Työväenkulttuuriprojektin	  julkaisu	  6.	  Jyväskylä	  1991,	  s.	  276-‐280	  (Juhla-‐	  ja	  
merkkipäiviä:	  juhannus).	  
	  
YLÄVAARA,	  MARTTI	  
Yöttömän	  yön	  juhlijoita.	  –	  Tornionlaakson	  vuosikirja	  1988,	  s.	  91-‐95.	  
	  
YLÖNEN,	  AULIKKI	  
Kirvun	  kirja.	  Helsinki	  1954,	  s.	  687-‐692	  (Vuotuisjuhlat	  kirvulaisittain:	  Juhannus	  ja	  kihut).	  
	  
ÅSTRÖM,	  ANNA-‐MARIA	  
”Sockenboarne”.	  Herrgårdskultur	  i	  Savolax	  1790-‐1850.	  Skrifter	  utgivna	  av	  Svenska	  litteratursällskapet	  i	  
Finland	  nr	  585.	  Folklivsstudier	  XIX.	  Helsingfors	  1993,	  s.	  211-‐212	  (Midsommaren	  eller	  Johanni).	  
	  
	  
2.2.	  HÄÄT	  JA	  KIRKKO	  	  



HAKALA,	  PIRKKO	  
Häiden	  vietto	  Suomessa	  1945-‐1970.	  –	  Kotiseutu	  3	  (1978),	  s.	  80.	  
	  
HULMI,	  SINI	  
Juhannus	  ja	  uutta	  luova	  voima:	  LK	  1:	  57-‐66.	  –	  Suomen	  kirkon	  pappisliitto,	  1986-‐1991.	  Nro	  3	  (1996),	  s.	  41-‐
42.	  
	  
Juhannus	  ei	  ole	  enää	  häiden	  luvattua	  aikaa:	  ”Ei	  pidä	  pilata	  kavereiden	  juhlintaa”.	  –	  Pirkkalainen.	  Tampere	  
(1997):24,	  s.	  7.	  
	  
JUNTTILA,	  MATTI	  
Juhannuskirkkoon	  (Anna-‐Liisa	  Hummastin	  kertoman	  mukaan).	  –	  Vihannin	  kirja	  I	  (toim.	  Merja	  
Karjalainen).	  Vihanti	  [1978],	  s.	  249-‐250.	  
	  
NIEMINEN,	  AILA	  
Juhannushäät	  Seurasaaren	  juhannusvalkeilla.	  –	  Caisan	  syke	  (2)	  2000,	  s.	  4-‐5.	  
	  
OLLILA,	  REINO	  
Vanhan	  Sammatin	  naima-‐	  ja	  häätavat.	  –	  Kotiseutu	  1933,	  s.	  76.	  
	  
PERKKO,	  MARILIINA	  
Juhannusmorsian.	  –	  Näyttelykatalogi.	  Espoon	  kaupunginmuseo,	  1991.	  52	  s.	  :	  kuv.	  (Näyttely	  Glims	  
talomuseossa	  12.5.31.10.1991).	  
	  
RANTASALO,	  A.	  V.	  
Naittamiseen	  ja	  kosintaan	  liittyneitä	  suomalaisia	  tapoja	  ja	  taianomaisia	  menettelyjä	  uskomuksineen.	  –	  
Kalevalaseuran	  vuosikirja	  34	  (1954),	  s.	  135-‐148.	  
	  
TOMMILA,	  PÄIVIÖ	  
Hääpäivän	  määrääminen	  vanhan	  talonpoikaisyhteiskunnan	  aikana.	  –	  Kalevalaseuran	  vuosikirja	  40	  (1960),	  
s.	  224-‐261.	  
	  
WALLIN,	  V.	  
Kirkkojemme	  suojeluspyhät.	  –	  Suomen	  museo	  1896,	  s.	  56-‐64.	  
	  
VILKUNA,	  KUSTAA	  
Kansanomaiset	  kirkkomessupyhämme.	  –	  Uusi	  Suomi	  238	  (1947).	  
	  
2.3.	  KOKOT	  JA	  TULET	  
Diarium	  Gyllenianum,	  eller	  Petrus	  Magni	  Gyllenii	  dagbok	  1622-‐1667;	  Med	  understöd	  utg.	  Af	  Finska	  
Statsarkivet	  genom	  Reinh.	  Hausen.	  Gyllenius	  Petrus	  Magni.	  Hfors:	  I.	  Simelii	  Arfvingars	  Tryckeri	  1882,	  s.	  
138.	  
	  
Diarium	  Gyllenianum,	  eller	  Petrus	  Magni	  Gyllenii	  dagbok	  1622-‐1667;	  Med	  understöd	  utg.	  Af	  Finska	  
Statsarkivet	  genom	  Reinh.	  Hausen.	  Utgiven	  och	  kommenterad	  av	  C.J.Gardberg	  och	  Daniel	  Toijer.	  
Värmland	  förr	  och	  nu.	  Karlstad	  1962,	  s.	  109.	  
	  
HEIKKA,	  ANNI	  –	  HEIKKA,	  VILJO	  (toim.)	  Kokko-‐tulet.	  Jyväskylä:	  Viljo	  Heikka	  1919.	  31	  s.	  



	  
HELMINEN,	  HELMI	  
Juhannuskokosta	  Valkjärvellä	  ja	  Muolaassa.	  –	  Kotiseutu	  1931,	  s.	  53-‐55.	  
	  
HELMINEN,	  HELMI	  
Kokot,	  helavalkeat	  ym.	  juhlatulet.	  –	  Sanastaja	  12	  (1932),	  s.	  3.	  
	  
JUSSILA,	  RAIMO	  
Juhannuskokko	  ja	  mittumaari.	  –	  Hiidenkivi	  (1997):3,	  s.	  16-‐17.	  
	  
KOHL,	  J.	  G.	  
Die	  deutsch-‐russischen	  östseerovinzen	  II.	  Dresden-‐Leipzig	  1841,	  s.	  439.	  (vanhin	  tieto	  säärikokoista,	  2.	  
käden	  lähde:	  MLH	  (Maija-‐Liisa	  Heikinmäki)	  Säärikokko.	  –	  Kotiseutu	  1970,	  s.	  53.)	  
	  
KURKELA,	  KAUKO,	  K.	  
Asukkaat	  muistelevat.	  –	  Pakilan	  seudun	  historia.	  (Päätoim.	  Kaarlo	  Pettinen).	  Helsinki	  1985,	  s.	  142.	  
	  
LAUREN,	  ÅKE	  
Bondens	  liv	  i	  det	  gamla	  Helsinge.	  Tammerfors	  1931,	  72-‐74.	  
	  
MANSIKKA,	  V.	  J.	  
Kokkotulista.	  –	  Virittäjä	  44	  (1940),	  s.	  193-‐205,	  276-‐277.	  Résumé:	  Sur	  les	  feux	  nommés	  kokko.	  
MLH	  (Maija-‐Liisa	  Heikinmäki)	  Säärikokko.	  –	  Kotiseutu	  1970,	  s.	  53.	  
	  
NIEMELÄINEN,	  PÄIVYT	  
Juhannustulien	  taustaa.	  The	  back-‐ground	  of	  Midsummer	  bonfires.	  Helsinki	  1977.	  Folio	  6	  s.	  
(Seurasaarisäätiön	  taitelehtinen).	  
	  
SALENIUS,	  J.	  M	  
Kokoista	  ja	  kokkowalkeista	  Walkjärjellä.	  –	  Maiden	  ja	  Merien	  Takaa	  nro	  22	  (1865),	  s.	  175-‐	  176.	  Julkaistu	  
myöhemmin	  teoksissa:	  Walkjärven	  pitäjän	  kertomus.	  Helsinki	  1870,	  58-‐59	  ja	  Valkjärvi.	  Pitäjä	  kohtaloitten	  
Kannaksella.	  Lahti	  1953,	  s.	  158.	  
	  
SALENIUS,	  J.	  M.	  
Valkjärven	  pitäjän	  kertomus.	  Pitäjänkertomuksia	  II.	  Suomalaisen	  Kirjallisuuden	  Seura.	  Helsinki	  1870,	  s.	  
58-‐60.	  
	  
SALENIUS,	  J.	  M.	  
Valkjärvi.	  Pitäjä	  kohtaloitten	  Kannaksella	  (toim.	  Unto	  Seppänen).	  Lahti	  1953,	  s.	  158.	  
	  
SARMELA,	  MATTI	  
Kansankulttuurin	  kartasto	  II.	  Suomen	  perinneatlas.	  Helsinki	  1994,	  s.	  94-‐98	  (Juhlatulet).	  Suomalaisen	  
Kirjallisuuden	  Seuran	  toimituksia	  587.	  
	  
SARMELA,	  MATTI	  
Atlas	  der	  finnischen	  Volkskultur	  II.	  Finnische	  Volksüberlieferung.	  Münster:	  Waxmann	  2000,	  311	  s.	  
(Jahresfeuer).	  
	  



SILLMAN,	  E.	  
Pirukki.	  –	  Kotiseutu	  1915,	  s.	  99-‐100.	  
	  
TALJA,	  MATTIAS	  
Viimeinen	  juhannuskokko	  Tiirikalliolla.	  –	  Karjala,	  sua	  ikävöin.	  Vuoksenrantalaisten	  muistojen	  kirja	  (toim.	  
Tatu	  Vanhanen).	  Jyväskylä	  1996,	  s.	  569-‐570.	  
	  
TALVE,	  ILMAR	  
Kannakselainen	  säärikokko.	  –	  Sananjalka	  6	  (1964),	  s.	  99-‐115.	  Turku;	  sama:	  Scripta	  ethnologica	  136	  
(1964).	  Arv.	  Anja	  Nevanlinna	  (Zeitschrift	  f.	  Volkunde)	  62	  (1962),	  s.	  16.	  
	  
TALVE,	  ILMAR	  
Juhannus	  ja	  kokko.	  –	  Forssan	  lehti	  21.6.1968,	  s.	  5.	  
	  
TWEEDIE,	  ALEC	  Mrs	  
Matkalla	  Suomessa	  1896.	  (Englanninkielinen	  alkuteos	  Through	  Finland	  in	  Carts).	  Keuruu	  1995,	  s.	  147-‐153	  
(”Kokkotulet”).	  
	  
VAHTER,	  TYYNI	  
Juhannuskokosta	  Valkjärvellä	  ja	  Muolaassa.	  –	  Kotiseutu	  1931,	  s.	  53-‐57.	  
	  
VARELIUS,	  ANTERO	  
Suomen	  kansaa.	  Kansatieteellisiä	  havaintoja	  suuriruhtinaskunnan	  alueelta.	  1947.	  Suomalaisen	  
Kirjallisuuden	  Seuran	  Toimituksia	  424.	  Uusi	  painos	  Jyväskylä	  1985,	  s.	  59.	  
	  
WIKMAN,	  K.	  ROB.	  V.	  
Midsommareldar	  och	  våreldar.	  –	  Vasa	  bladet	  27.6.1946.	  
	  
VILKUNA,	  KUSTAA	  
Juhannuskokko.	  –	  Kalajokilaakso	  92	  (1964).	  
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Lövande	  och	  bröllöpstänger	  på	  1870-‐talet.	  –	  Åländsk	  odling.	  Mariehamn	  53	  (1993),	  s.	  77.	  
	  
EKSTRÖM,	  KJELL	  
Eckerös	  midsommarstänger.	  Eckerö	  1990.	  15	  s.	  



EKSTRÖM,	  KJELL	  
Midsommarstängen	  i	  Önningeby.	  –	  Midsommar.	  Mariehamn	  Ålands	  Landskapsstyrelse	  1991,	  s.	  121-‐138.	  
Glimtar	  ur	  Ålands	  folkkultur	  6.	  
	  
HAKOKORPI-‐JUMPPANEN,	  MARIA	  
Juhannuskuusen	  juurella	  sananjalan	  kukkiessa.	  Vanhoja	  suomalaisia	  juhannustapoja	  ja	  -‐	  
uskomuksia.	  –	  Emäntälehti	  1971,	  s.	  90-‐92.	  
	  
HEIKEL,	  A.	  O.	  
Maalahtelainen	  karjamaja,	  ekkeröläinen	  postipursi,	  ahvenanmaalainen	  juhannussalko,	  Karunan	  kirkko,	  
paltamolainen	  tervavene,	  inarilainen	  lappalaisteltta,	  Florinin	  huvimaja.	  –	  Seurasaaren	  ulkomuseo	  3	  
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PAULAHARJU,	  SAMULI	  
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SVENSSON,	  SIGURD	  
Årsfester	  från	  vår	  till	  höst	  i	  Sverige	  och	  Svensk-‐Finland.	  Särtryck	  ur	  ”Nordisk	  Kultur”	  XXII,	  s.	  64-‐88.	  
	  
von	  SYDOW,	  C.	  W.	  
Majgren,	  majträdoch	  majstång.	  –	  Budkavlen	  2.	  Åbo	  1929,	  s.	  75-‐83	  
	  
von	  SYDOW,	  C.	  W.	  
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VALONEN,	  NIILO	  (päätoim.)	  Juhannuksen	  lehvä-‐	  ja	  havukoristelu.	  –	  Seurasaarisäätiön	  julkaisu.	  Kutsu	  20.	  
kansanperinteen	  keruukilpailuun.	  Helsinki	  1973,	  s.	  7-‐11.	  
	  
VALONEN,	  NIILO	  (huvudred.)	  Löv-‐	  ovh	  barrdekoration	  på	  midsommaren.	  Fölisöstiftelsens	  publikation.	  
Inbjudan	  till	  den	  20.	  insamlingstävlingen	  av	  folktradition.	  Helsingfors	  1973,	  s.	  7-‐11.	  
	  
VARELIUS,	  ANTERO	  
Kertomus	  Tyrvään	  pitäjästä	  1853	  /	  Antero	  Vareliukselta.	  Julkaistu	  Suomalaisen	  Kirjallisuuden	  Seuran	  
aikakauskirjassa	  ”Suomi,	  Tidskrift	  i	  fosterländska	  ämnen	  1854”.	  Vammala	  1938.	  
	  
VARELIUS,	  ANTERO	  
Kertomus	  Tyrvään	  pitäjästä	  1853	  /	  Antero	  Vareliukselta.	  Vammala	  1978,	  s.	  98-‐99.	  
	  
VARELIUS,	  ANTERO	  
Suomen	  kansaa.	  Kansatieteellisiä	  havaintoja	  suuriruhtinaskunnan	  alueelta.	  Suomalaisen	  Kirjallisuuden	  
Seuran	  Toimituksia	  424.	  Jyväskylässä	  1985,	  s.	  59.	  
	  
VILKUNA,	  KUSTAA	  
Juhannuskoristeet.	  –	  Mitä	  nyt.	  Juhannusnumero	  1946,	  s.	  5-‐7.	  
	  
VILKUNA,	  KUSTAA	  
Juhannuskoristukset.	  –	  Uusi	  Suomi	  167	  (1947)	  .	  
	  
	  
2.5.	  RUOAT	  JA	  JUOMAT	  
	  
ANTTONEN,	  MARJUT	  
Ylivieskalainen	  ruokaperinne.	  –	  Ylivieskan	  kirja	  (toim.	  Aaro	  Harju,	  Erkki	  Laitinen).	  Kokkola	  1981,	  s.	  276.	  
	  
ANTTONEN,	  MARJUT	  
Vieremäläinen	  ruokatalous.	  –	  Vieremän	  kirja	  (toim.	  Tapani	  Salomaa).	  Vieremä	  1983,	  s.	  435-‐437.	  JYY:n	  
kotiseutusarja	  n:o	  19.	  
	  
KOISTINEN,	  MARJO	  
Simolainen	  ruokatalous.	  –	  Simon	  kirja.	  Jyväskylä	  1986,	  s.	  356-‐366	  (Työnjuhlia	  ja	  vuotuisia	  merkkipäiviä).	  
	  
KÄRKKÄINEN,	  MARJATTA	  
Muurinpohjalettujen	  valmistus	  Ylä-‐Savossa.	  –	  Tanhuviesti	  2	  (1980),	  s.	  16-‐20.	  
	  
LAHTINEN,	  MYSI	  
Juhlat	  uudestavuodesta	  elonkorjuuseen.	  Saarijärvi	  2004,	  s.	  150-‐173.	  (Juhannus).	  
	  
LÄHIMAA,	  MARJA	  
Piirteitä	  Kivennavan	  vanhasta	  ruokataloudesta.	  –	  Kaukomieli.	  Vol.	  9	  (1949),	  s.	  42-‐46.	  Helsinki.	  
	  
NIEMELÄINEN,	  PÄIVYT	  
Helsinkiläisten	  juhannusruuat.	  –	  Uusimman	  ajan	  etnologinen	  tutkimus	  taajamissa	  ja	  kylissä:	  seminaari	  
4.8.2.1974	  /	  toim.	  Niilo	  Valonen,	  Pirkko	  Kovalainen.	  Helsinki:	  Helsingin	  yliopisto	  1974,	  s.	  133-‐138.	  	  
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NIEMELÄINEN,	  PÄIVYT	  
Midsummer	  Dishes	  in	  Helsinki.	  –	  Ethnologia	  Fennica	  4	  (1974),	  s.	  44-‐53.	  Helsinki.	  
	  
NIEMELÄINEN,	  PÄIVYT	  
Karjalainen	  ruokapöytä.	  –	  Karjala	  I	  (toim.	  Yrjö-‐Pekka	  Mäkinen	  –	  Ilmari	  Lehmusvaara).	  Hämeenlinna	  1981,	  
s.	  175-‐199.	  
	  
NIEMELÄINEN,	  PÄIVYT	  
Från	  rural	  till	  urban.	  -‐	  Nord	  nytt	  1982	  vol.	  14,	  s.	  26,	  38,	  112.	  
	  
NIEMELÄINEN-‐AMIN,	  PÄIVYT	  
Juhannusruuat.	  –	  Suomen	  historia	  7.	  Itsenäisyyden	  alku,	  toisen	  maailmansodan	  aika.	  Espoo	  1987,	  s.	  74-‐
75.	  
	  
OHRALAHTI,	  RITVA	  
Pidoista	  ja	  juhlista	  Saarijärvellä.	  –	  Saarijärven	  kirja	  (toim.	  Mauno	  Jokipii).	  Pieksämäki	  1963,	  s.	  295.	  
	  
SUURONEN,	  KERTTU	  
Traditional	  festive	  drinking	  in	  Finland	  according	  to	  responses	  to	  an	  ethnological	  questionnaire	  A18/73.	  
Reports	  from	  the	  social	  research	  institute	  of	  alcohol	  studies	  No	  76	  (1973).	  53	  s.	  
	  
USKI,	  SINIKKA	  
”Syötä	  vierasta	  sanoilla,	  kunnes	  keitto	  kerkiävi”.	  –	  Opintokerhoaineisto	  pito-‐	  ja	  juhlaperinteestä.	  Helsinki	  
1985.	  –	  2.	  painos	  1986.	  81	  s.	  
	  
TURUNEN,	  ARI	  
Humalan	  henki	  eli	  juomatapojen	  tarina.	  Jyväskylä	  1999,	  s.	  88-‐89.	  
	  
VILKUNA,	  KUSTAA	  
Juustokeitot	  ja	  hera.	  –	  Sanastaja	  24	  (1935),	  4.	  
	  
VILKUNA,	  KUSTAA	  
Pohjanmaalla	  keitetään	  juhannusjuustoa	  eli	  punasta	  heraa.	  Kansanomainen	  keskikesän	  herkkuruoka.	  –	  
Kotiliesi	  2	  (1936),	  s.	  487,	  500.	  
	  
VILKUNA,	  KUSTAA	  
Lemmentaikoja	  ja	  juhannusjuustoja.	  –	  Keskipohjanmaa	  169	  (1971).	  
	  
YLIJÄÄSKI,	  VEIKKO	  
Seitsemän	  kukkaa	  ja	  maitohöllöä.	  –	  Yliopistolainen	  7	  (1998).	  
	  
2.6.	  TAIAT	  JA	  ENTEET	  AHONEN,	  SEPPO	  
Kun	  sananjalka	  kukkii	  ja	  vesi	  muuttuu	  viiniksi.	  –	  Opettaja	  25	  (1987),	  s.	  4-‐5,	  25.	  
	  
BÖÖK,	  ALBERT	  THEODOR	  
Vanhankansan	  tapoja	  ja	  taikoja	  ym.	  sivistyshistoriallisia	  pikkutietoja	  Keski-‐Hämeestä	  1800-‐luvulta.	  



Hämeenlinna	  1912.	  92	  s.	  
	  
HÄMÄLÄINEN,	  ALBERT	  
Hauhon	  retkikunnan	  tapaetnografiset	  tulokset.	  –	  Kotiseutu	  1931,	  s.	  26-‐27.	  
	  
HÄMÄLÄINEN,	  ALBERT	  
Tavat,	  taiat,	  pitämykset,	  uskomukset,	  juhlat,	  merkkipäivät,	  parannuskeinot	  ja	  enteet	  –	  Vanhaa	  Hauhoa.	  
V.	  1925	  toimineen	  kansatieteellisen	  kylätutkimusretkikunnan	  tulokset.	  Kansatieteellinen	  arkisto	  1.	  
Suomen	  Muinaismuistoyhdistys.	  Vammala	  1934,	  s.	  294.	  
	  
KOIVULAHTI,	  ELVI	  
Mittumaarina	  kukkii	  sananjalka	  ja	  lemmentaiat	  tehoavat.	  –	  Vapaavahti	  3	  (1993),	  s.	  12-‐14.	  (Sama	  
ruotsiksi:	  Under	  midsommaren	  blommar	  örnbracen	  och	  trolldomen	  verkas.	  –	  Vapaavahti	  3	  (1998),	  s.	  15-‐
17.)	  
	  
KÄRKKÄINEN,	  SOL-‐BRITT	  
Magin.	  –	  Midsommar.	  Mariehamn	  Ålands	  Landskapsstyrelse	  1991,	  s.	  113-‐120.	  Glimtar	  ur	  Ålands	  
folkkultur	  6.	  
	  
NIKANDER,	  GABRIEL	  
Fruktsbarhetsriter	  hos	  svenskarna	  i	  Finland.	  Svenska	  Litteratursällskpet.	  Folkloristiska	  och	  etnografiska	  
studier	  I.	  Helsingfors	  1916,	  s.	  267.	  
	  
NIKULA,	  OSCAR	  
Turun	  kaupungin	  historia.	  1809-‐1859.	  Turku	  1972,	  s.	  108.	  
	  
PALMÉN,	  HELMI	  
Ennustuksia,	  unia,	  taikoja	  ja	  tarinoita.	  –	  Savotar	  3	  (1937),	  245-‐262.	  
	  
PELKONEN,	  LAURI	  
Juhlaa	  ja	  taikoja.	  –	  Suojärvi	  I.	  Kuopio	  1965,	  s.	  384-‐390.	  
	  
PERÄLÄ,	  T.	  
Kupittaan	  uhrilähteen	  pakanuuden	  ajan	  perinteet.	  Turun	  Sanomat	  30.6.1979.	  
	  
RANTASALO,	  A.	  V.	  
Naittamiseen	  ja	  kosintaan	  liittyneitä	  suomalaisia	  tapoja	  ja	  taianomaisia	  menettelyjä	  uskomuksineen.	  
Kalevalaseuran	  vuosikirja	  34	  (1954),	  s.	  135-‐148.	  
	  
STRENG	  1910	  =	  O.	  STRENG	  
Vesiparannuslaitokset.	  –	  Oma	  maa	  V.	  Porvoo	  1993,	  s.	  186.	  
	  
TUOMAALA,	  VÄINÖ	  
”Mettumaarin	  yön”	  lemmentaikoja	  Etelä-‐Pohjanmaalla.	  –	  Pyrkijä	  1956,	  s.	  153-‐154.	  
	  
VEHMAS,	  MERJA	  
Juhannusyönä	  hiljaiset	  ja	  valitut	  etsivät	  aarretta.	  –	  Lapin	  kansa	  25.6.1999,	  s.	  12.	  
	  



VILKUNA,	  KUSTAA	  
Pohjanmaalla	  keitetään	  juhannusjuustoa	  eli	  punasta	  heraa.	  Kansanomainen	  keskikesän	  herkkuruoka.	  –	  
Kotiliesi	  1936,	  n:o	  2,	  s.	  487,	  500.	  
	  
VILKUNA,	  KUSTAA	  
Lemmentaikoja	  ja	  juhannusjuustoja.	  –	  Keskipohjanmaa	  169	  (1971).	  
	  
VILKUNA,	  KUSTAA	  
Juhannus.	  Night	  of	  magic.	  La	  nuit	  magique.	  Magische	  Nacht.	  –	  Welcome	  to	  Finland	  1975,	  76,	  s.	  91-‐95.	  
	  
VIRTANEN,	  LEEA	  
Ellun	  kana	  ja	  Turusen	  pyssy.	  Kyllä	  kansa	  tietää.	  Juva	  1999,	  s.	  215-‐217	  (Miksi	  juhannusyönä	  
juoksennellaan	  alasti?).	  
	  
WÄRNÅ,	  JOHANNA	  
Folktro	  och	  seder	  under	  sommarhalvåret.	  Från	  Pedersöre	  vid	  mitten	  av	  1800-‐talet.	  1.	  Betesgång	  och	  
mjölk.	  2.	  Midsommar.	  3.	  Höbärgning.	  Budkavlen	  1927,	  s.	  37-‐39.	  
	  
YLIJÄÄSKI,	  VEIKKO	  
Seitsemän	  kukkaa	  ja	  maitohöllöä.	  –	  Yliopistolainen	  7	  (1998).	  
	  
ZIGURE,	  ANNA	  
Aurinkolauluja	  ja	  auringonpalvontaa	  latvialaisittain.	  –	  Hiidenkivi	  3	  (1993),	  s.	  24-‐25.	  
	  
	  
2.7.	  TANSSIT	  JA	  LEIKIT	  
	  
AROMAA,	  JUHA-‐MATTI	  
Inkerin	  katreli	  –	  Juhannusviikko	  kenttätöissä.	  Opettajana	  ja	  turistina.	  –	  Tanhuviesti	  3	  (2003),	  s.	  10-‐12.	  
	  
BRUMMER,	  HANS	  HENRIK	  
Midsommardans.	  –	  Folk	  –	  Musik	  –	  Dans	  i	  Nordisk	  konst.	  Stockholm	  1990,	  s.	  91-‐96.	  
	  
RAPP,	  BIRGITTA	  
Musik	  och	  dans	  i	  1800-‐talets	  konst.	  Några	  aspekter	  på	  Allmogemotiv	  och	  borgeglig	  gender.	  –	  Folk	  –	  
Musik	  –	  Dans	  i	  Nordisk	  konst.	  Stockholm	  1990,	  s.	  47-‐86.	  
	  
RAUSMAA,	  PIRKKO-‐LIISA	  
Rituaalitanssit	  Suomessa.	  –	  Musiikin	  suunta	  4/1992,	  s.	  63-‐64.	  
	  
TALVE,	  ILMAR	  
Keinu	  ja	  keinuminen	  Suomessa.	  -‐	  Sananjalka	  3	  (1961),	  s.	  68-‐110.	  Turku.	  
	  
	  
2.8.	  MATKAKUVAUKSET	  JA	  –KERTOMUKSET	  
	  
ACERBI,	  GIUSEPPE	  
Matka	  halki	  Suomen	  v.	  1799.	  (Esipuheen	  kirjoittanut	  Kustaa	  Vilkuna.)	  Helsinki	  1953.	  150	  s.	  (keskiyön	  



auringon	  näkeminen)	  
	  
ACERBI,	  GIUSEPPE	  
Matka	  halki	  Suomen	  v.	  1799.	  (Esipuheen	  kirjoittanut	  Kustaa	  Vilkuna).	  Porvoo:	  WSOY	  1983.	  2.	  painos.	  163	  
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