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Kuuhun on liittynyt erilaisia uskomuksia useimmissa kulttuureissa jo tuhansien vuosien ajan ja yhä
nykyäänkin. Se ei ole ihme, sillä kuu loistaa taivaan suurimpana kohteena lähes jokaisena kirkkaana
yönä. Kuunkierto, eli sen maahan näkyvän osan kasvaminen uudesta kuusta täysikuuksi ja
pienentyminen jälleen pois näkyvistä, toistuu taivaalla yhä uudelleen. Lisäksi kuun koko, asento, ja
väri vaihtelevat. Kuu on kiehtonut suomalaistenkin mieliä kaikkina aikoina ja siksi meillä on myös
paljon kuu-uskomuksia.

Tutkin pro gradu -tutkielmassani suomalaisia kuu-uskomuksia ja toivon saavani sinulta arvokasta
tietoa niistä. Käsittelen tutkielmassani ajanjaksoa 1800-luvun puolestavälistä nykypäivään saakka.
Kyseessä on perinnekeruu, mutta uskomusten ei tarvitse olla vanhoja. Perinne kuuluu myös
nykypäivään. Tutkielmassani käsittelen kirjoituksia nimettöminä.
Millaisia kuu-uskomuksia sinä tiedät? Voit kirjoittaa omista kuu-uskomuksistasi sekä muista
tietämistäsi kuu-uskomuksista. Voit kirjoittaa aiheesta omalla otsikollasi tai käyttää apuna ja
inspiraation lähteenä alla olevia kysymyksiä. Vastausten ei tarvitse olla tarinamuotoisia ja niiden
pituuden saat päättää itse. Suuret kiitokset vastauksestasi!
● Millaisia kuu-uskomuksia tiedät?
● Ovatko uskomukset liittyneet tiettyihin tilanteisiin tai paikkoihin?
● Miten kuu vaikuttaa uskomusten mukaan ihmiseen ja luontoon?
● Onko kuun kierron eri vaiheilla vaikutuksia? Millaisia?
● Otetaanko kuusta enteitä tai tehdäänkö taikoja?
● Ovatko uskomukset muuttuneet eri aikoina? Miten?
● Tuleeko sinulle mieleen vielä muita kuu-uskomuksia?
Lähetä kirjoituksesi 28.2.2011 mennessä osoitteeseen SKS, Kansanrunousarkisto, PL 259, 00171
Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen keruu@finlit.fi. Lisää kuoreen tai aihekenttään ”Kuuuskomukset”. Vastaajien kesken arvotaan kirjapalkintoja.
Vastausohjeet:
Kirjoita vastauksesi A4-arkille vain paperin toiselle puolelle. Jätä vasempaan reunaan n. 4 cm ja
oikeaan reunaan n. 1 cm marginaali arkistointitoimenpiteitä varten. Älä käytä tarroja, teippejä tai
niittejä. Kirjoita eri liuskalle tai sähköpostin viestikenttään taustatietosi: nimi, koulutus ja ammatti
(myös entiset), syntymäaika ja -paikka, osoite ja muut yhteystiedot sekä allekirjoitettu suostumuksesi
siihen, että lähettämäsi aineisto arkistoidaan nimelläsi Kansanrunousarkistoon tutkimuskäyttöä varten.
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