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KALEVALA-CAL  

TUONELAN JOUTSEN 

Arni Oksanen 

 

” Anna jo, akka, tyttöäsi, mulle nuorta morsianta!" 

Louhi, Pohjolan emäntä, hänpä tuon sanoiksi virkki: 

"Äsken annan tyttäreni sekä nuoren morsiamen, 

kun ammut joutsenen joesta, virrasta vihannan linnun, 

Tuonen mustasta joesta, pyhän virran pyörtehestä 

yhellä yrittämällä, yhen nuolen nostamalta."  
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Siitä lieto Lemminkäinen, tuo on kaunis Kaukomieli, 

läksi joutsenen joruhun, pitkäkaulan katselohon 

Tuonen mustasta joesta, Manalan alantehesta. 

Astua lykyttelevi, käyä kälkähyttelevi 

tuonne Tuonelan joelle, pyhän virran pyörtehelle, 

jalo jousi olkapäällä, viini nuolia selässä. 

Märkähattu karjanpaimen, ukko Pohjolan sokea, 

tuop' on Tuonelan joella, pyhän virran pyörtehellä; 

katselevi, kääntelevi tulevaksi Lemminkäistä. 

Jo päivänä muutamana näki lieto Lemminkäisen 

saavaksi, läheneväksi tuonne Tuonelan joelle, 

vierehen vihaisen kosken, pyhän virran pyörtehelle. 

Vesikyyn ve'estä nosti, umpiputken lainehista, 

syöksi miehen syämen kautta, läpi maksan 

Lemminkäisen, 

kautta kainalon vasemman oikeahan olkapäähän. 

Jopa lieto Lemminkäinen tunsi koskevan kovasti. 

Sanan virkkoi, noin nimesi: "Sen mä tein pahinta työtä, 

kun en muistanut kysyä emoltani, kantajalta, 

kaiketi sanaista kaksi, kovin äijä, kun on kolme, 

miten olla, kuin eleä näinä päivinä pahoina: 

en tieä vesun vikoja, umpiputken ailuhia. 

"Oi emoni, kantajani, vaivan nähnyt vaalijani! 

Tietäisitkö, tuntisitko, miss' on poikasi poloinen, 

tokipa rientäen tulisit, avukseni ennättäisit; 

päästäisit pojan poloisen tältä tieltä kuolemasta, 

nuorena nukahtamasta, verevänä vieremästä." 

Siitä Pohjolan sokea märkähattu karjanpaimen 

syöksi lieto Lemminkäisen, kaotti Kalevan poian 

Tuonen mustahan jokehen, pahimpahan pyörtehesen. 
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Meni lieto Lemminkäinen, meni koskessa kolisten, 

myötävirrassa vilisten tuonne Tuonelan tuville.  

Tuo verinen Tuonen poika iski miestä miekallansa, 

kavahutti kalvallansa. Löi on kerran leimahutti 

miehen viieksi muruksi, kaheksaksi kappaleksi; 

heitti Tuonelan jokehen, Manalan alusvesille: 

"Viru siinä se ikäsi jousinesi, nuolinesi! 

Ammu joutsenet joelta, vesilinnut viertehiltä!" 

Se oli loppu Lemminkäisen, kuolo ankaran kosijan 

Tuonen mustassa joessa, Manalan alantehessa. 

 

Katkelma Kalevalan neljännestätoista runosta, jossa Lemminkäinen lähtee Tuonelan mustalle joelle joutsenta 

tappamaan. 

 
 

Tämän ruudun innoittajana on toiminut tarina Tuonelan Joutsenesta, joka ui Tuonelan mustassa joessa. Tarinassa 

pyhän joutsenen ampujaa kohtaa kuolema. Muinoin uskottiin, että jos joutsenen ampuu, tuhoutuu itsekin.  
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TUONELAN JOUTSEN    – Suunnittelija: Arni Oksanen 

Ohje on osa projektia, jossa on suunniteltuna Kalevala-aiheinen virkattu torkkupeitto Suomen 100-vuotisjuhlan 
kunniaksi. Kalevala CAL on usean suunnittelijan ja testivirkkajan yhteistyön tulos. Yleistiedot ja linkit muihin osiin 
löytyvät Arteenin blogista, Kalevala CAL . 

 

Info: 

 
Lanka: Menita, Lasse. Värit Metsä-lankapaketissa: 203: tummanharmaa, 3309: oranssi, 757: violetti. 

Suunnittelijan käyttämät värit: 

200: musta, joka kuvaa mustaa jokea 

100: valkoinen, joka kuvaa  joutsenen valkeita sulkia 

229: punainen, joka kuvaa Lemminkäisen traagista, veristä loppua Tuonelan virralla. 

Ohjekuvissa käytetty väreinä valkoista, pinkkiä ja mustaa selkeyden vuoksi. 

Lisäksi tarvitset sakset ja neulan lankojen päättelyyn. Suosittelen lopuksi työn pingotusta lopulliseen muotoonsa. 

 

Silmukat ja lyhenteet: 
 

s silmukka 

krs kerros 

kjs  ketjusilmukka  

ps  piilosilmukka  

ks   kiinteäsilmukka  

puolip  puolipylväs 

p  pylväs (1 langankierto) 

pp pitkä pylväs (2 langankiertoa) 

pp3 erikoispitkä pylväs (3 langankiertoa) 

pp4 erikoispitkä pylväs (4 langankiertoa) 

KE kohovirkkaus etupuolelta*)  

nirkko 3 kjs, ps pohjalla olevan silmukan etureunassa näkyvien kahden lankalenkin läpi (ei  1. kjs:aan kuten 

usein neuvotaan). 

hy hyppää yli 

*) silmukan virkkaustapaan liittyvät termit yhdistetään aina silmukkatyyppiä kuvaavan lyhenteen kanssa ja ne 

esitetään isoilla kirjaimilla lukemisen helpottamiseksi. 

 

http://www.arteeni.fi/kalevalacal
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Erikoissilmukat: 

Standing Stitch: Kun aloitat uuden kerroksen uudella langalla, voit tehdä langan liittämisen ja ketjusilmukka-

aloituksen sijaan ns. itsenäisen aloitussilmukan, Standing Stitch -menetelmällä esim. kiinteän silmukan tai pylvään. 

Jos menetelmä ei ole tuttu, niin ole hyvä ja etsi lisätietoa internetistä. Jos et halua käyttää tätä menetelmää, niin 

aloita uusi kerros perinteisesti piilosilmukalla ja tarvittavalla määrällä ketjusilmukoita ks:n tai pylvään vastineeksi. 

 

Magic ring: tietoa tästä aloitustavasta löytyy internetistä. 

 

Vinkkejä ohjeen lukemiseen 

 
*-* Tähtien välissä olevaa osuutta toistetaan kerrottu määrä. Osuus sisältää yleensä useita yksittäisiä toistoja, 

esimerkiksi koko neliön sivun matkalta. 

(…) Sulkeiden sisällä olevaa ohjetta toistetaan kerrottu määrä. Sulkeiden sisällä on vain yksittäisiä toistettavia 

osuuksia. 

[…] Hakasulkeiden väliin violetilla ja kursiivilla tekstillä on kirjoitettu neuvoja ja vinkkejä, ne auttavat sinua ohjeen 

läpi. 

 

Tekijänoikeudesta: 

Tämä julkaisu on suojattu tekijänoikeuslailla. Sinulla ei ole oikeutta kopioida, muokata, jakaa tai myydä tätä 

kokonaisuutta tai mitään yksittäistä osaa. Voit jakaa linkin blogiini arnikki.blogspot.fi jos haluat jakaa ohjeen jonnekin. 

Voit myydä itse valmistamasi tuotteen, kunhan mainitset minut suunnittelijana. Kiitos! 

© 2017 Arni Oksanen, all rights reserved 

 

Tästä pääset halutessasi kuuntelemaan Jean Sibeliuksen säveltämää teosta Tuonelan Joutsen, joka on  toinen osa 

neliosaisesta Lemminkäinen-sarjasta. Näillä sävelillä toivotan rentouttavia ja mielenkiintoisia hetkiä Tuonelan 

Joutsenen seurassa. 

Tuonelan Joutsen –ruudun ohje 
 

Voit virkata ruudun yksivärisenä tai värillisenä ja aivan niin monella värillä kuin haluat. Tämä ohje on kirjoitettu 

kolmella valitsemallani värillä tehtäväksi.  Suluissa oranssilla calissa käytetyt värit. 

 

1.krs 

Aloita mustalla (tummanharmaalla) langalla ja virkkaa aloituslenkkiin [Magic ring] kjs (ei lasketa),6ks, kiristä lenkki ja 

sulje kerros ps:lla 1.ks:n. Katkaise ja päättele lanka. [Vinkki: Seuraavalla kerroksella voit halutessasi päätellä mustan 

langan päät kuljettamalla niitä p:den alla] 

Silmukkaluku: 6ks 

https://arnikki.blogspot.com/2017/10/tuonelan-joutsen.html
https://www.youtube.com/watch?v=DRTJt2kDKJ0&feature=youtu.be
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2.krs 

[Merkitse tällä kerroksella jokaisella toistolla ensimmäinen pylväs esim. silmukkamerkkiä käyttäen.  

Merkkejä tarvitaan kerroksella 5.[ Kuva 1.]]  

Vaihda valkoiseen (oranssiin) lankaan virkkaamalla itsenäinen aloituspylväs TAI 3kjs samaan silmukkaan ps:n kanssa , 

p samaan silmukkaan, 

(2p seur. ks:aan)x5 , sulje kerros ps:lla 1. p:een. 

Silmukkaluku: 12p 

 

Kuva 1. 

3.krs 

Virkkaa 5kjs [p+2kjs], p samaan s:aan, *hy s,(p,2kjs,p)*x5, hy s, sulje kerros ps:lla 3. kjs:aan. [Kuva 2.] 

Silmukkaluku: 12p, 6x2kjs 

 

Kuva 2. 

4.krs 

*Virkkaa 2kjs-kaareen (3p, pp, nirkko, pp, 3p), ps edellisen krs:n pylväiden väliin [Kuva 3.]* x6. Sulje kerros ps:lla  

ps:aan vaihtaen samalla langan väri punaiseen (violettiin). [Värinvaihto-ohje: Vie koukku s:n läpi ja vedä punainen 

(violetti) lanka työn eteen – jatka seuraava kerros punaisella (violetilla)]. katkaise ja päättele valkoinen (oranssi) 

lanka.[Kuva 4.]] 

Silmukkaluku: 54s+ 6 nirkkoa 
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Kuva 3.    Kuva 4. 

 

5.krs 

Punaisella (violetilla) langalla KEpp4 ensimmäiseen 2. krs:n  merkityn pylvään ympäri [Kuvat 5.ja 6.], 2kjs, ps työn 

taakse kahden krs:n 3p:ään  väliin [samaan krs:n 2 merkittyyn pylvääseen kuin KEpp4][Kuva 7.], 2kjs, ps ps:aan 

terälehtien välissä [Kuva 8.], KEpp4 saman s:n ympäri kuin edellinen KEpp4 [Kuva 9.], 

*Hy p krs:lla 2, KEpp4 seur. merkittyyn p:een, 2kjs, ps krs:n 3 p:den väliin [merkitty p krs:lla 2], 2kjs, ps ps:aan, KEpp4 

samaan merkittyyn p:een krs:lla 2* x5, sulje ps:lla 1. KEpp4:een [Kuva 10.]. [Kerros valmiina takaa, Kuva11.] 

Silmukkaluku: 24s +12x2kjs 

Kuva 5.    Kuva 6. 

 

   Kuva 7.             Kuva 8. 
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   Kuva 9. 

   Kuva 10.                          Kuva 11. 

 

6.krs 

Oikeapuoli itseen päin. ps seur. 2 kjs:n kaareen työn takana, 3kjs, ps seur. kaareen, seur. KEpp4:een (3p, pp, nirkko), 

(pp, 3p) seur. KEpp4:een, *ps kjs-kaareen, 3kjs [Kuva 12.], ps kjs-kaareen, (3p, pp, nirkko) seur. s:aan, (pp, 3p) seur. 

s:aan [Kuvat 13. ja 14.] *x5, sulje ps:lla 1. ps:aan, katkaise ja päättele lanka. [Kerros valmiina takaa, kuva 15.] 

Silmukkaluku: 60s + 6x3kjs + 6 nirkkoa 

   Kuva 12.               Kuva 13. 
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   Kuva 14.      Kuva 15.  

    

7.krs 

[Tämä kerros virkataan työn takapuolella, oikeapuoli itseen päin.] Virkkaa valkoisella (oranssilla) langalla ps mihin 

tahansa krs:n 5 ensimmäiseen KEpp4:een [Kuva 16.]. *2kjs, (p, 2pp, pp3, nirkko, pp3, 2pp, p) krs:n 6 3kjs:n kaareen 

[Kuva 17.], 2kjs, ps seuraavaan KEpp4:een [Kuva 18.]* x6, sulje kerros ps:lla 1. ps:aan. [Kerros valmiina, kuvat 19.ja 

20.] 

Silmukkaluku: 54s + 6 nirkkoa + 12x2kjs 

   Kuva 16.                 Kuva 17.  

 

Kuva 18. 
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   Kuva 19.      Kuva 20. 

 

8.krs 

Oikeapuoli itseen päin. *ps kjs-kaareen, 3kjs, ps  kahden pp3:n väliin työn taakse [Kuva 21.], 3kjs, ps seur. kjs-kaareen, 

2kjs* x6. Sulje kerros ps:lla viimeiseen kjs-kaareen. Katkaise ja päättele lanka. 

Silmukkaluku: 18ps + 12x3kjs + 6x2kjs 

 

Kuva 21. 

9.krs 

Tämä kerros tehdään edellisen kerroksen kjs-kaariin, oikeapuoli itseen päin. Sulkeissa aina yhteen kaareen tehtävät 

silmukat. (Tee ps seur. 3kjs-kaareen mustalla (tummanharmaalla) langalla, 3kjs [TAI its. aloitusp], 3p samaan kaareen 

[4p]),(4p) [Kuva 22.], (3pp, 2kjs, 3pp),  

(p, puolip), seur. kolmeen kaareen 2ks, (puolip, p) [Kuva 23.], (3pp, 2kjs, 3pp), 

(4p),(4p), (3pp, 2kjs, 3pp), 

(p, puolip), seur. kolmeen kaareen 2ks, (puolip, p), (3pp, 2kjs, 3pp), ps 3. kjs:aan. [Kerros valmiina, kuvat 24. ja 25.] 

Silmukkaluku: 60s + 4x 2kjs 
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   Kuva 22.     Kuva 23. 

   Kuva 24.      Kuva 25. 

 

10.krs 

kjs ja ks samaan silmukkaan ps:n kanssa, 2ks, ks krs:n 7 terälehden kahden pp3:n välistä krs:n 4 terälehden nirkon läpi 

(etupuolelta) ja krs:n 9 seur.s:aan [Kuvat 26.-28.], 7ks. 

Kulmaan (ks, ks krs:n 6 nirkon läpi kjs-kaareen [Kuva 29.], ks), 3puolip, puolip krs:n 7 kahden pp3:n välistä krs:n 4 

nirkon läpi seur. s:aan, 2 puolip, 4ks, 2 puolip, puolip krs:n 7 kahden pp3:n välistä krs:n 4 nirkon läpi seur. s:aan, 3 

puolip.  

Kulmaan (ks, ks krs:n 6 nirkon läpi kjs-kaareen, ks), 6ks, ks krs:n 7 kahden pp3:n välistä krs:n 4 nirkon läpi seur. s:aan, 

7ks.  

Kulmaan (ks, ks krs:n 6 nirkon läpi kjs-kaareen, ks), 3puolip, puolip krs:n 7 kahden pp3:n välistä krs:n 4 nirkon läpi 

seur. s:aan, 2puolip, 4ks, 2puolip, puolip krs:n 7 kahden pp3:n välistä krs:n 4 nirkon läpi seur. s:aan, 3puolip.  

Kulmaan (ks, ks krs:n 6 nirkon läpi kjs-kaareen, ks), 3ks, ps 1. ks:aan. [Kerros valmiina, Kuva 30.] 

Silmukkaluku: 72s 
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   Kuva 26.     Kuva 27. 

   Kuva 28.     Kuva 29. 

 

Kuva 30. 
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11.krs 

kjs ja ks samaan s:aan, 10ks, puolip. 

Kulman ks:aan (2puolip, 3kjs, pp), pp, 3p, 3puolip, 4ks, 3puolip, 3p, pp.  

Kulman ks:aan (pp, 3kjs, 2puolip), puolip, 14ks, puolip.  

Kulman ks:aan (2puolip, 3kjs, pp), pp, 3p, 3puolip, 4ks, 3puolip, 3p, pp. 

Kulman ks:aan (pp, 3kjs, 2puolip), puolip, 3ks, ps 1. ks:aan. [Kerros valmiina, kuva 31.] 

Silmukkaluku: 20s/sivu + 4x kulman 3kjs 

 

Kuva 31. 

 

12.krs 

kjs ja ks samaan s:aan, 2ks, ks krs:n 7 nirkon läpi seur. s:aan, 7ks, KEpp seur. nirkon  ympäri , hy s, 2ks.   

Kulman kjs-kaareen (2ks, 3kjs, 2p), 3p, p krs:n 7 nirkon läpi seur. s:aan, 6p, p krs:n 6 nirkon läpi seur. s:aan, 6p, p krs:n 

7 nirkon läpi seur. s:aan, 2p.  

Kulmaan (2p, 3kjs, 2ks), 2ks, KEpp seur. nirkon  ympäri, hy s, 6ks, ks krs:n 7 nirkon läpi seur. s:aan, 7ks, KEpp, hy s, 2ks. 

Kulmaan (2ks, 3kjs, 2p), 3p, p krs:n 7 nirkon läpi seur. s:aan, 6p, p krs:n 6 nirkon läpi seur. s:aan, 6p, p krs:n 7 nirkon 

läpi seur. s:aan, 2p.  

Kulmaan (2p, 3kjs, 2ks), 2ks, KEpp seur. nirkon  ympäri, hy s, 3ks, ps 1. ks:aan. [Kerros valmiina, kuva 32.] 

Silmukkaluku: 24s/sivu + 4x kulman 3kjs 
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Kuva 32. 

 

13.krs 

3kjs, 2p, KEpp keskimmäisen nirkon  ympäri, hy s, 7p, KEp seur. KEpp:n ympäri, 4p.  

Kulmaan (2p, 3kjs, 2p), 4p, KEpp3 nirkon ymp., hy , 7p, KEpp nirkon ymp., hy , 7p, KEpp3 nirkon ymp., hy , 3p.  

Kulmaan (2p, 3kjs, 2p), 4p, KEp KEpp:n ymp., 6p, KEpp nirkon ymp., hy , 7p, KEp KEpp:n ymp.,  4p.  

Kulmaan (2p, 3kjs, 2p), 4p, KEpp3 nirkon ymp., hy, 7p, KEpp nirkon ymp., hy, 7p, KEpp3 nirkon ymp., hy, 3p.  

Kulmaan (2p, 3kjs, 2p), 4p, KEp KEpp:n ymp., 3p, ps 3. kjs:aan. [Kerros valmiina, kuva 33.] 

Silmukkaluku: 28s/sivu + 4x kulman 3kjs 

 

Kuva 33. 
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14.krs 

3kjs, 2p, KEp KEpp:een, 7p, KEp, 6p.  

Kulmaan (2p, 3kjs, 2p), 6p, KEp, 7p, KEp, 7p, KEp, 5p. 

Kulmaan (2p, 3kjs, 2p), 6p, KEp, 6p, KEp, 7p, KEp, 6p. 

Kulmaan (2p, 3kjs, 2p), 6p, KEp, 7p, KEp, 7p, KEp, 5p.  

Kulmaan (2p, 3kjs, 2p), 6p, KEp, 3p, ps 3. kjs:aan. [Kerros valmiina, kuva 34.] 

Silmukkaluku: 32s/sivu + 4x kulman 3kjs 

 

Kuva 34. 

 

15.krs 

3kjs, 2p, KEp, 7p, KEp, 8p.  

Kulmaan (2p, 3kjs, 2p), 8p, KEp, 7p, KEp, 7p, KEp, 7p.  

Kulmaan (2p, 3kjs, 2p), 8p, KEp, 6p, KEp, 7p, KEp, 8p.  

Kulmaan (2p, 3kjs, 2p), 8p, KEp, 7p, KEp, 7p, KEp, 7p.  

Kulmaan (2p, 3kjs, 2p), 8p, KEp, 3p, ps 3. kjs:aan. [Kerros valmiina, kuva 35.] 

Silmukkaluku: 36s/sivu +4x kulman 3kjs 
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Kuva 35. 

16.krs 

3kjs,21p. 

Kulmaan (2p, 3kjs, 2p), 36p.  

Kulmaan (2p, 3kjs, 2p), 36p.  

Kulmaan (2p, 3kjs, 2p), 36p.  

Kulmaan (2p, 3kjs, 2p), 14p, ps 3. kjs:aan. 

Silmukkaluku: 40p/sivu + 4x kulman 3kjs 

Onnittelut! Tuonelan Joutsen on nyt valmis! Pingota työsi vielä niin se saa oikean muotonsa ja on näin eniten 

edukseen. 

 


