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JOHDANTO

Tarkastelen tässä pro gradu -työssä esi-isien merkitystä ennustajien (engl. “diviners”)1 työssä

sukuma-nyamwezi -alueella Luoteis-Tansaniassa. Tällä alueella on paljon ennustajia, joiden

apuun turvaudutaan, kun halutaan selvittää sairauksien ja muiden ongelmien syitä ja mahdol-

lisia hoitokeinoja. Erityisesti tapaukset, joissa ongelmien aiheuttajiksi epäillään esi-isiä tai

noituutta, saavat ihmiset hakemaan varmuutta näkemyksilleen ennustajilta. Ennustajat käyt-

tävät työssään erilaisia menetelmiä ja lähes poikkeuksetta heidän kykynsä ennustaa nähdään

olevan peräisin heidän omilta esi-isiltään. Monet ennustajat ovat myös erikoistuneet hoita-

maan erilaisia sairauksia ja ongelmia.

Työni perustuu suurelta osin tutkimusmateriaaliin, jota keräsin sukuma-nyamwezi -alueella

puolen vuoden ajan (elokuu- joulukuu 1997). Sukuma-nyamwezi-alue käsittää Mwanzan,

Shinyangan ja Taboran hallinnolliset alueet2, joiden alueella asuu kuudesosa Tansanian väes-

töstä (30, 6 milj.). 3 Suurin osa tämän alueen asukkaista on joko sukumoita tai nyamwezeja,

ja nämä kansat muodostavat melko yhtenäisen kulttuurisen alueen. Suurimman osan kenttä-

työajastani vietin  neljän kylän muodostamalla alueella4, Isakassa, jonka keskusta kasvaa hy-

vin nopeasti johtuen alueen läpi kulkevista hyvistä liikenneyhteyksistä. 

Sukuma-nyamwezi-alueelle päädyin Suomen Lähetysseuran ehdotuksesta. Lähetysseuran

tavoitteena on kehittää terveydenhuoltojärjestelmää osissa tätä aluetta, ja he toivoivat jonkun

antropologiopiskelijan tulevan mukaan keskusteluun, jota käydään tämän tavoitteen saavut-

tamiseksi. Suomen Lähetysseuran avustuksella on mm. Isakan alueelle, jossa kenttätyöni

pääasiassa tein, rakennettu terveysasema (engl. “dispensary”), koulutettu kyliin eräänlaisia

terveysneuvojia5 ja järjestetty seminaareja alueen perinteisille kätilöille sekä parantajille. Isaka

on myös ollut osana tutkimuksessa, joka on tehty Tansanian luterilaisen kirkon, Mwanzan

1

1 Käytän työssä suomenkielisiä sanoja “ennustaminen” ja “ennustaja”, sillä vaikka suomenkielisen sanan
merkitys viittaa usein nimenomaan tulevaisuuden ennustamiseen, on se mielestäni parempi vaihtoehto kuin
englannista johdettu “divinaatio”. Myös kulttuuriantropologian englanti-suomi oppisanastossa, Jargonissa
(1994), käytetään sanaa “ennustaa”.

2 Suahiliksi: “mkoa”. Tansaniassa alueellinen hallinto koostuu mm. seuraavista yksiköistä: “mkoa”
(engl. “region”), “wilaya” (engl. “distirict”) ja “kata” (engl. “ward”). Koska hallinnollisia yksikköjä on mah-
dotonta kääntää suomeksi, puhun tekstissä jatkossa yleensä vain (hallinnollisista) alueista.

3 Arvio: heinäkuu 1998.
4 Suahiliksi: “kata”. Tein kenttätyöni Mwanzan “mkoassa”, Kahaman “wilayassa” ja Isakan “katassa”.
5 Suahiliksi: “wahudumu wa afya”.



hiippakunnan alueen terveydenhuollollisten tarpeiden selvittämiseksi.6 Minun tehtäväkseni,

lähetysseuran ulkopuolelta tulevana tutkijana, muodostui Isakan alueen kulttuuristen piirtei-

den selvittäminen. 

Koska kuusi kuukautta on liian lyhyt aika laajaan etnografiseen tutkimukseen, rajasin tutki-

muskohteeni mahdollisimman tarkasti jo ennen kentälle lähtöä ja päädyin esi-isien merkityk-

seen alueen ennustajien työssä. Idean aiheeseen sain sukumoista ja nyamwezeista kirjoitetus-

ta etnografisesta kirjallisuudesta, josta nousee heti kuva esi-isien tärkeästä roolista näissä yh-

teisöissä (ks. mm. Cory 1960; Millroth 1965; Tanner 1958a; 1958b). Vaikka osassa lähteitä

(esim. Tanner 1970: 24) on mainittu esi-isien merkityksen vähentyneen sukuma-nyamwezi-

yhteisöissä, sain kirjallisuudesta kaikenkaikkiaan sellaisen vaikutelman, että tavalla tai toisel-

la merkityksen täytyy edelleen olla melkoinen. Vaikka sukuma-nyamwezi-alueella ennustajat

toimivat yleisesti myös parantajina ja hoitavat näin ollen myös monet asiakkaittensa ongel-

mat, päädyin tarkastelemaan esi-isien merkitystä nimenomaan ennustustyössä. 

Tansanian valtio ja virallinen terveydenhuolto antavat nykyään arvoa parantajien työlle joh-

tuen mm. terveydenhuollon resurssien vähyydestä, ja parantajien nähdään täyttävän perus-

terveydenhuollossa sitä aukkoa, minkä resurssipula saa aikaan. Tämä koskee kuitenkin vain

sitä osaa parantajien työstä, minkä virallinen terveydenhuolto ja valtio kokevat mahdollisesti

hyödylliseksi, kuten lääkekasvien käytön ja jotkin parantajien käyttämät hoitomenetelmät.

Isakalaisten parantajien ennustusmenetelmiin sen sijaan suhtaudutaan välinpitämättömästi tai

jopa kielteisesti. Ne nähdään täysin tarpeettomina tai suorastaan vahingollisina osina paranta-

jien työtä, sillä niitä pidetään epärationaalisina ja niillä nähdään olevan suora yhteys mm. noi-

tuussyytöksiin ja noituudesta epäiltyjen väkivaltaiseen kohteluun alueella. Työni avulla ha-

luan painottaa sitä, että ennustaminen on olennainen osa isakalaisen parantajan työtä eikä se

ole erotettavissa parantajien työn muista osa-alueista vaan palvelee kokonaisuutta. Jos tämä

puoli parantajan työstä jätetään huomiotta, on kyse länsimaisen lääketieteeteen käsitysten

“tyrkyttämisestä” kulttuurissa, jossa terveyteen ja sairauteen liittyvät asiat eivät ole erotetta-

vissa omaksi (fyysiseksi) kokonaisuudekseen, kuten meillä. Ennustusmenetelmät ovat isaka-

laisille tapa saada tietoa asioista, joihin ei muuten ole mahdollista päästä käsiksi, kuten sai-

rauksien, kuoleman ja kaikenlaisen epäonnen syistä (vrt. Peek 1991: 14).

2

6 Evangelical Lutheran Church of Tanzania, East of Lake Victoria Diocese: Community Health Need As-
sessement Survey (1996).



Tutkimusalueeni, neljän kylän muodostama ja nopeasti kasvava keskus, Isaka, osoittautui

kulttuurisesti hyvin heterogeeniseksi. Työssäni teoreettisena perusideana onkin käsitys kult-

tuurien moniäänisyydestä (engl. “polyfonia”) (Bahtin 1991) ja heteroglossiasta (Bahtin

1981: 259-422). Bahtin (1981: 273) on tarkastellut kielellistä ilmaisua romaanikirjallisuudes-

sa ja toteaa, että kieli on sisäsyntyisesti moniäänistä7, ja nämä monet äänet muodostavat vilk-

kaan dialogin romaaneissa. Tämä näkemys on sovellettavissa myös kulttuurin tarkasteluun

(vrt. Boddy 1989: 7; Comaroff & Comaroff 1993: xiv; Gottlieb 1992: 14), jolloin kulttuurin

nähdään muodostuvan monista erilaisista äänistä. Tarkastelen työssäni lähinnä sitä, miten ja

mitä esi-isistä ja ennustuksesta tutkimusalueellani puhutaan.8 Työssäni tuon esille ennustuk-

sen asiantuntijoiden eli isakalaisten ennustajien (nfumu - mon. bafumu) sekä paikallisten

tanssirituaalien johtajien (ningi - mon.balingi) näkemyksiä ennustuksesta ja esi-isistä. Esitte-

len myös esi-isien (sekä joidenkin muiden henkien) “äänen” ja merkityksen tässä keskuste-

lussa. Tämän jälkeen käytän valtion kulttuurivirastosta sekä isakalaisilta terveyasemilta

hankkimaani materiaalia kommentoimaan edellisiä.

Käytän työssä mm. esi-isiin, ennustamiseen ja noituuteen liittyviä teoreettisia keskusteluja.

Koska aihepiirini liittyy hyvin läheisesti terveydenhuollollisiin seikkoihin Isakan alueella, on

myös lääketieteellinen antropologia työssäni viitekehyksenä. Pääideanani tässä on tarkastella

ihmisten näkemyksiä ja kokemuksia alueen terveydenhuollosta, johon sisällytän sekä ns.

“perinteisen parantamisen” että virallisen (länsimaisen) terveydenhuollon. Lähtökohtanani on

sukuma-nyamwezi-kosmologia, jonka kautta ihmiset muodostavat käsityksensä mm. erilais-

ten sairauksien etiologiasta ja laadusta sekä tarvittavista hoitomuodoista.

Materiaali työssäni vastaa isakalaista todellisuutta, josta on mahdotonta muodostaa yhtä

funktionalistista kokonaisuutta. Pool (1994: 239) toteaa seuraavaa etnografisen representaa-

tion ongelmasta: 

Once we accept that “real” native culture does not exist out there in some pure or pristine form

3

7 “Parole” eli puhe on aina yhtenäinen osa kielisysteemiä eli “langue´ia”.
8 Koska Sukuma-nyamwezi-alue on hyvin laaja ja kultturiset piirteet vaihtelevat suurestikin sen sisällä,

haluan painottaa sitä, että voin tutkimusmateriaalini pohjalta tehdä päätelmiä vain hyvin pieneltä alueelta. En
pyri tekemään yleistyksiä, jotka koskisivat koko sukuma-nyamwezi-aluetta.



waiting to be discovered and represented by the etnographer, but the etnography is, above all,

shared praxis, dialogue, performance and production, in which communication is often not

unambiguous and complete but indeterminate and fragmentary, then the problem appears in

another light.

Työssä ovat enimmäkseen äänessä isakalaiset itse. Toisaalta taas materiaali on minun muok-

kaamaani. Tällöin kyse on itse asiassa hyvin pitkälti dialogista, jota olen käynyt isakalaisten

kanssa, ja sen lopputuloksesta, jonka lopullisesta muodosta minä yksin olen ollut vastuussa

(vrt. mm. Pool 1994: 22-26). Olen rakentanut työn niiden kysymysten ja keskustelunaihei-

den ympärille, jotka toistuvasti nousivat esille sekä vapaamuotoisissa keskusteluissa että

haastatteluissa informanttieni kanssa. Tämä tarkastelutapa antaa minulle mahdollisuuden esit-

tää asiat informanttieni näkökulmasta ja maailmankuvasta käsin. En tule missään vaiheessa

työtäni ottamaan kantaa tämän maailmankuvan todenmukaisuuteen.

Good (1994: 1-24) on tarkastellut verbien “tietää” (engl. “know”) ja “uskoa” (engl.

“believe”) käyttöä lääketieteellisen antropologian kirjallisuudessa. Hän toteaa, että verbiä

“uskoa” käytetään herkästi puhuttaessa länsimaisen lääketieteen näkökulmasta ns. “irratio-

naalisista” käsityksistä, kuten esim. sairauksista, joiden nähdään (“uskotaan”) olevan noi-

tuuden tai esi-isien aiheuttamia. Verbiä “tietää” taas käytetään puhuttaessa biolääketieteellisis-

tä “tosiasioista”. Tällöin biolääketieteen asemaa “objektiivisen tiedon” lähteenä korostetaan

konteksteissa, joissa se kuitenkin on täysin riittämätön apuväline ihmisten todellisuuden

ymmärtämisessä. Työssäni tulen tarkastelemaan sitä, miten isakalaiset käsitykset sairauksien

ja muitten ongelmien alkuperästä perustuvat mm. tiedolle esi-isien ja noitien olemassaolosta.

Työssä käyttämäni informaatio on peräisin kenttämuistiinpanoistani, ellei muuta lähdettä ole

mainittu.9 Pidin kenttätyöni aikana pääasiassa kolmea erilaista päiväkirjaa: yhteen kirjoitin

päivittäisen tapahtumat ja havainnot sekä omia näkemyksiäni niistä. Toiseen taas tallensin

erikseen varsinaiset keskustelut muistiinpanojen pohjalta ja kolmanteen vain kokemani suuret

4

9 Jos informaatio on peräisin tietystä haastattelusta tai keskustelusta, tuon tämän esille, jos se on työni
kannalta oleellista. Monista informanteistani käytän työssä pseudonyymejä, jotka liittävät heidät osaksi jota-
kin laajempaa ryhmää (nfumut : ennustaja-parantajien ryhmä; mamat: isakalaisten naisten ryhmä; jne.). Jois-
sakin tapauksissa esittelen informantin omalla nimellään, kun taas toisinaan annan heistä vain hyvin niukko-
ja tietoja. Jos tieto on luonteeltaan yleistä, en viittaa kehenkään tiettyyn informanttiin. Näiden käytäntöjen
tarkoitus on suojella informanttieni henkilöllisyyttä.



murheet ja ilonaiheet. Lisäksi minulla on materiaalina kahdeksan nauhoitettua syvähaastatte-

lua. Joudun työssäni käyttämäään sekä sukumaa että suahilia, sillä joitakin asioita on mahdo-

tonta kääntää suomeksi, ja monet ilmaisut kaipaavat tarkennusta kyseisillä kielillä. Suku-

mankieliset termit olen merkinnyt kursiivilla ja suahilinkieliset lainausmerkeillä.

1 SUKUMA-NYAMWEZI-ALUEELLA

Tein kenttätyötäni pääasiassa neljän kylä muodostamalla hallinnollisella alueella, Isakassa.10

Isaka sijaitsee sukuma-nyamwezi-alueella, jonka kuvauksesta lähden nyt liikkeelle.

Sukumat ja nyamwezit ovat Tansanian suurimmat kansat, ja he asuttavat Victoria-järven ete-

läpuolisia alueita: sukumat pääasiassa nykyisiä Mwanzan ja Shinyangan hallinnollisia alueita

ja nyamwezit Taboran aluetta. Alueen pääelinkeinot ovat myyntikasvien, kuten puuvillan ja

tupakan sekä ruokakasvien eli maissin, riisin, durran, kassavan, bataattien, papujen ja maa-

pähkinöiden viljely. Molemmat kansat ovat agro-pastoralisteja; nyamwezit ovat perinteisesti

olleet ensisijaisesti maanviljelijöitä, kun taas sukumat ovat harjoittaneet maanviljelyä karjan-

kasvatuksen ohessa. Muita elinkeinoja alueella ovat mm. kalastus sekä kaivostyö. Alueella

vuosi jakautuu kuivaan kauteen (kesäkuu-lokakuu) ja sadekauteen (marraskuu-toukokuu).

(Bukurura 1994: 62; Mesaki 1994: 47.) 

Isakan alue on kolonialismin aikana ollut osa Nyamwezi-maata.11 Nyamwezi-maa (Uny-

amwezi) muodostettiin erillisistä kuningaskunnista, joista tehtiin yhtenäinen hallinnollinen

alue. Sukumat ovat nyamwezien naapurikansa ja asuttavat alueita nyamwezi-alueesta pohjoi-

5

10 Isakan lisäksi hankin materiaalia tutkimukseeni sukuma-alueen pääkaupungista Mwanzasta (kontaktit
lähetystyötekijöihin sekä alueen luterilaisen kirkon keskustoimistoon), sukuma-museosta ja -kulttuurikes-
kusksesta, Bujorasta (kontakteja sukuma-kulttuurin asiantuntijoihin sekä erinomainen kirjasto) sekä Kaha-
masta, joka on sen hallinnollisen alueen (suahiliksi: “wilaya”) pääkaupunki, jossa Isaka sijaitsee (kenttätyön
alkuvaiheessa asuin kahamalaisessa perheessä sekä kontaktit paikallisiin virastoihin ja sairaalaan). Kenttätyö-
ni puolivälissä matkustin sukuma-nyamwezi-alueen ulkopuolelle ja osallistuin mm. kansainväliseen semi-
naariin, joka pidettiin Moshissa, KCMC-sairaalassa, ja jonka aiheena oli “perinteinen parantaminen” ja län-
simainen lääketiede.

11 Kolonialistinen hallinto: Saksa 1890-1916; Britannia 1919-1961.  Nyamwezi-maa - suahiliksi: Uny-
amwezi: suahilissa maiden tai alueiden nimet muodostetaan usein abstraktiutta ilmaisevan u-etuliitteen avulla
(myös Usukuma = Sukuma-maa, sukuma-alue).



Kuva 1. Isakan ympäristöä kuivna kautena.



Kuva 2."Numba ja Masamva" - esi-isille omistetut majat.



seen. Erityisesti 1950-luvulla sukumat alkoivat muuttaa laidun- ja viljelysmaiden perässä

uusille alueille, mm. Nyamwezi-maahan12. Tällöin monet nyamwezit taas siirtyivät sukumoi-

den tieltä etelään, Taboran seudulle. (Mesaki 1994: 55; Tanner 1970: 11-12.) Vaikka molem-

pien kansojen alkuperä on monien eri kansojen muodostamissa erillisissä kuningaskunnissa,

ja kyseiset alueet ovat laajoja, muodostavat ne hyvinkin yhtenäisen kulttuurisen kokonaisuu-

den (Brandström 1968: 1-15). Mikä sitten erottaa sukumat ja nyamwezit toisistaan? 

1.1 Keitä ovat sukumat ja nyamwezit? 

Brandström (1986: 1-15) pohtii etniseen identiteettiin liittyviä seikkoja sukuma-nyamwezi-

alueella, ja toteaa, Ovesenia (1983: 33, cf. Brandström 1986: 1) mukaillen, että etninen iden-

titeetti sukuma-nyamwezi-alueella on kulttuurinen konstruktio, joka on ollut jatkuvan muu-

toksen alaisena aina esikolonialistisilta ajoilta alkaen. Myös Abrahams (1981: 6) painottaa

nyamwezi-identiteetin joustavuutta ja kontekstuaalista vaihtelua. Gottlieb (1992: 1-2) on tart-

tunut keskusteluun etnisestä identiteetistä beng-alueella, Norsunluurannikolla. Hän toteaa,

että etnisyys Afrikassa on ollut paljon joustavampaa kuin miten sitä on aiemmin tarkasteltu

antropologiassa. Toisaalta sillä on suuri sekä mentaalinen että poliittinen merkitys tämän päi-

vän afrikkalaisissa yhteisöissä. Identiteettikysymystä on lähdettävä tarkastelemaan historialli-

sesta näkökulmasta. 

Kuten jo totesin, ovat ns. Nyamwezi-maa (Unyamwezi) ja toisaalta Sukuma-maa (Usuku-

ma) hyvin pitkälti kolonialistisen hallinnon muokkaamia kokonaisuuksia. Nämä kokonai-

suudet eivät kuitenkaan ole “nousseet tyhjästä”, vaan jaolla on ollut myös historiallinen pe-

rusta. Kansojen nykyiset nimet ovat itse asiassa alun perin viitanneet alueen kielissä suun-

taan, josta tietyt ihmiset ovat kotoisin. “Nyamwezi” viittaa länteen13 ja “sukuma” pohjoiseen.

Pohjoisella ja lännellä on kuitenkin kulttuurisia eroavaisuuksia, jotka juontavat juurensa mm.

erilaisesta historiasta. 1800-luvun ensimmäisellä puoliskolla kaupankäyntialueen ulkopuolel-

le lisääntyi.14 Ensimmäiset intialaiset ja arabialaiset kauppiaat saapuivat näihin aikoihin ranni-

kolta, ja arabit perustivat mm. Taboran kaupungin 1840-luvulla. (Abrahams 1967a: 25;

1981: 2-3.) Kaupankäynnillä oli suuri vaikutus sukuma-nyamwezi-alueen eteläosiin, mutta

8

12 Maapula synnytti muuttoliikettä jo 1930-luvulla mm. Geitan alueelle (Iliffe 1979: 316-317).
13 Selitys: kuu (= mwezi) - viittaa länteen (Brandström 1986: 4).
14 Vienti: norsunluu ja orjat; tuonti: kankaat ja aseet (Abrahams 1967a: 25).



pohjoisempia alueita asuttavat sukumat eivät osallistuneet kauppaan samassa määrin. Heidän

pääkiinnostuksensa säilyi karjankasvatuksessa. (Brandström 1986: 3.)

Kolonialistinen hallinto jakoi alueen Nyamwezi-maahan ja Sukuma-maahan, ja samalla käsi-

tys sukumoista ja nyamwezeista erillisinä kansoina alkoi muotoutua. Tämä jako on säilynyt

tähän päivään asti, ja se identifioi alueen ihmiset suhteessa ulkomaailmaan. Paikallisella ta-

solla jaottelu saa kuitenkin aivan toisenlaisen muodon. Sukuma-nyamwezi-alueen sisällä ih-

miset luokitellaan sen suunnan mukaan, josta he ovat kotoisin. Puhutaan sukumoista (poh-

joisen asukkaat) , dakamista (etelän asukkaat) , nang´weleistä (lännen asukkaat) sekä na-

kioista (idän asukkaat). Näiden ryhmien nähdään erottuvan toisistaan lähinnä kielellisten piir-

teitten, mutta myös erilaisten tapojen perusteella. Ryhmistä käytetyt termit ovat kuitenkin

suhteellisia. Pohjoisen asukkaat ovat sukumoita suhteessa etelän asukkaisiin (dakamat) ja

toisinpäin. Etnisen identiteetin suhteellisuus onkin erityisen näkyvää juuri sukuma-nyamwe-

zi-alueen keskiosissa (kuten Isakassa), jossa ihmiset ovat joko sukumoita tai dakamia jne.

suhteessa siihen, mistä suunnasta käsin heitä tarkastellaan. (Brandström 1996: 4-7.)

Sain kenttätyöni aikana sen vaikutelman, että keskustelu etnisestä identiteetistä oli hyvin nä-

kyvä piirre ihmisten välisessä kanssakäymisessä Isakassa. Näkisin tämän johtuvan toisaalta

alueen sijainnista sukuma-nyamwezi-alueen rajamailla sekä toisaalta siitä, että alueen väestö

koostuu suurelta osin vasta hiljattain alueelle muuttaneista ihmisistä. Isakassa sukumat ja ny-

amwezit tekevät omalla kohdallaan selvän eron toiseen kansaan, vaikka kysyttäessä toteavat-

kin, että mm. molemmat kielet (sukuma ja erityisesti pohjoinen nyamwezi) ovat hyvin lähellä

toisiaan. Ehkä yksi kuuluvimmista teemoista keskustelussa etnisestä identiteetistä tutkimus-

alueellani oli “kaipuu kotiin”. Suurin osa Isakan asukkaista on muuttanut alueelle 1990-lu-

vun alussa liikenneyhteyksien parannuttua, ja he mieltävät kotinsa olevan jossain muualla.

Sukumoille tämä koti on usein Shinyangan tai Mwanzan alueilla, joihin molempiin liittyy

tietty elämäntapa.15 Nyamwezeille koti taas on Taborassa. Kenenkään mielestä Isakan alue ei

ole puhtaasti sukuma- tai nyamwezi-aluetta.

Kun isakalaiset puhuvat eroista sukumoiden ja nyamwezien välillä, niiden nähdään koskevan

mm. elinkeinoja. Sukumoiden kiinnostusta karjaan ja karjankasvatukseen korostetaan pal-
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15 Elämäntavalla tarkoitan tässä väljästi sitä, että Mwanzan alueen yksi pääelinkeinoista on kalastus
Victoria-järvellä. Samalla hedelmällinen järviympäristö muokkaa elämää siellä erilaiseksi kuin kuivassa si-
sämaassa, Shinyangan alueella, missä karjankasvatus yhdistettynä maanviljelyyn on ehdottomasti tärkein
elinkeino.



jon.16 Muita eroja, joista puhuttiin paljon, olivat mm. erilaiset puhe- ja tervehtimistavat. Ny-

amwezien (erityisesti naisten) puhe on pehmeämpää ja “venyttävämpää”17 kuin sukumoitten,

ja he tervehtivät lyhyemmin kuin sukumat, jotka käyttävät mm. klaaninimiä tervehdyksissä.18

Merkittävimmän eron nähdään kuitenkin usein olevan uskonnossa. Tuntemani ihmiset, jotka

määrittelevät itsensä nyamwezeiksi ovat lähes kaikki muslimeja, kun taas suurin osa suku-

moista määrittelee itsensä “tavallisiksi sukumoiksi” eli sukuma-uskonnon edustajiksi.

1.2 Kosmologia ja yhteisö 

Esittelen tässä yhteydessä joitakin sukuma-nyamwezi-kosmologian piirteitä, kontekstualisoi-

dakseni työtäni sekä erityisesti ennustaja-parantajien (nfumu - mon. bafumu) toimintaa ja

asemaa sukuma-nyamwezi-yhteisössä. Sukuma-nyamwezi-alueen sisällä näkemyksissä ja ri-

tuaaleissa on joitakin variaatioita, mutta kaiken kaikkiaan käsitykset ja käytännöt ovat hyvin

yhteneväisiä (Brandström 1991: 127; Wijsen 1993: 67). Tarkastelen myös kristinuskoa ja is-

lamia Isakan alueella sekä näiden yhteyttä sukuma-nyamwezi-kosmologiaan.

Sukuma-nyamwezi-uskonnosta on kirjoitettu paljon (ks. mm. Cory 1960; Millroth 1965;

Tanner 1967; Wijsen 1993), ja lähes kaikissa tutkimuksissa korostuu se, miten Jumala on

tässä uskonnossa yksi ja kaiken muun yläpuolella. Kaikki, mitä maailmassa tapahtuu, tapah-

tuu vain Jumalan tahdosta (Wijsen 1993: 81). Tutkimuksissa todetaan myös, että sukuma-

kielessä Jumalalla on monta nimeä, jotka kaikki määrittävät Jumalan erilaisia piirteitä: esim.

Liwelelo/Welelo (Maailmankaikkeus), Lyuba (Aurinko), Seba (Herra), Likube/Kube (Kau-

kainen henki, joka loi maailman) jne. (Millroth 1965: 95-98).

Brandström (1990: 172-173) tuo tähän keskusteluun moniulotteisemman näkökulman. Hän

tarkastelee käsitettä Liwelelo (Maailmankaikkeus) ja toteaa, että sukuma-nyamwezi-kosmo-

logiassa Liwelelo on voima, joka toisaalta kattaa kaiken, mutta samalla se on neutraali eikä
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16 Kriteereitä, joita käytetään erottamaan oma etninen identiteetti naapurien identieetistä, mutta jotka ei-
vät itsessään ole etnisyyden objektiivisia merkkejä (Gottlieb 1992: 2).

17 Suahiliksi: “kuvuta meneno” eli “vetää sanoja”.
18 Tervehdittäessä itseä vanhempaa henkilöä ensimmäistä kertaa päivän aikana, mainitaan tämän klaani-

nimi (eli käytännössä sen kuningassuvun nimi, mikä on hallinnut siinä kuningaskunnassa, josta henkilön
suku on kotoisin) esim: E Binza tai E Kamba. Vanhempi henkilö vastaa nuoremman terveydykseen kutsu-
malla tätä jonkun isovanhemman nimellä: Ng´wa X (eli X:n lapsenlapsi).



esimerkiksi hyvä tai paha. Vaikka termiä käytetäänkin ajoittain puheessa kuvaamaan jotain

persoonallista voimaa (esim. “Hän on luoja, muttei luotu”; “Hän tietää kaiken” jne.), koros-

taa Brandström sitä, että käsitettä käytetään erityisesti kuvaamaan maailmankaikkeutta (sekä

ihmettä ja odottamattomia asioita). Hän toteaakin, että käsite ei itseasiassa niinkään ilmaise

näkemystä yhdestä Jumalasta vaan kaikesta siitä, mikä on ihmisen ulottumattomissa. Suku-

ma-nyamwezi-uskonnon “yksi Jumala” alkaakin uudelleen tarkasteltuna vaikuttaa rakennel-

malta, jonka yhtäläisyydet näkemykseen kristillisen Jumalan ykseydestä on ehkä syytä ky-

seenalaistaa.19 Sukuma-kielessä ei ole nimeä uskonnolle (Wijsen 1993: 72), ja onkin ehkä

mielekkäämpää puhua sukuma-kosmologiasta kuin uskonnosta. Oman työni kannalta oleelli-

sinta on se, mikä korostui isakalaisten näkemyksissä ja näkyy myös kahdessa edellä maini-

tussa lähestymistavassa. Sukuma-nyamwezi-alueella Liwelelo nähdään kaiken takana oleva-

na voimana, joka ylläpitää maailmanjärjestystä. Samalla se on suhteessaan ihmisiin hyvin

etäinen ja neutraali. Ihmiset turvautuvatkin ongelmissaan Jumalan sijasta lähinnä omiin esi-

isiinsä vaikka Liwelelolle osoitetaankin rukouksia. 

Sukuma-nyamwezeillä on paljon uskonnollisia seremonioita, jotka liittyvät mm. maanvilje-

lyskauteen. Näitä ovat rukoukset ja rituaalit, joita toimitetaan valmisteltaessa istutettavia sie-

meniä sekä ennustus, jonka tarkoituksena on selvittää tulevan viljelyskauden sato. (mt.:  75.)

Isakassa en nähnyt vastaavia seremonioita, mutta informanttini kyllä kertoivat minulle niistä.

Monet uskonnolliset seremoniat ja käyttäytymismuodot liittyvät erilaisiin elämänvaiheisiin.

Näitä ovat mm. raskauden aikana noudatetut ruokakiellot20, ennustus, jos nainen ei tule ras-

kaaksi ja lapsen nimeäminen noin kahdeksan päivää lapsen syntymän jälkeen, jossa lapsi

otetaan yhteisön jäseneksi. (Abrahams 1967b: 71.). Sukumoilla ei ole varsinaisia puberteetti-

eikä initiaatiorituaaleja, mutta alueella on erilaisia (sala)seuroja (engl. “secret societies”), joil-

la on omat initiaationsa. Nämä seurat ovat “salaisia”, koska niiden jäsenet saavat initiaation

yhteydessä tietoja ja voimia, joita ei voi muuten saada. Seuroja on mm. seuraavanlaisia:

bamanga, baswezi, bamigabo, bayeye, bagoyangi ja lukemattomia muita.21 Monet ihmiset

kuuluvat yhteen tai useampaan seuraan, mutta jäsenyys ei ole välttämätön. Toisiin seuroihin

hakeudutaan nfumun neuvosta, toisiin taas omasta vapaasta tahdosta, koska seuroihin ini-
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19 Pool (1994: 251) on pohtinut kristillisen Jumala-kuvan heijastamista kamerunilaisen wimbum-kansan
Jumalaan. 

20 Esim. kananmunan syönti on kielletty raskaana olevilta naisilta.
21 Bamanga: ks. kpl. 3.1 ; baswezi ja bamigabo: ks. kpl. 3.2.2 ; bayeye ja bagoyangi: ks. kpl. 3.3.



tioituminen tarjoaa aina tiettyjä etuja. Seurojen jäsenten oletetaan myös avustavan toisiaan ta-

loudellisissa ja muissa ongelmissa. (mt.: 63-65.)

Aikuisuuteen siirtymisen merkkinä on lähinnä avioliiton solmiminen. (Wijsen 1993: 76.)

Avioliitto voidaan sukuma-nyamwezi-alueella solmia morsiusmaksun22 avulla tai ilman

sitä.Jos avioliitto on solmittu ilman morsiusmaksua, sen ei nähdä siirtävän vaimoa ja tulevia

lapsia miehen suvun jäseniksi, kuten morsiusmaksulla vahvistettavassa avioliitossa. (Ks.

mm. Tanner 1958: 55-59.) Abrahams (1967b: 73-74) on luetellut morsiusmaksullisen

avioliiton solmimisen eri vaiheet nyamwezi-alueella: kosinta, morsiusmaksusta sopiminen,

juhla morsiamen kotona, morsiusmaksun kerääminen, itse häät morsiamen kotona sekä mor-

siamen siirtäminen miehen kotiin.

Näiden elämänvaiheiden ja niihin liittyvien rituaalien avulla tähdätään hyvään elämään ja ta-

sapainoon ympäristön ja yhteisön kanssa (mhola).23 Esi-isien ja Jumalan puoleen ei käännytä

päivittäin vaan hänelle ja esi-isille osoitetaan rukouksia (lomba) yleensä vain tarpeen tullen,

esim. jonkun ongelman kohdatessa tai jonkin pyynnön yhteydessä. (Wijsen 1993: 85, 89.)

Kriisitilanteissa, kuten sairauden kohdatessa, käännytään esi-isien puoleen. Kaikista esi-isil-

le osoitetuista toiminnoista käytetään termiä hoja. Näitä ovat mm. lwangan (sekoitus hirssi-

jauhoja ja vettä) sylkeminen esi-isille osoitettujen pyyntöjen yhteydessä, juomauhrit

(hirssiolut), esi-isien majojen (numba ja masamva) rakentaminen sekä jonkun esineen tai

eläimen (kitongelejo) omistaminen esi-isille. (Tcherkezoff 1985a. 62.) Tarvittavat toiminnot

selvittää yleensä nfumu ennustuksen avulla, ja Wijsen (1993: 77) näkeekin ennustamisen

eräänlaisena kriisirituaalina.

Kun yhteisössä sattuu kuolemantapaus, alkaa julkinen sureminen sekä ruumiin valmistami-

nen hautaukseen, jossa naapurit ja sukulaiset ovat lähiomaisten tukena ja apuna. Ruumis

haudataan vuorokauden sisällä kuolemasta ja tavallisesti omaan pihapiiriin.24 (Wijsen 1993:

77.) Miehet haudataan vasemmalle ja naiset taas oikealle kyljelleen (Brandström 1991: 127).
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22 Suahiliksi: “mahari”. Morsiusmaksu kuuluu ideaalisti myös kristittyjen ja muslimien avioliittoihin.
23 Mhola tarkoittaa hyvää ja haluttua tilaa, jossa vallitsee terveys ja hyvät suhteet sekä yhteisön eläviin

että kuolleisiin jäseniin. Kaikkien rituaalien avulla tähdätään tähän tilaan. Mm. sairaudet, riidat ja epäsopu,
sota sekä luonnonkatastrofit nähdään tiloina, joista “puuttuu mhola “. (Brandström 1990: 167-168; 1991:
132.)

24 Ruumiit haudataan yleensä karja-aitaukseen.



Poikkeuksen muodostavat nfumut (ennen myös päälliköt), kaksoset sekä jalat edellä synty-

neet lapset (ks. kpl 2.2.1), jotka kaikki haudataan istualleen. Yhteisö (tai esim. Isakassa

naapurusto) suree kuollutta kolmen päivän ajan, jolloin mm. kaikki työnteko keskeytetään, ja

sukulaiset sekä naapurit viettävät näiden päivien aikana mahdollisimman paljon aikaa kuol-

leen henkilön perheen luona.

Nfumut edustivat Isakassa pääosin sukuma-kosmologiaa (tai uskontoa)25, mutta heidän jou-

kossaan oli myös muslimeja. Sukuma-nyamwezi-alueella suurin osa ihmisistä ei ole kristitty-

jä eikä muslimeja.26 Syinä tähän Wijsen (1993: 65 ja 72) mainitsee islamin kohdalla arabien

aikanaan käymän orjakaupan vaikutukset sekä sen seikan, että arabien mielenkiinto kaupan-

käynnissä kohdistui pääosin Arabiaan, Persiaan ja Intiaan, eikä Afrikkaan, eivätkä he harjoit-

taneet lähetystyötä. Kaiken kaikkiaan islamin suhtautuminen sukuma-uskontoon on ollut su-

vaitsevaista. Muslimiksi kääntyneiden sukumoiden ei ole ollut pakko jättää vanhaa uskonto-

aan, jos he vain ovat kunnioittaneet Jumalaa. Protestanttisten kirkkojen leviämistä sukuma-

nyamwezi-alueelle on haitannut toisaalta se, että ne keskittyivät toimintaan kaupungeissa ja

toisaalta taas kirkkojen tiukat säännöt, jotka kielsivät mm. alkoholin käytön sekä tanssimi-

sen, mikä on tärkeä osa perinteisten (sala)seurojen toimintaa. Katolisen kirkon suosio alueel-

la on ollut protestanttisia kirkkoja suurempi. Tästäkin huolimatta katolilaisiksi kääntyneitä on

ollut huomattavasti vähemmän kuin esim. Tansanian haya- ja chagga-alueilla. (Ks. myös Ab-

rahams 1981: 19.)

Isakassa toimii monia kirkkoja, joista katolinen kirkko on suurin, kuten koko sukuma-ny-

amwezi-alueella (ks. mm. Wijsen 1993: 60). Muita kirkkoja ovat A.I.C. (“African Inland

Church”), määriläinen kirkko, helluntaikirkot (“Pentecostal Assemblies of God” ja “Tanzania

Assemblies of God”), anglikaaninen kirkko, adventistikirkko (“Seventh Day Adventists”)
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25 Ne nfumut, jotka eivät olleet sukumoita edustivat omaa paikallista uskontoaan.
26 Tiedot Isakassa haastatelluista 200 kotitaloudesta (ELCT, East of Lake Victoria Diocese: Health Need

Assessement Survey, 1996): muslimeja: 21; katolilaisia: 54; luterilaisia: 2; A.I.C.: 2; adventistejä: 2; hel-
luntailaisia: 6; “perinteisen uskonnon edustajia”: 103: muita: 10.



sekä luterilainen kirkko.27 Isakan keskustan lisäksi joitakin pieniä sivukirkkoja on muissakin

Isakan kylissä. Isakassa on myös moskeijoita, joista kaksi sijaitsee Isakan keskustassa (näis-

tä toinen oli vielä kentällä ollessani rakenteilla). 

Isakan keskustassa kristittyjä ja muslimeja oli huomattavasti enemmän kuin keskustan ulko-

puolisissa kylissä. Nfumut eivät pääasiassa olleet kristittyjä. Osa heistä on kuitenkin kastettu

kirkkoon, mutta esi-isien alettua “vaivata heitä”28, oli kirkko jäänyt. Myös nfumujen vaimot,

jotka on aikoinaan kastettu, ovat myöhemmin jättäneet kirkon. Tässä yhteydessä puhutaan

usein siitä, kumpi on voimakkaampi, kristillinen Jumala vai esi-isät, ja nfumujen esi-isät

ovat osoittautuneet voimakkaammiksi. Kirkot ovat Wijsenin (1993: 66) mukaan vaikuttaneet

sukuma-uskontoon niin, että esi-isiä on alettu pelätä. Tämä oli nähtävissä Isakassakin, missä

esi-isistä käytettiin kristillisissä piireissä suahilinkielistä termiä “mashetani”, mikä viittaa pa-

hoihin henkiin ja puhuttiin siitä, miten esi-isät ovat lähtöisin Paholaisesta. Monet kirkot

(esim. A.I.C.) tarjoavat mahdollisuuden vihamielisten esi-isien henkien poisajamiseen ru-

kouksien avulla. Kirkot näkevät myös ennustajan luona käynnin syntinä Jumalaa vastaan

(Wijsen 1993: 72). Muslimien kohdalla tilanne on toisenlainen. Islam ei kiellä esi-isien hen-

kien olemassaoloa, vaikka ei rohkaisekaan niihin uskomiseen, ja näin ollen esim. nfumu voi

harjoittaa myös aktiivisesti islamia. Tällöin hänellä on usein esi-isien ohella myös islamilaisia

jinn-henkiä (ks. kpl. 3.2.2) apuna työssään. 

Esi-isien henget ovat kaikille sukuma-nyamwezeille tosiasia, vaikka uskonto ne kieltäisikin.

Samoin on myös noituuden laita. Suhteesta esi-isiin ja noituuteen ei vain keskustella kirkos-

sa tai jos keskustellaan, on keskustelu kovin erilaista kuin kirkon ulkopuolella. Kommentit

kuten: “Jos en olisi kristitty, olisin nfumu, sillä minulla on suvussa voimakkaita parantajia, ja

olen nähnyt unia”, ovat tyypillisiä esimerkkejä kristittyjen sukumoiden näkemyksistä esi-

isistään. Wijsenin (1993: 79) mukaan tavalliset ihmiset eivät välttämättä näekään eri uskonto-
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27 Keskustelin Isakan eri kirkkojen johtohenkilöiden kanssa melko satunnaisesti, vaikka tavallisten seu-
rakuntalaisten kanssa puhuin kirkoista ja uskonnoista paljon. Isakan ensimmäinen pappi saapui A.I.C. kirk-
koon kentällä ollessani, ja muissa kirkoissa ovat johdossa evankelistat. Varsinaisia teologisia keskusteluja en
juuri käynyt, ja suurin osa niistä tapahtui Isakan ulkopuolella luterilaisen kirkon pappien sekä suomalaisten
lähetystyöntekijöiden kanssa. Erityisesti katolisen kirkon sisällä käytävästä keskustelusta alueella on myös
paljon kirjallista materiaalia (mm. Healey & Sybertz 1996; Tanner 1967; Wijsen 1993). Kahdella hellun-
taikirkolla ei ole opillisia eroja (Wijsen 1993: 61). Luterilaisessa kirkossa on mielenkiintoista se, että se on
lähes täysin muualta tulleiden kirkko Isakassa. Sillä oli talvella 1997 103 jäsentä, joista vain aivan muutama
oli sukumoita. Suurin osa jäsenistä on chaggoja ja hayoja.

28 Suahiliksi: “kusumbua”.



ja erillisinä kokonaisuuksina. Hän toteaa myös esim., että kristinuskon (ja islamin) Jumala ja

sukumoiden Jumala (Liwelelo) oli hänen sukuma-uskontoa edustavien informanttiensa mu-

kaan yksi ja sama asia. Tämä piti paikkansa myös isakalaisten kohdalla.

Työni aihepiiristä johtuen on syytä muistaa myös se, että kirkot ja lähetystyö ovat olleet tär-

keitä tekijöitä Tansanian virallisen terveydenhuollon organisoinnissa. 1970-luvulla kirkkojen

ja lähetysjärjestöjen perustamia terveysasemia (ja kouluja) kansallistettiin, mutta viime vuo-

sina valtio on pyytänyt niiltä jälleen apua palveluiden järjestämisessä. Kirkot panostavatkin

jälleen terveyspalveluihin. (Wijsen 1993: 72.) Myös Tansanian valtiosta ja hallinnosta puhut-

taessa ei kirkkoa sovi unohtaa. Kolonialistisella ajalla hallinto ja lähetystyö toimivat hyvinkin

tiiviisti yhdessä, ja on selvää, että tämä on osaltaan muokannut Tansanian nykyistäkin hallin-

toa (esim. lainsäädäntö). 

1.3 Isakan kylä

Isaka on neljän kylän muodostama hallinnollinen alue, jossa asukkaita on noin 15 000.29 Isa-

kan keskusta on noussut 1990-luvun alussa rakennetun maantien sekä rautatien risteykseen.

Uusi päällystetty maantie Ruandan rajalle alkaa toistaiseksi Isakasta, ja tästä syystä Isakasta

on muodostunut keskus, joka on kasvanut hyvin nopeasti. Keskustaa ympäröi sukuma-alu-

eelle tyypillinen harvaan asutettu savanni. Kuivana kautena ympäristö on hyvin karua: piik-

kipensaita, tuulen nostattamia pölypilviä ja pari lähdettä, joista suurin osa ihmisistä sekä näl-

kiintyneet karjalaumat saavat vettä. Sadekauden alkaessa ympäristö muuttuu nopeasti. Vettä

kerääntyy valtaviksi lammikoiksi, ja parissa päivässä savanni on rehevän vihreä. 

Tein tutkimukseni kahdessa Isakan kylässä. Toisen niistä muodostaa kulttuurisesti hyvin he-

terogeeninen keskusta ja sen lähiympäristö. Suurin osa Isakan väestöstä on sukumoita, mut-

ta siellä asuu myös mm. nyamwezeja, sumbwia, ha´ita, zinzoja, fipoja, gogoja, hayoja,

chaggoja sekä arabeja, intialaisia ja joitakin somaleja.30 Keskustassa ihmisten taloudellisen ja

yhteiskunnallisen aseman välillä on suuriakin eroja. Monet asukkaista tulevat toimeen maan-
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29 Tieto Isakan “katan” toimistosta, joulukuu 1997 ( alustava sensus 1998).
30 Tiedot Isakassa haastatellusta 200 kotitaloudesta (ELCT, East of Lake Victoria Diocese: Health Need

Assessement Survey (1996): sukumoita: 141; nyamwezejä: 39; sumbwia: 10; ha´ita: 2; muita: 8.



viljelyllä (maapalstat usein keskustan ulkopuolella) ja karjankasvatuksella, mutta hyvin mo-

net harjoittavat myös kaupankäyntiä tai ovat joko valtion tai erilaisten yritysten viroissa. Toi-

nen kylä on levittäytynyt päätien varteen kuten keskustakin, ja sen lähistöllä sijaitsee mm.

kultakaivos. Kaivoksia on Kahaman seudulla useita, ja monet niistä ovat kansainvälisten yh-

tiöiden hallussa. Isakassa sijaitseva kaivos ei ole kuitenkaan riittävän tuottoisa tähän, joten

siellä kaivavat yksityiset, paikalliset ihmiset. Kaivoksesta huolimatta kylän asukkaista suurin

osa saa toimeentulonsa maanviljelystä ja karjankasvatuksesta.

Keskustaa hallitsee rautatieaseman ympäristö ja sen läheisyyteen pysäköidyt rekkarivistöt

sekä aivan aseman vieressä sijaitseva tori. Torialue, jossa myydään lähinnä ruokaa, levittäy-

tyy laajalle, ja kaupankäyntiä harjoitetaan runsaasti sen ulkopuolellakin. Keskustassa on jat-

kuva vilinä: erilaisia pieniä kauppoja, ruokapaikkoja, pyöränkorjaajia, pieniä hotelleja jne.

Yrittäjiä on lukemattomia, ja tarjonta on varsin monipuolista, ja palveluita käyttävät paikallis-

ten ihmisten lisäksi mm. ohi ajavat rekkakuskit. Kerran viikossa lauantaisin ihmisiä saapuu

pitkienkin matkojen päästä Isakaan markkinoille, joilla myydään kaikkea mahdollista alueelle

harvinaisista hedelmistä ennustaja-parantajien (nfumujen ) tuotteisiin.31 Markkinat tuovat pi-

ristystä arkeen, ja ne ovatkin viikon odotetuin sosiaalinen tapahtuma. Liikenneyhteydet Isa-

kan ulkopuolelle ovat hyvät etenkin kuivana kautena. Junat kulkevat Mwanzaan ja Dar es Sa-

laamiin. Sekä Shinyangaan (n. 60 km.) että Kahamaan (n. 40 km.) kulkee melkoinen vali-

koima pikkubusseja. Monilla ihmisillä ei kuitenkaan ole varaa käyttää näitä kulkuneuvoja,

vaan he turvautuvat omiin jalkoihinsa tai polkupyörään, jos sellainen on käytettävissä. Suju-

vat liikenneyhteydet ja sijainti risteysasemana tuovat myös ongelmia, joista yksi suurimpia

on varmasti AIDS.32 Sen leviämistä alueella on edesauttanut vilkkaan liikenteen paikalle hou-

kuttelma prostituutio.

Isakan kaikissa neljässä kylässä on koulu (engl. “primary school”) sekä aivan keskustan tun-

tumassa kolme laillistettua terveysasemaa, joista yksi on luterilaisten syyskuussa 1997

avaama terveysasema. Otollisesta sijainnista johtuen myös YK on sijoittanut Isakan keskus-

taan ruuanjakelutoimintansa WFP:n (World Food Programme) Tansanian varaston, josta ju-

nalla tulleet ruokatarvikkeet lähetetään mm. pakolaisleireille Tansaniaan sekä Ruandaan ja 
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Burundiin. Tämä varasto on tarjonnut joillekin isakalaisille työpaikan ja tuonut varakkaim-

mille perheille sekä kylän myllylle mahdollisuuden sähköön. Isakan suurimmat työnantajat

WFP:n lisäksi ovat rautatieyhtiö, polttoaineyhtiö ja lukuisat tavarankuljetusyhtiöt. Keskus-

tassa on siellä täällä pieniä kirkkoja33 ja kaksi moskeijaa, joista toinen oli vielä kentällä olles-

sani rakenteilla.

Isakan keskustan ulkopuolella risteilee pieniä teitä ja polkuja, jotka johtavat savannilla siellä

täällä sijaitseviin asumuksiin. Asutus Isakassa on hyvin pitkälti samanlaista kuin muuallakin

sukuma-nyamwezi-alueella. Yleisesti ottaen talot keskustan ulkopuolella ovat suorakaiteen

muotoisia, ne on tehty savitiilistä, niissä on pari kolme huonetta, aivan pienet ikkunat, maa-

lattia, olkikatto eikä niissä jakkaroiden ja mahdollisten sänkyjen lisäksi ole juuri huonekaluja.

Asumusten pihapiirissä on usein myös karja-aitaus. Keskustassa on myös muunlaisia raken-

nuksia. Ne ovat yleisesti ottaen muualta tulleiden yrittäjien omistuksessa: asuntoja tai pieniä

hotelleja ja ruokapaikkoja. Peltikatto, betonilattia ja poltetut tiilet ovat hyvän elintason merk-

kejä.

Tutkimusalueellani oli nfumuja enemmän, kuin maaseutuympäristössä yleensä. Hyvät lii-

kenneyhteydet tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet myös tälläiselle yrittämiselle, ja monet

nfumuista asuivatkin aivan maantien varressa tai hyvin lähellä sitä. Nfumujen talot poikkesi-

vat toisinaan tavallisista taloista mm. siinä, että niiden läheisyyteen oli rakennettu oksista

pienehköjä majoja (numba ja masamva) esi-isien muistoksi. Usein myös ainakin se maja,

jossa parantaja tekee työtään on ruohokattoinen ja pyöreä perinteiseen sukuma-tyyliin. “Esi-

isät eivät pidä kattopellistä”, kertoi minulle eräs nfumu- informanttini valitessaan työskentely-

ja nukkumapaikakseen ruohokattoisen majan.

Kun saavuin Isakaan syyskuun lopulla, oli siellä kuumaa ja kuivaa. Kova tuuli puhalsi hiek-

kaa tauotta aukealla savannilla. Kuivuutta oli kestänyt jo pitkään, sillä edellinen sadekausi oli

ollut olemattoman lyhyt ja sadot olivat jääneet huonoiksi. Monilla perheillä oli todellinen pula

ruuasta. Maissisato oli ollut huono ja maissipuuro (bugali) on sukumoiden perusruokaa.

Tuuli, joka lennätteli irti kattoja, toi vielä lisän ihmisten ongelmiin. Sadetta odotettiin kuu-

meisesti. Sateet alkoivat marraskuun loppupuolella ja kun runsaita sadekuuroja alkoi tulla 
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Kuva 3. Talo Isakassa.



Kuva 4. Ennustus Jinn-henkien avulla.



päivittäin, aloitettiin työt pelloilla. Sateet jatkuivat ja olivat liian rankkoja: viljelyskasvit al-

koivat pilaantua pelloille. Kun matkustin pois tammikuun alussa, sateet jatkuivat yhä.

1.4 Kenttätyö 

Asuin Isakassa yhteensä noin 3,5 kuukautta paikallisen perheen jäsenenä. Tänä aikana yritin

sopeutua isakalaiseen elämään ja osallistua siihen niin paljon kuin se oli mahdollista. Pää-

asiassa tämä tapahtui isäntäperheeni kautta. Heidän luonaan opettelin naisten töitä, tutustuin

naapureihin ja sukulaisiin sekä osallistuin häihin ja suruvalitteluihin. Tuttavapiirini ja samalla

informanttipiirini laajeni ja monien isakalaisten luona osallistuin mm. naisten askareisiin

haastattelujen ja keskustelujen lomassa ja pääsin näin tutustumaan paikalliseen perhe-elä-

mään. Tärkeätä kenttätyössäni oli etenkin nfumujen työn seuraaminen. Kenttätyöni aikana

pääsin havainnoimaan lukuisia ennustusistuntoja sekä hoitotilanteita. Erilaisten asioiden nä-

keminen ja kokeminen auttoi niiden ymmärtämistä huomattavasti enemmän kuin niistä kes-

kusteleminen.

1.4.1 Perhe

Tärkeä osa kenttätyötäni Isakassa oli asuminen paikallisessa perheessä. Olin ottanut per-

heasumisen tavoitteekseni jo valmistautuessani kenttätöihin, sillä arvelin sen edesauttavan ja

nopeuttavan sopeutumistani vieraaseen ympäristöön. 

Perheeni asui noin kilometrin päässä Isakan keskustasta savitiilisessä ja peltikattoisessa, ne-

lihuoneisessa talossa. He olivat sukumoita ja olivat asuneet alueella jo lähes kymmenen vuot-

ta eli kauemmin kuin monet muut isakalaiset. Perheen äiti oli töissä valtion terveysasemalla ja

oli koulutukseltaan kätilö.34 Perheen isä taas oli eläkkeellä oleva paikallishallinnon

virkamies.35 Heillä oli kuusi lasta, ja he kuuluivat A.I.C.-kirkkoon.36 Perhe kasvatti kanoja,

hanhia sekä kyyhkysiä, ja muiden töiden ohella he viljelivät maata (maissia, riisiä ja bataatte-
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ja). Perheen isä kävi toisinaan myös metsästämässä. Molemmat tunsivat työpaikkojensa

kautta paljon ihmisiä eivätkä epäröineet esitellä minua kaikille niille, joista ajattelivat olevan

minulle hyötyä tutkimuksessani. Etenkin perheeni äiti oli minulle arvokas informantti, sillä

hänellä oli hyvät suhteet sekä länsimaisen lääketieteen edustajiin että moniin alueen nfumui-

hin. 

Alussa minuun suhtauduttiin kuin arvokkaaseen vieraaseen, jonka ympärillä koko perhe-

elämä pyöri. Vähitellen läsnäolooni kuitenkin totuttiin, ja kun sitten palasin matkaltani

(Mwanza ja Moshi) kenttätyön puolivälissä, minuun suhtauduttiin jo kuin perheenjäseneen.

Sain osakseni enemmän luottamusta, mutta samalla ymmärtäväisyys erilaisuuttani kohtaan

alkoi kadota. Perheessä opin paljon mm. sukuma-naisten velvollisuuksista ja töistä, joita äi-

tini halusi opettaa minulle. Perheen lapsista kaksi nuorinta (11-vuotias tyttö ja 12-vuotias

poika) asui vielä kotona ja me neljä teimme yhdessä ruuat, pesimmme pyykit jne. Yritin osal-

listua töihin aina kun minulla vain oli aikaa ja voimia. Olin hidas ja kömpelö oppilas, ja vaik-

ka perheeni jaksoi aina kannustaa minua ja olla ylpeä suorituksistani, koettelin varmasti hei-

dän kärsivällisyyttään. Kaiken kaikkiaan perheasuminen ja kaikki, mitä sen puitteissa opin,

oli yksi antoisimpia asioita koko kenttätyössäni. Iltaisin, kun jutustelin perheeni naisväen

kanssa ulkona ruokaa laittaessamme, tuntui minusta ajoittain, että kuuluin joukkoon.

1.4.2 Työskentelytavat ja työn eteneminen

Minulla oli aina joka päivää varten suunniteltu ohjelma, jota pyrin noudattamaan, ja yleensä

olin jo etukäteen sopinut tapaamisista ihmisten kanssa. Kiireisimpinä aikoina yritin tavata

kolmeakin informanttia päivässä. Yritykseni epäonnistui lähes aina, sillä kukaan ei halunnut

päästä vieraastaan nopeasti eroon.

Olin informanttini kotona yleensä useita tunteja kerrallaan. Tämä ei välttämättä tarkoittanut,

että olisin viettänyt koko ajan hänen kanssaan keskustellen. Monesti tavoittelemani henkilö

oli kiireinen, ja saatoin joutua odottelemaan pitkiäkin aikoja. Tällöin seuranani olivat perheen

muut jäsenet. Lähes jokaisessa kyläpaikassa minulle tarjottiin ruokaa. Tämä teki osaltaan ko-

vin monet päivittäiset vierailut mahdottomiksi. Se hankaloitti myös keskustelua naisinfor-
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manttieni kanssa, sillä sukuma-tapojen mukaan emäntä ei voi syödä vieraansa kanssa. Alku-

vaiheessa minusta tuntui, että suurin osa kenttätyöstäni tulisi kulumaan odotellessa. Hermos-

tuin tähän ajoittain ja olin varmasti tietämättäni hyvin epäkohtelias ja naurettava. Nopeasti

aloin kuitenkin ymmärtää myös odottelun arvon. Näiden epämuodollisten seurusteluhetkien

aikana sain uusia ystäviä ja sain kerättyä tärkeätä materiaalia.

Keskustelin ihmisten kanssa, seurasin heidän töitään ja jos mahdollista autoin niissä. Ennus-

tus- ja parannustyöhön en kuitenkaan koskaan osallistunut muuten kuin katsojana. Illan vii-

letessä palasin kotiin isäntäperheeni luo, jossa aloimme valmistaa ruokaa. Ilta-aterian valmis-

tamiseen kului useita tunteja, ja sen aikana minulla oli oivallinen tilaisuus tiedustella perheeni

äidiltä mieltäni askarruttavia kysymyksiä. Ruokailun jälkeen, kun muut menivät nukkumaan,

minä jäin kirjoittamaan muistiinpanojani puhtaaksi.

Keskustellessani ihmisten kanssa käytin kolmea eri menetelmää, joiden valinta perustui käy-

tännön mahdollisuuksiin eri informanttien kohdalla ja eri tilanteissa. Vapaat keskustelut, jois-

ta en yleensä ottanut heti muistiinpanoja vaan tein ne jälkikäteen, muodostavat tietenkin suu-

rimman osan keskusteluistani ihmisten kanssa. Näihin kuuluvat keskustelut erilaisten ihmis-

ten kanssa eri aihepiireistä, jotka vaihtelivat ruuanlaitosta Tansanian poliittiseen tilanteeseen.

Vaikka nämä keskustelut eivät aina suoranaisesti liittyneet tutkimusaiheeseeni, olivat ne ensi-

sijaisen tärkeitä tutkimustyölleni, sillä niiden avulla muodostin käsitykseni kulttuurisesta

ympäristöstä. 

Kun keskustelun luonne oli virallisempi ja kun keskustelin varsinaisten informanttieni kans-

sa, tein samalla muistiinpanoja. Tavatessani informanttiani ensimmäistä kertaa valmistelin

kysymykset, joiden tarkoitus oli lähinnä käydä läpi henkilön elämänhistoriaa sekä erikois-

alaa. Seuraavilla tapaamiskerroilla esitin syventäviä kysymyksiä ja tarkistin edellisellä kerral-

la epäselviksi jääneet asiat. Jätin informantille kuitenkin kaikki mahdollisuudet johtaa kes-

kusteluja haluamaansa suuntaan. Lähes kaikkien informanttieni kanssa käytin tätä metodia,

sillä koin sen luontevaksi. Muistiinpanojen ottaminen hidastaa keskusteluja ja kaikkia asioita

on mahdotonta saada talteen. Menetelmän ehdoton etu on mielestäni kuitenkin siinä, että

haastattelutilanne on monella tavalla vapaampi kuin nauhuria käytettäessä; se on mm. hel-

pompi keskeyttää tarpeen vaatiessa, sen aikana on mahdollisuus liikkua paikasta toiseen ja
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jatkuva taustahäly ei ole haittana. 

Käytin myös nauhuria. Nauhahaastatteluja minulla on yhteensä kahdeksan kappaletta, kaikki

paikallisten naisten haastatteluja. Olin ystävystynyt näihin naisiin kenttätyöni aikana mutta en

ollut vielä tallentanut systemaattisesti heidän mielipiteitään. Päätin haastatella heitä naisen

elämästä Isakassa sekä heidän sairauskokemuksistaan. Painotus haastatteluissa oli naisten

kokemuksissa ennustaja-parantajista (nfumuista). Olin valmistellut etukäteen haastattelurun-

gon, jota noudatin kaikkien informanttieni kohdalla. Valmistelemani kysymykset olivat kui-

tenkin vain suuntaa-antavia ja annoin keskustelujen soljua melko vapaasti informanttieni tah-

tomaan suuntaan.

Olin yllättynyt siitä, miten vaikeaa oli saada tilaisuus kahdenkeskiseen pari tuntia kestävään

keskustelutuokioon näiden naisten kanssa. Monien kohdalla jouduin odottelemaan sopivaa

tilaisuutta useita päiviä, sillä sadekauden työt veivät naisten kaiken ajan. Kun keskustelu sit-

ten mahdollistui, oli “häiriötekijöitä” monia: lapset vaativat huomiota, samoin nälkäinen

aviomies, niinpä keskusteluista tuli usein katkonaisia. Haastattelut yksinäisten ja iäkkäiden

naisten kanssa sujuivat tässä suhteessa helpoimmin. Osa nauhoista on aivan erinomaisia ja

keskustelu nauhoitusten aikana sujui vapaasti. Toisissa haastatteluissa keskustelu taas on

kankeaa ja vastaukset ovat varovaisia. Näin oli mm. parin naisen kohdalla, jotka tunsin en-

tuudestaan erittäin hyvin ja joiden kanssa olin käynyt hyviä keskusteluja tavallisessa seurus-

telutilateessa. He jännittivät selvästi nauhoitustilanteen erikoislaatuisuutta. 

Suurin rajoittava tekijä kenttätyössäni oli aika, jota laadullisen kenttätutkimuksen suorittami-

sessa tulisi olla käytettävissä huomattavasti enemmän kuin muutama kuukausi. Alussa jou-

duin neuvottelemaan asumismuodostani pitkään, sillä monet eri tahot tunsivat olevansa vas-

tuussa minusta, ja pitivät kyläasumista sopimattomana nuorelle eurooppalaiselle naiselle.

Kun sitten pääsin asettumaan varsinaiselle kentälleni Isakaan, vei ihmisiin ja ympäristöön tu-

tustuminen oman aikansa. Juuri, kun olin saavuttamassa luottamuksellisia välejä ihmisten

kanssa, täytyi minun jo alkaa suunnitella Suomeen lähtöä. 

Kenttätyön alkuvaiheessa jouduin luonnollisesti käyttämään paljon aikaa tarkoitusperieni sel-

vittämiseen. Ihmisten oli vaikeata ymmärtää aikeitani ja työtäni, sillä en sopinut niihin käsi-
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tyksiin, joita heillä oli eurooppalaisista. En ollut lääkäri enkä pappi, joten monien mielestä

ainoaksi vaihtoehdoksi jäi se, että olin tullut opiskelemaan paikallista parannusta aloittaakseni

oman toiminnan Euroopassa ja hyötyäkseni siitä taloudellisesti. Tämä aiheutti ongelmia suh-

teissani nfumuihin. Ennakkoluulot hälvenivät vasta pitkien keskustelujen jälkeen ja kaikkien

kohdalla eivät ollenkaan. Niistä joiden kanssa pääsin yhteisymmärrykseen tuli tärkeimpiä in-

formanttejani ja pääsimme keskusteluissa eteenpäin. Alussa nfumujen kanssa käydyt keskus-

telut olivat hyvin yleisluonteisia, ja he varoivat tarkasti paljastamasta minulle työnsä ja elä-

mänsä yksityiskohtia. Nfumut alkoivat kuitenkin vähitellen jopa ottaa minut mukaan ennus-

tusistuntoihin, mikä syvensi keskustelujamme huomattavasti.

Ajan lisäksi yksi suurimmista ongelmistani oli kielitaito. Jo kentälle lähtiessäni oli suahilin37

taitoni melko hyvä, sillä olin opiskellut sitä kolme vuotta yliopistolla ja kielikurssilla Sansi-

barilla, Suahili-instituutissa (vuonna 1996). Tein kenttätyöni suahiliksi, jonka kanssa minulla

ei juuri ollut ongelmia aivan alkuaikojen kankeutta lukuunottamatta. On kuitenkin selvää, et-

teivät suahilin taitoni aina riittäneet ja kenttätyöni aikana tulkitsin varmasti joskus informant-

tejani väärin. Kielitaitoni ja erityisesti kielen oikeaoppinen käyttäminen kulttuurisessa kon-

tekstissa koheni kuitenkin koko ajan. Väärien tulkintojen mahdollisuutta yritin välttää myös

tarkastamalla tutkimani asiat moneen kertaan, ja jos informaatio oli luonteeltaan yleistä, tar-

kastin sen useiden informanttien kanssa.

Jos suahilin taitoni olivat ajoittain puutteelliset, olivat sukuman taitoni olemattomat. Tiesin

tämän tuovan kenttätyöhöni ongelmia, mutta kielen opettelukin osoittautui mahdottomaksi.

Olin Sansibarilla ollessani ottanut yhteyttä katoliseen kielikouluun (Mary Knoll Language In-

situte, Musoma), jonka olin kuullut tarjoavan sukuman kielen kursseja ainoana paikkana

maailmassa. Kurssit olivat kuitenkin kalliita ja niiden kesto (kolme kuukautta) ja huono ajan-

kohta pakottivat minut luopumaan suunnitelmastani. Kentälle päästyäni yritin opetella kieltä

paikallisten ihmisten opetuksella. Opinkin mm. tutkimukseni kannalta oleellisen sanaston se-

kä tervehdykset, mutta kielen opettelu ilman kielioppia ja muita apuvälineitä osoittautui mah-

dottoman vaikeaksi. Minun oli tehtävä valinta kielen opettelun ja kulttuurintutkimuksen välil-

lä ja näin kieliopinnot jäivät vähäisiksi. Suurin osa isakalaisista osaa kuitenkin suahilia, ja

pystyin näin kommunikoimaan heidän kanssaan hyvin. Keskenään ihmiset puhuivat lähes

24

37 Suahili on englannin ohella Tansanian virallinen kieli. 



aina sukumaa ja näin ollen keskustelut ja asiat, jotka eivät olleet suoranaisesti tarkoitettu mi-

nulle, jäivät minulta ymmärtämättä. Menetin näin paljon tärkeätä informaatiota, mutta toisaal-

ta ihmisillä säilyi mahdollisuus valita se, mistä he halusivat kanssani puhua. Ehkä tämä seik-

ka tavallaan helpotti kanssakäymistäni ihmisten kanssa.

Monesti minulle puhuttiin kuin eurooppalaiselle. Tällä tarkoitan, että havaitsin ihmisten ker-

tovan minulle ajoittain asioita, joita he odottivat minun eurooppalaisena haluavan kuulla ja

tietää. Joidenkin ihmisten kanssa oli vaikeata keskustella asioista, joita he pitivät minulle vie-

raina (esim. noituus).38 Minun odotettiin myös opettavan ihmisille erilaisia asioita, koska

opettamisen nähtiin olevan erottamaton osa eurooppalaisen roolia. Ajan kuluminen auttoi

myös näissä asioissa, sillä kun minun huomattiin olevan nimenomaan oppimassa asioita, ot-

tivat monet ihmiset mielellään vastaan tehtävän opettajanani. Isakalaisten vieraanvaraisuus oli

vertaansa vailla ja heidän kiinnostuksensa työtäni kohtaan oli suuri. Kiireisimpinäkin aikoina

ihmisiltä riitti aikaa keskustella kanssani.

2 ISAKALAISET ÄÄNET 

Esittelen tässä kappaleessa erilaisia “ääniä”, joista isakalainen käsitys esi-isistä ja ennustuk-

sesta muodostuu. Lähden liikkeelle kuvaamalla nfumujen (ennustaja-parantajien) työtä, sen

taustaa  ja heidän näkemyksiään em. asioista, jonka jälkeen tarkastelen esi-isiä ja muita Isa-

kassa esiintyviä henkiä. Olen ottanut esi-isät (ja muut henget) yhdeksi näistä “isakalaisista

äänistä”, koska ne kommentoivat isakalaista yhteiskuntaa ja sen ongelmia nfumujen sekä ta-

vallisten ihmisten kautta. Tämän jälkeen tuon vielä esille isakalaisten tanssirituaalien johtajien

(ningi -mon. balingi) merkityksen isakalaisessa yhteisössä ja heidän suhteensa esi-isiin ja

ennustukseen. Kuten nfumut myös ningit  ovat isakalaisessa yhteisössä asiantuntijoita suh-

teessa esi-isiin. Virallisen terveydenhuollon ja valtion kulttuuriviraston näkemykset esi-isien

ja ennustuksen merkityksestä poikkeavat huomattavasti edellisten tahojen käsityksistä ja ovat

usein kielteisiä suhteessa ennustamiseen. Tästä huolimatta ne vaikuttavat ennustuksen ja

nfumujen tulevaisuuteen Isakassa ja sukuma-nyamwezi-alueella. Kappaleen lopussa esittelen

joukon haastattelemiani naisia ja tarkastelen erilaisten isakalaisten naisten elämää. Näiden
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naisten ajatuksissa ja toiminnoissa (ks. myös kpl. 4) hahmottuu se, miten erottelemani eri

“äänet” tai näkökulmat, joista osa on toistensa kanssa hyvinkin vastakkaisia, yhdistyvätkin

erilaisiksi kokonaisuuksiksi jokaisen yksilön kohdalla.

2.1 Bafumu - ennustaja-parantajat39

Ehdottomasti suurin osa Isakan alueen nfumuista40 on sukumoita, mutta heidän joukossaan

on myös mm. nyamwezeja, fipoja, zinzoja sekä ha´ita. Kaikki informanttini puhuivat kui-

tenkin myös sujuvaa sukumaa ja olivat asuneet sukuma-alueella pitkään. Tuntemillani nfu-

muilla oli myös toisia toimeentulon lähteitä, kuten maanviljely, karjankasvatus, pienyrittämi-

nen (esim. kauppa) jne. Osa heistä oli hyvinkin vauraita: asiakkaita tuli kaukaa, joillekin jopa

Mwanzan alueen ulkopuolelta, ja he maksoivat saamastaan avusta korkeita hintoja. Suurin

osa nfumuista toimi kuitenkin paljon vaatimattomammissa puitteissa ja monet olivat suoras-

taan varattomia, sillä asiakkaita oli vähän. Vaikka nfumujen suosio ja menestys onkin kiinni

heidän taidoistaan, oli asiakkaiden niukkuuteen myös muita syitä. Aluetta vaivanneet epä-

säännölliset sateet ja huonot sadot olivat köyhdyttäneet ihmiset niin, ettei monilla ollut varaa

käyttää nfumujen palveluita. 

Nfumun ammatti saadaan yleensä esi-isiltä, jotka ottavat jälkeläisistään vallan (henkiposses-

sio) ja tällä tavoin pakottavat heidät ryhtymään ammattiin. Suurin osa nfumuista hakeutuu

esi-isien kutsun jälkeen toisen nfumun oppiin, ja vain hyvin harvat opiskelevat ennustus- ja

parantamistekniikat ilman esi-isien vaatimusta. Nfumun ammatin harjoittaminen ei näin ollen

perustu omaan tahtoon (Wijsen 1993: 87)41. Vaikka he opiskelevatkin työhönsä liittyviä taito-

ja, näkevät he kykynsä ennustaa ja parantaa olevan lähtöisin esi-isiltä. (Tanner 1957: 346). 
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39 Keskustelin Isakassa monien nfumujen kanssa. Mahdollisuuden varsinaiseen haastatteluun sain kym-
menen nfumun kanssa. Heidän joukossaan oli neljä naista. Neljää (yksi nainen ja kolme miestä) näistä
kymmenestä tapasin säännöllisesti. Naisten vähäiseen lukumäärään nfumu-informanttieni joukossa on syynä
mm. se, että vaikka heitä on alueella huomattava määrä, on heillä nähdäkseni miehiä huomattavasti harvem-
min toimilupa, joka laillistaa nfumun työn alueella. Tästä syystä he ovat usein haluttomia puhumaan
työstään ulkopuolisille ja joutumaan kiinnijäämisen vaaraan. 

40 Nfumu (mon. bafumu) on sukumaa ja tarkoittaa ennustaja-parantajaa. Sanan abstraktimuotoa bufumu
käytetään merkitsemään tätä ammattia ja kykyä yleensä (vrt. “parantajuus”). Suahiliksi: yks. “mganga”,
mon. “waganga” ja abstrakti: “uganga”.

41 Tämä on hyvin yleinen tapa, jolla ennustajaksi ryhdytään eri puolilla Afrikkaa (ks. mm. Ashforth
1996: 1215; Peek 1991).



nfumu  A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

sukupuoli kansa ikäryhmä
pääennustus-
menetelmä

esi-isä työn
apuna

muut henget

mies

mies

nainen

mies

mies

nainen

mies

mies

nainen

nainen

fipa

sukuma

sukuma

ha

sukuma

sukuma

zinza

sukuma

gogo

zaramo

yli 50

35-50

yli 50

yli 50

35-50

yli 50

35-50

alle 25 

35-50

25-35

jinn-henget+
possessio

"mnyaa" +
possessio

mhigi+
possessio

mhigi+
possessio

jinn-henget+
possessio

ei ennusta

ennustusvieteri
ei possessiota

kifalu-henget
ei possessiota

tuhka
ei possessiota

jinn-henget +
possessio

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä, paranta-
misessa

kyllä

ei

kyllä

kyllä

jinn-henget
busyembe

-buswezi 

busyembe

buswezi
bulungu

---

kifalu-
henget

---

---

buswezi

nfumu

nfumu 

nfumu 

nfumu 

nfumu 

nfumu 

nfumu 

nfumu 

nfumu

---

Kaikki nfumut on opintojensa yhteydessä initioitu johonkin seuraan (esim. bufumu,

buswezi, busyembe, ks. kpl. 2.2.2), jonka jäsenet ovat perinteisesti pitäneet yhtä ja kokoon-

tuneet aina tarpeen tullen. Monilta nfumuilta oli vaikeata saada tietoa näistä seuroista, ja

vaikka tämä ehkä johtuu suurelta osin seurojen salaisesta luonteesta, johtuu se myös siitä, et-

tei seuroilla ole nykyään niin suurta merkitystä kuin ennen. Ennen näiden seurojen jäsenet

kokoontuivat usein mm. initioimaan uusia jäseniä seuraansa ja keskustelemaan erilaisista

hoitomuodoista ja lääkinnästä. Isakalaiset nfumut kertoivat minulle, ettei tälläistä yhteistoi-

mintaa enää ole - yhtenä syynä saattaa tietenkin olla se, että monet ovat vasta juuri muuttaneet

Isakaan - vaan kaikki nfumut tekevät työtänsä yksin ja itsenäisesti. Nfumuja voidaan kutsua

myös nimellä manga. Tämä on kohtelias kutsumanimi kaikille nfumuille, mutta samalla se

tarkoittaa erityisen ansioitunutta nfumua, joka on otettu jäseneksi mangojen seuraan.42 Isa-

kassa kukaan nfumuista ei ollut manga tässä jälkimmäisessä merkityksessä.

Tarkastelen tässä kappaleessa lähinnä nfumun työn eri ulottuvuuksia. Jaan sen kolmeen eri

vaiheeseen tuodakseni esille näiden vaiheiden erilaiset funktiot. Ensimmäistä vaihetta kutsun

ennustamiseksi (engl. divination)43. Toista vaihetta kutsun sairauden tai muun ongelman al-

kuperän määrittymiseksi ja kolmatta hoidoksi sekä ennaltaehkäisyksi. (Tanner 1969: 278)
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42 Suahiliksi: “amechezewa ngoma ya bumanga”  eli “hänelle on tanssittu bumanga-rituaali”.
43 Suahiliksi: “piga ramli/agua”.



näkee nfumun roolin kolmijakoisena: “...diagnosoida, sovittaa ja parantaa...”. Oman työni

painotuksen kannalta näen tärkeäksi erottaa ennustuksen tekemisen toimintona ongelman al-

kuperän määrittymisestä ja yhdistää parantamisen ja sovittamisen (engl. “propitiation”)44, joi-

den osuus työssäni on varsin pieni. 

2.1.1 Ennustus

Ennustamisen avulla yritetään tehdä päätelmiä tuntemattomista asioista hyödyntämällä erilai-

sia menetelmiä.45 Tutkimuskontekstissani tämä tarkoitti nfumun asiakkaan tai tämän perheen-

jäsenen ongelman selvittämistä ilman, että asiakas kertoo itsestään mitään. Sukuma-ny-

amwezi-alueella ennustusmenetelmiä on hyvin monenlaisia, ja tutkimusalueeni nfumut yh-

distelivät työssään näitä eri menetelmiä.

Ennustusinstituution historiaa

Jotta nfumujen merkitys sukuma-nyamwezi-alueella olisi ymmärettävissä, on tarkasteltava

näiden tehtävissä aikojen kuluessa tapahtuneita muutoksia, erityisesti suhteessa paikalliseen

päällikköinstituutioon. Esikolonialistisella ajalla jokaisella kuningaskunnalla sukuma-ny-

amwezi-alueella oli päällikkösukunsa, jonka alkuperän nähtiin yleensä olevan alueen ulko-

puolella. Kuningaskunnan johdossa oli päällikkö (ntemi - mon. batemi), jonka valta periytyi

matrilineaalisesti päällikön sisaren pojalle. Päälliköiden valta perustui hyvin pitkälti heidän

rooliinsa uskonnollisina johtajina, ja heillä nähtiin olevan salaperäisiä voimia, jotka olivat pe-

räisin heidän esi-isiltään. (Wijsen 1993: 87.) 

Kansalaiset näkivät oman hyvinvointinsa sekä maan hyvinvoinnin olevan päällikkönsä kä-

sissä. Päällikkö oli mm. sateen tuoja ja tästä syystä vastuussa ihmisten, karjan sekä maan

hedelmällisyydestä. (Cory 1954: 5-6; vrt. De Boeck 1994: 456-461). Päälliköiden valta-

asema perustui siihen, miten tehokkaita heidän toimensa olivat. Heidän tehtävänään oli suo-

rittaa kuninkaallisille esi-isille osoitetut uhrit ja muut rituaalit, jotka liittyivät maanviljelyskau-
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44 Sovitusseremoniat on mielestäni myös nähtävä osana parannusta.
45 Barnard, A. & Spencer J. 1996. Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology. London. 



teen: sateen tekemiseen, istuttamiseen ja sadonkorjuuseen. He kutsuivat kuninkaallisia esi-

isiään myös sodan tai epidemian aikoina jne. (Tcherkezoff 1985b: 55.) Kuninkaallisten esi-

isien nähtiin olevan kiinnostuneita koko kansan hyvinvoinnista (Cory 1954: 6). Jos päällik-

kö epäonnistui tehtävissään, tämän nähtiin johtuvan siitä, että jostain syystä hän oli kadotta-

nut esi-isiensä tuen. Tilalle valittiin uusi päällikkö samasta kuningassuvusta (esim. edellisen

veli) ja uuden kuninkaan toivottiin olevan edellistä enemmän esi-isien suosiossa (mt.: 7).

Päälliköillä ei ollut kykyä ennustaa, ja koska he olivat vastuussa kansalaistensa hyvinvoin-

nista, tuli heidän taata näille taitavien nfumujen palveluja. Ennustamisen lisäksi nfumut val-

mistivat myös erilaisia “lääkkeitä” (bugota), joille päällikkö antoi voiman yliluonnollisten

kykyjensä ansiosta. (Cory 1954: 6.) Esikolonialistisella ajalla nfumut ja päälliköt toimivat

yhteistyössä yhteisön hyvinvoinnin ylläpitämiseksi, ja vaikka nfumujen lukumäärä oli melko

pieni ja heidän toimivaltansa oli rajoitettu, he muodostivat vastavoiman päälliköiden vallalle.

(Wijsen 1993: 87). Nfumujen lukumäärä alkoi kasvaa kolonialistisella ajalla, koska kolo-

nialistinen hallinto korosti päälliköiden poliittista valtaa ja hallinnollisia tehtäviä (verojen ke-

rääminen ja järjestyksen ylläpitäminen) ja pakotti nämä luopumaan uskonnollisista tehtävistä

(Abrahams 1967b: 27; Wijsen 1993: 87). Nfumut ja päälliköt toimivat kuitenkin edelleen yh-

teistyössä. 

Mama F oli nuoruudessaan ollut naimisissa päällikön kanssa, tämän 20. vaimona. Hän
kertoi avioituneensä päällikön kanssa jo aivan pienenä tyttönä, ja päällikkö ehti kuolla,

ennen kuin mama sai ensimmäiset kuukautisensa muutamia vuosia avioitumisensa jäl-
keen. Hän oli monesti seurannut erilaisia rituaaleja, joita päällikön luona suoritettiin,

sillä suurin osa rituaaleista oli julkisia, ja ne olivatkin kiinnostavaa seurattavaa. Hän
kertoi mm. buswezi-rituaaleista (ks. kpl.2.2.2), joita päällikön luona tanssittiin. Hän

kertoi myös, että päälliköllä oli usein seurassaan useita nfumuja, joiden kanssa pääl-
likkö neuvotteli, ja jotka auttoivat päällikköä päätöksenteossa ennustusten avulla ja eri-

laisten rituaalien (esim. saderituaali) suorittamisessa.  

Vuonna 1963, Tansanian itsenäistymisen jälkeen, päällikköinstituutio lakkautettiin ja nfu-

muista tuli sukuma-alueen tärkeimpiä uskonnollisia johtajia.46 Nykyään päälliköillä ja pääl-

likkökunnilla ei ole poliittista valtaa, mutta joissain tapauksissa nfumut ovat ottaneet poliittis-
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46 Tanganyika itsenäistyi vuonna 1961 ja Tansanian liittovaltio (Tansanian manner, Sanzibar ja Pemba)
perustettiin vuonna 1964.



ta valtaa itselleen.47 (Wijsen 1993: 87.) 

Erilaisia ennustajia

Kaikilla isakalaisilla nfumuilla oli ennustuksessa oma suosikkimenetelmänsä, jota he pitivät

muita menetelmiä parempana (Millroth 1965: 137-146; Pambe 1978: 154, 270-279, 282-

283; Tanner 1967: 42-52). Sukumat, nyamwezit, fipat ja ha´at käyttävät kokemukseni mu-

kaan hyvin samantyyppisiä ennustusmenetelmiä. Ennustuksen hinta Isakassa oli 200-1000

Tansanian shillinkiä, ja hinta riippui parantajan maineesta. Ennustamisessa voidaan käyttää

apuna mm. eläimiä (kana, vuohi, lammas tai lehmä), esineitä (esim. mhigi eli pienet ennus-

tusesineet, jotka heitetään maahan, jonka jälkeen niiden “sijainti luetaan”) tai unia, joissa

nfumun esi-isät kertovat ratkaisut ennustettavien ongelmiin. Yleistä oli myös ennustaminen

hengen vallassa eli henkipossessiossa. Perinteisesti nämä henget ovat sukumoiden kohdalla

olleet esi-isien henkiä, mutta tämän hetkinen isakalainen henkivalikoima on laaja (ks. 3.2).

Usein hengen vallassa ennustamiseen yhdistyy jokin toinen menetelmä, kuten esim. mhigin

käyttö. (Millroth 1965: 137-156). 

Kirjallisuudessa nfumuja on pyritty luokittelemaan ja nimeämään heidän käyttämiensä eri

ennustusmenetelmien mukaan. Esimerkiksi Tanner (1967: 42-43) käyttää seuraavanlaista ja-

koa: 1) ennustajat, jotka käyttävät apuvälineenään kanaa (nfumu wa kuchemba ngoko) 

2) ennustajat, jotka eläinuhrin (esim. vuohi tai lammas) jälkeen tutkivat eläimen eri osia saa-

dakseen selville, oliko uhri onnistunut 3) ennustajat, jotka käyttävät apuvälineenä erilaisia

materiaalisia objekteja 4) erikoistuneet nfumut, kuten sateentekijät (nfumu wa kugema mbu-

la). Edellä mainituista hän erottaa ne nfumut, jotka käyttävät henkiä ennustuksessa: 1) nfu-

mut, jotka menevät itse transsiin ja selvittävät näin asiakkaan ongelmat (nfumu wa ntwe) se-

kä 2) nfumut, jotka saattavat asiakkaansa transsiin selvittääkseen näiden ongelmat (nfumu

wa kuchunja). Tanner toteaa kuitenkin, että nfumut saattavat työssään yhdistellä näitä erilai-

sia menetelmiä. Pambe (1968: 149) korostaa työmenetelmien moninaisuutta ja niiden yhdis-

telemistä, mutta huomauttaa kuitenkin, että kaikilla nfumuilla on yleensä jokin menetelmä, 
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47 Vanhojen päälliköiden tai näiden jälkeläisten puoleen saatetaan kuitenkin edelleen kääntyä yhteisössä
esiintyvissä ongelmatapauksissa.



jonka mukaan he ovat nimenneet itsensä. 

Erilaisten ennustusmenetelmien yhdisteleminen korostuu myös isakalaisten informanttieni

kohdalla. Neljästä pääinformantistani kaksi (C ja D) käytti ennustuksessa päämenetelmänään

mhigiä yhdistettynä henkipossessioon. Yksi (A) ennusti mieluiten muslimihengen vallassa,

mutta yhtä usein hän asiakkaittensa toivomuksesta käytti kanaennustusta. Neljäs (B) pääin-

formanttini ennusti esi-isien henkien avulla, mutta teki samalla selväksi, että kyseessä ei ole

ennustaminen hengen vallassa. Hengen vallassa ennustettaessa ennustajana toimii henki

nfumu-isäntänsä välityksellä, mutta kyseinen informantti siis ennusti omana itsenään “lu-

kien” ennustuksen “mnyaa”-kasvin (lat. euphorbia) oksasta, johon asiakas on sylkenyt (ks.

kpl.3.2). Ennustuksesta, jossa asiakas saatetaan hengen valtaan, en kuullut Isakassa juuri

mitään. Nfumu A mainitsi tosin aiemmin käyttäneensä tätä menetelmää, mutta luopuneensa

siitä siirryttyään ennustamaan muslimi-henkien avustuksella. 

Muista informanteistani monet käyttivät jo edellä mainitsemiani menetelmiä eri sovelluksin,

mutta näiden lisäksi käytettiin myös erilaisia ennustusvälineitä (vrt. Tanner 1967, 42: “mate-

riaaliset objektit”). Nfumu K käytti kahta välinettä. Niistä toinen oli eräänlainen vieteri, jota

hän ennustustilanteessa pitää kiinni toisesta päästä samalla kun toinen pää saa liikkua vapaas-

ti. Ideana on, että vapaasti liikkuva pää vastaa nfumun esittämiin kysymyksiin joko liikku-

malla tai pysähtymällä. Jos ennustustilanteessa on useampi henkilö, voi ennustaja esim. tie-

dustella, kuka joukossa on noita, jolloin vieteri pysähtyy noidan kohdalle. Tämän lisäksi hän

käytti kahta puukapulaa, joista toisen, vähän pienemmän, hän asetti toisen päälle ja niiden

väliin hän laittoi vettä. Tämä laite vastaa nfumun kysymyksiin myönteisesti, jos pienempi

kapula liikkuu, nfumun sitä liikutellessa, vaivattomasti isomman päällä. Jos pieni kapula taas

juuttuu kiinni, on vastaus kielteinen. 

Keskustelin myös erään nfumu-naisen (I) kanssa, joka käyttää ennustamisvälineenä hiilikeit-

timen tuhkaa. Edellä mainitsemieni menetelmien lisäksi kaikki nfumut kertoivat ainakin ajoit-

tain näkevänsä unia, joissa esi-isät neuvovat heitä työssä, erityisesti lääkekasvien etsimises-

sä. Toiset käyttävät unia myös systemaattisemmin ennustusvälineenä, jolloin asiakas odotte-

lee nfumun luona, kunnes tämä näkee unen, jossa esi-isät tuovat ratkaisun asiakkaan ongel-

miin. 
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Kuva 5.Ennustusvieteri.



Keskusteluni nfumu B:n kanssa toi esille nfumujen luokitteluun liittyviä ongelmia. Kävin

hänen kanssaan läpi Tannerin (1967: 42-43) jaottelua kysellen, miten hän määrittelisi itsensä.

Hän oli sitä mieltä, että kaikki eri bufumu-lajit sopivat häneen itseensä. Hän näki itsensä her-

balistina (nfumu naguji) (vrt. mt.: 43) ja tunnisti itsessään kaikki muutkin lajit. Lopulta ky-

syin, olisiko jokin laji, mikä määrittäisi häntä parhaiten, ja hän sanoi olevansa ennenkaikkea

nfumu wa ntwe.48 Luokittelu ei näin ollen ole yksiselitteistä. Myös Nfumun etninen tausta

vaikuttaa siihen, mitä ennustusmenetelmiä hän käyttää työssään, sillä jokaisella  kansalla on

omat perinteiset menetelmänsä. Havaitsin kuitenkin, että käytännössä Isakassa nfumun taus-

taa ei pysty määrittämään ennustusmenetelmän perusteella, sillä jotkut (esim. nfumu A ja

nfumu D) ovat opiskelleet ennustustaitonsa toisen kansan edustajien luona ja Isakassa yleis-

ten ennustusmenetelmien alkuperä saattaa olla muualla kuin sukuma-alueella (esim. mhigi-

välineet, joiden käytön sanotaan olevan peräisin tutseilta). 

2.1.2 Sairauden tai muun ongelman alkuperän määrittyminen 

Toista nfumun työn osa-aluetta kutsun ongelman alkuperän määrittymiseksi. Tämä tapahtuu

yleensä ennustuksen avulla. Keskusteluissani nfumujen kanssa ongelmien alkuperästä, esille

nousi kolme mahdollisuutta, jotka voivat olla myös päällekkäisiä. Näistä ensimmäinen on

ns. “tavalliset sairaudet” elibusatu duhu49, joiden sanottiin olevan peräisin mm. huonosta

ruuasta tai säästä. Ne saattavat olla tuulen mukanaan tuomia tai peräisin likaisesta ympäris-

töstä jne.50 Tyypillisiä “tavallisia sairauksia” ovat mm. malaria, vatsakivut, erilaiset ihottumat

ja flunssa. (Vrt. Reid 1982: 132.) Näiden sairauksien alkuperä voidaan selvittää ennustuksen 
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48 Ntwe = pää. Nfumu B luokitteli itsensä ensisijaisesti nfumu wa ntweksi (eli pää-nfumu), vaikka hän
ei ennustakaan esi-isien henkien vallassa, sillä hän totesi, että hänen ennustamisensa tapahtuu kuitenkin “hä-
nen päänsä sisällä”, millä hän tarkoitti sitä, miten esi-isät ottavat vallan hänen ruumiistaan. Mm. suahilissa
tästä käytetään ilmaisua “mizimu inapanda kitchwani” eli “esi-isien henget kiipeävät päähän”.

49 Suahiliksi: “magonjwa ya kawaida”. Jotkut isakalaiset puhuivat näistä sairauksista Jumalalta tulevina,
mutta toiset taas sanoivat, ettei Jumala tuo sairauksia tai aiheuta pahaa - ainostaan ihmiset. Tässä yhteydessä
on syytä muistaa sukuma-uskonnon käsitys Jumalasta voimana kaiken takana, mutta neutraalina.

50 Reid (1982: 131-132) mainitsee, että sukumoiden mukaan kaikilla ihmisillä on syntyessään ruumiis-
saan nzoka (eli “käärme”). Tämä nzoka aiheutaa ihmisille sairauksia, koska se saattaa oksentaa ihmisen sisäl-
le, jos tämän ruumiiseen kulkeutuu aineita, joista nzoka ei pidä (esim. ruuan tähteet). Myös kuuma aurin-
gonpaiste saattaa saada nzokan oksentamaan. Isakassa en kuullut puhuttavan käärmeistä vastaavassa yhteydes-
sä. Myös Tcherkezoff (1985a: 61) mainitsee nyamwezien kohdalla “mahan käärmeen”, mutta puhuu siitä vä-
hemmän konkreettiseen sävyyn kuin Reid, sieluna. Kuulin itsekin näkemyksiä siitä, miten esi-isien henget
ilmestyvät jälkeläisilleen käärmeen muodossa (esim. kuninkaalliset esi-isät boan muodossa).



avulla, mutta usein oireet ovat niin ilmeisiä, että hoito voidaan aloittaa ilman ennustusta. 

Toinen mahdollisuus on, että sairaudet tai ongelmat ovat esi-isien aiheuttamia. Esi-isät eivät

kuitenkaan ole yksin vastuussa mistään tietystä sairaus- tai ongelmalajista. Reid (1982: 135)

mainitsee joitakin oireita, joiden voidaan tulkita olevan peräisin esi-isiltä: ruokahaluttomuus,

painon putoaminen ja itkeminen, sekava puhe, levottomuus ja poissaolevuus. Esi-isien hen-

get voivat myös käyttää hyväkseen ihmisellä jo olemassa olevia sairauksia ja pitkittää niitä.

Nämä ongelmat ovat usein seurausta siitä, että ihminen on toiminut epäkunniottavasti omia

esi-isiään kohtaan, jolloin esi-isien henget muistuttavat häntä olemassaolostaan. Esi-isät eivät

kuitenkaan toimi ongelmia tuovina yhteisön “moraalin vartijoina” muuten kuin tapauksissa,

jotka koskevat heitä itseään ja suvun etua. (Pambe 1978: 120-121.) Ne eivät puutu esim. jäl-

keläistensä rikollisiin taipumuksiin, kuten varastamiseen. Sanotaankin, että esi-isät eivät ha-

lua rangaista jälkeläisiään vaan pitävät näiden puolta. Nehän ovat sukua. (Nfumu B 18.9.97;

Tanner 1967: 23.) Esi-isät eivät koskaan aiheuta jälkeläistensä kuolemaa(Reid 1982: 135).51

Myös noidat voivat aiheuttaa ihmisille kaikenlaisia sairauksia ja ongelmia. Jos esim. sairaus

on kovin vakava tai pitkittyy huomattavasti, aletaan epäillä, että sen aiheuttajana on joko esi-

isien henget tai noituus. Tällöin aiheuttaja on selvitettävä ennustuksen avulla. Esimerkiksi

Tanner (1970, 24) on todennut, että noituus sairauden, onnettomuuksien ja kuoleman seli-

tyksissä on lisääntynyt esi-isien aiheuttamien ongelmien kustannuksella. On tosiasia, että

noituus diagnoosina oli oman kenttämateriaalinikin perusteella huomattavasti yleisempi kuin

esi-isät. Eräs seikka, joka kirjallisuudessa on kuitenkin usein jäänyt liian vähälle huomiolle

(ks. kuitenkin Cory 1960; 16 Tanner 1967: 18), on se, että nämä kaksi diagnoosia eivät ole

toisiaan poissulkevia vaan liittyvät hyvinkin tiiviisti yhteen. Nfumu-informanttini kertoivat,

että noitien on mahdotonta noitua ihmistä, jolleivat tämän esi-isät ole siihen myöntyväisiä ja

anna noidalle mahdollisuutta poistamalla omaa suojeluaan. Vaikka noituustapauksissa varsi-

naiset ongelmat ovat noitien aiheuttamia, ovat myös esi-isät mukana tilanteessa, ja ne on

huomioitava hoitotoimenpiteissä.

Noituus vaikutti usein myös “tavallisia sairauksia” yleisemmältä selitykseltä. Miksi näin sit-
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51 Esi-isien henget eivät varsinaisesti aiheuta jälkeläistensä kuolemaa, mutta Reid toteaa (1982: 135), et-
tä koska ne aiheuttavat ihmisessä heikkoutta, saattaa jokin toinen, mahdollisesti tappava, sairaus tarttua ih-
miseen.



ten on? Tähän kysymykseen voin antaa vastaukseksi vain omia näkemyksiäni ja arvelujani,

jotka perustuvat keskusteluihini erilaisten ihmisten kanssa sekä havainnointiin. Isakalaiset,

jotka käyvät nfumujen luona, eivät läheskään aina miellä ongelmiensa alkuperän olevan noi-

tuudessa vaan he tietävät monien ns. “tavallisten sairauksien” alkuperän olevan esim. elin-

ympäristössä. Nfumut hoitavat ns. tavallisia sairauksia, mutta niihin voidaan hakea hoitoa

myös länsimaisten lääkkeiden muodossa isakalaisista kaupoista, joista saa kaikkea särky-

lääkkeistä malarian hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Vaikeammiksi koetuissa tapauksissa voi-

daan kääntyä paikallisten terveysasemien puoleen, joista sitten tarvittaessa lähetetään mm.

Kahaman sairaalaan. Monet vaivat hoituvat myös kotona joko ilman lääkkeitä tai “perinteisen

lääkinnän” avulla, jota aivan tavallisetkin ihmiset taitavat. Hoitomuotoja on monia, ja nfu-

mujen luokse ennustettavaksi tulevilla ihmisillä on usein jo ennalta epäilys tai käsitys siitä,

että heidän ongelmansa alkuperä on joko noituudessa tai esi-isien hengissä.52

2.1.3 Hoito ja suojautuminen

Sairaus (busatu) nähdään merkkinä siitä, että tasapaino (mhola) potilaan ja tämän ympäristön

tai yhteisön välillä on järkkynyt. “Lääkkeillä” (bugota)53 ja hoitotoimenpiteillä tämä tasapaino

halutaan palauttaa (Brandström 1991: 132; Reid 1982: 137). Kaikkien nfumu-informanttieni

kohdalla ennustamiseen liittyy olennaisesti myös hoidollinen funktio eli parantajan rooli.

Tämän työn puitteissa en valitettavasti juuri pysty tarkastelemaan tätä puolta nfumun työstä.

On tärkeää muistaa, että ennustuksen avulla pyritään ongelmien syiden ohella selvittämään

myös sopiva hoito näihin ongelmiin. Kirjallisuudessa (esim. Abrahams 1981: 22) on mai-

nintoja siitä, miten jotkut nfumut sukuma-nyamwezi-alueella lähettävät asiakkaansa hoidetta-

viksi toisille nfumuille. Tutkimusalueellani nfumut pyrkivät ennustuksen jälkeen mahdolli-

suuksiensa mukaan hoitamaan asiakkaan ongelmat itse, vaikka asiakkaalla on mahdollisuus

päättää, haluaako hän käyttää nfumun hoitopalveluja. Näkemykseni on, että hoidosta kiel-

täydyttiin ainakin niissä tapauksissa, joissa nfumun ennustama diagnoosi koettiin vääräksi
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52 Whyte (1991: 154) on tehnyt tutkimusta ennustuksesta nyolejen parissa Ugandassa ja toteaa, että pää-
tös mennä ennustajalle oli jo merkki siitä, että ongelman taustalla nähtiin olevan jonkun “yliluonnollisen”
voiman.

53Bugotalla on huomattavasti laajempi merkitys kuin suomalaisella sanalla “lääke”, sillä ne tarkoittavat
mm. kaikkia niitä aineita, mitä nfumut antavat asiakkailleen hoidon yhteydessä sekä apteekista ostettuja
lääkkeitä, noitien käyttämiä myrkkyjä jne. Samankaltaiset merkitykset ovat myös mm. suahilinkielisellä sa-
nalla “dawa”.



tai, ja silloin, kun ehdotettu hoito oli asiakkaalle liian kallis.

Kun nfumu on ennustuksen avulla selvittänyt potilaan ongelman ja siihen sopivan hoidon,

aloitetaan neuvottelut hoidon toteuttamisesta ja sen hinnasta. Hoito määräytyy yleensä on-

gelman alkuperän perusteella ja tapahtuu joko erilaisten “lääkkeitten” (bugota) sekä erilaisten

toimenpiteitten, eli mm. sovitusseremonioiden avulla. Kaikissa hoitokeinoissa on tärkeää se,

että potilaan ja asiakkaan esi-isien on toimittava yhteistyössä, jotta paraneminen mahdollis-

tuisi.

Bugota - “lääkkeet” 

Bugotaa voidaan tarkastella persoonattomana voimana, jota ihmiset pystyvät manipuloimaan

omaksi hyödykseen (Brandström 1990: 175). Bugotaa on montaa eri tyyppiä, ja nfumut

luokittelivat niitä minulle eri tavoin, esimerkiksi niiden käyttötarkoituksen (hoito, ennaltaeh-

käisy) mukaan tai sen mukaan, minkä tyyppisiin ongelmiin ne tarjoavat apua (huono onni,

noituus, esi-isät jne.).54

Cory (1949: 13) jakaa bugotat seuraavanlaisesti: pahoilta vaikutuksilta suojaavat (engl. “pro-

tective”), menestystä tuovat (engl. “assertive”), hedelmällisyyttä tuovat (engl. “creative”) se-

kä murhiin ja noituuteen käytettävät (engl. “aggressive”)bugotat. Bugotan valmistuksessa

nfumut käyttävät monenlaisia aineita, ja Cory (1949: 13-32) on laatinut niistä laajan selvityk-

sen. Hän toteaa, että lähes kaikki bugotat koostuvat kahdesta eri luokasta aineita, joita niissä

käytetään. Ensimmäinen luokka on tiettyjen puiden juuret sekä muut osat ja toinen luokka

muodostuu shingilasta (yks. chingila) eli aineista, jotka Coryn mukaan antavat bugotalle sen

“maagisen laadun”. Isakalaiset nfumut eivät olleet kovin halukkaita jakamaan bugota-resepte-

jä kanssani, koska etenkin alussa motiiveihini suhtauduttiin epäillen. Tästä syystä en juuri

tiedustellut bugotan-valmistukseen liittyviä asioita. Kuulin kuitenkin joitakin esimerkkejä ja

tässä on niistä kaksi nfumu E:ltä:
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54 Nfumujen luokitusperiaatteet olivat usein päällekkäisiä ja oma kysymyksenasetteluni vaikutti varmas-
ti tapaan, jolla nfumut luokittelivat bugotat.



Bugota, jonka avulla suojaudutaan noidilta ja huijareilta

Vaikutus: jos noidat tai huijarit yrittävät tulla kotiisi, muuttuu se heille näkymättömäksi.

Valmistus ja käyttö: käytetään maissipuuroa (bugali), joka on juhlissa tai hautajaisissa jäänyt

syömättä. Otetaan tätä bugalia ja sekoitetaan siihen norsun maksaa (shingila). Sitten sekoitus

annetaan syötäväksi [niille, joiden kotia suojellaan]. Ennen syömistä näiden ihmisten on täy-

tynyt pestä astia, josta bugalia syödään ja seuraavan kerran sen saa pestä vasta kolmen päivän

kuluttua. Muut astiat [joista syödään mm. liha tai vihannekset] saa pestä normaalisti.

Bugota, jonka nimi on “Njima”

Valmistus: ensin kaivetaan juuria 5 5, ja sekoitetaan ne yhdessä tämän bugotan shingilan eli ka-

nan jalkojen kanssa. Näitä jauhetaan, kunnes ne ovat aivan jauhoa. Tämän jälkeen mennään

tienristeykseen, kerätään sieltä hiekkaa ja lisätään sitä bugotaan. Bugota on valmistettava yöl-

lä klo. 23.00.

Käyttö ja vaikutus: bugotaa käytetään tanssirituaaleissa (ng´oma)5 6, joihin kerääntyy paljon

noitia. Sitä käytetään tanssirituaalin aikana, jolloin pyydetään [rukoillaan], että kaikki noidat

alkaisivat riidellä keskenään ja joutuisivat poistumaan kylästä tai kuolisivat. 

Bugotan valmistus sekä erilaiset käyttötavat opitaan joko toisilta nfumuilta tai sitten nfumun

esi-isät kertovat niistä unissa. Bugotan käyttötapoja on monenlaisia. Ne voidaan nauttia teen

kanssa tiettyyn aikaan vuorokaudesta, niitä voidaan hieroa ikeniin, niissä voidaan kylpeä jne.

Myös höyryhengitys, savuhengitys ja lääkkeen laittaminen ihoon tehtyihin viiltoihin ovat

yleisiä tapoja.57 Nämä erilaiset käyttötavat ovat yhteydessä sairauden tai ongelman alkupe-

rään. Esimerkiksi noituustapauksissa saatetaan kylpemällä bugotassa puhdistaa noituus ja

tämän jälkeen jatkoa ajatellen ennaltaehkäistä sitä ihoon tehtyihin viiltoihin laitettavalla bu-

gotalla.
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55 Näitä juuria ei määritelty tarkemmin.
56 Ks. kpl. 2.3.
57 Ihoviiltojen tekemisestä mm. lääkinnällisessä tarkoituksessa Harjula (1981: 29) käyttää termiä “skari-

fikaatio”. Sukuma-alueella nämä on perinteisesti tehty nuolenkärjellä, mutta nykyään erilaisissa seminaareis-
sa, joita nfumuille järjestetään mm. valtion taholta, heitä opetetaan käyttämään partakoneenterää, jotta
AIDS:in tartuntariski pienenisi.



Kuva 6. Pata, jossa valmistetaan Bugotaa höyryhengitystä varten.



Hoito voi tapahtua joko nfumun valvonnassa tai asiakkaan kotona riippuen ongelman vaka-

vuudesta. Jos hoito tapahtuu kotona, nfumu antaa bugotat asiakkaan mukaan ja kertoo nii-

den käytöstä. Asiakas maksaa bugotat ja hoitosuhde loppuu tähän. Näin on usein esim. huo-

noa onnea poistavan58 bugotan kohdalla. Usein hoito tapahtuu kuitenkin nfumun luona, sillä

esim. erilaiset rituaalit ja monimutkaiset ja pitkäkestoiset hoidot bugotan avulla vaativat

nfumun läsnäoloa. Asiakas asuu nfumun luona parantumiseensa asti ja maksaa ennakkoon

tai sopimuksen mukaan nfumulle sekä hoidosta että ylöspidosta. Parantunut asiakas on pe-

rinteisesti vielä lahjoittanut nfumulle naudan; naiset antavat lehmän ja miehet sonnin. Nyky-

ään maksut voidaan suorittaa myös rahassa, ja kaikki nfumut (erityisesti ei-sukumat) eivät

edes halua karjaa palkkioksi. 

Isakassa bugotaa oli myynnissä myös viikottaisilla markkinoilla. Myyjinä toimivat yleensä

nfumut, jotka saattoivat tulla Shinyangasta asti. He saavat toimeentulonsa myymällä bugo-

taa ja erilaisia amuletteja. Ihmiset voivat ostaa bugotaa markkinoilta, jos he ovat itse selvillä

ongelmiensa syistä ja laadusta.

Noituutta ja luonnonhenkiä vastaan voidaan suojautua tekemällä skarifikaatioita eli ihoviilto-

ja. Toinen mahdollinen tapa suojautua noituudelta on suojelevan amuletin käyttö. Esim. vas-

tasyntyneille lapsille laitetaan kaulaan tai vyötäisille nauhassa roikkuva musta nahkapussi,

joka sisältää bugotaa. Wijsen (1993: 92) mainitsee tästä amuletista, että myös lasten van-

hemmat saattavat käyttää niitä, ja että muslimit käyttävät nahkapussin sisällä Koraanin tekste-

jä.
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58 Suahiliksi: “toa nuksi”.



Kuva 7. Bugotaa laitetaan ihoon tehtyihin viiltoihin.



Sovituseremoniat

Esi-isien ihmisille tuomiin ongelmiin ratkaisu löytyy sovitusseremonioista59, joita on hyvin

monenlaisia. Yksi sovitusmuoto on erilaisten objektien (kitongelejo - mon. shitongelejo60 )

omistaminen esi-isille . Nämä objektit voivat olla erilaisia koruja, kuten simpukka- ja lasihel-

minauhoja tai ranne- ja nilkkarenkaita tai esim. jonkun eläimen (esim. leijona) nahasta tehtyjä

suikaleita, joita käytetään ranteessa. Nämä esineet omistetaan siis esi-isille ja niiden käytön

tarve käy ilmi ennustettaessa. Asiakkaan esi-isällä oli esimerkiksi saattanut olla tapana käyt-

tää kaulassaan puolikasta simpukkaa (lupingu), ja nyt tämä haluaa jälkeläisensä alkavan käyt-

tää sellaista. Kitongelejo voi olla vanha esine, joka on periytynyt esim. isovanhemmilta, ja

joka otetaan käyttöön tarpeen tullen. Yhtälailla esineen voi hankkia esimerkiksi markkinoilta,

joissa niitä myydään bugotan ohella. Kitongelejoa voi alkaa käyttää jatkuvasti, mutta yhden

päivänkin käyttö riittää. Näitä esineitä voidaan myös vain säilyttää kotona. (Hendriks 1961:

5; Tanner 1967: 29.) Esimerkiksi kaikilla nfumuilla on suuri joukko kitongelejo-esineitä (ks.

tarkemmin 3.2.1).

Joissakin tapauksissa esi-isät vaativat ns. elävää uhria (ts. elävä kitongelejo) eli jonkin eläi-

men omistamista heille elävänä. Lammas (naispuoliset esi-isät), vuohi (miespuoliset esi-isät)

tai nauta nimetään tällöin ongelmia tuovan esi-isän mukaan, ja jos kyseessä on vuohi, sen

kaulaan ripustetaan kello. Tämän jälkeen eläin elää yhdessä omistajansa kanssa luonnolliseen

kuolemaansa asti, jolloin se syödään oman perheen voimin ja sen tilalle hankitaan uusi (Tan-

ner 1958a: 228). Nämä eläimet eivät elä muun karjan parissa vaan niille saatetaan rakentaa

esim. erillinen maja. Joskus ne seuraavat isäntäänsä hyvin tiiviisti. Kuulin Isakassa mm.

lampaista, jotka syövät maissipuuroa emäntänsä kanssa samalta lautaselta, käyvät tämän

kanssa vedenhakumatkoilla, kylässä jne. Myös veriuhreja (kitambo) suoritetaan.61 Näissä

käytetään tietyn värisiä62 lampaita, vuohia ja nautoja, jotka uhrataan tietyssä paikassa, joka

määräytyy ennustuksessa. Näitä paikkoja on mm. talon pihapiiriin johtava portti (mita), talon 

41

59 Englanniksi: “propitiation ceremonies”, sukumaksi kuhoja = “palauttaa rauha esi-isien kanssa” (Tcher-
kezoff 1985a: 62).

60 Shitongelejo tai maholelo.
61 Ks. tarkemmin kpl. 6.1.
62 Väri määräytyy ennustuksessa (myös “elävät uhrit”). Isänpuoleisen suvun väri mm. rituaaleissa on

yleensä valkoinen ja äidinpuoleisen suvun musta (ks. lisää: Tcherkezoff 1985b). 



Kuva 8. Esi-isille omistetut rannerenkaat, oikeassa kädessä äidinpuoleisille ja vasemmassa
isänpuoleisille esi-isille.



takapiha (naisten uhrit) tai tienristeys.63 Uhraamisen suorittaa perheen pää tai kylän vanhim-

mat, ja mukana on nfumu, joka ennustaa uhratun eläimen sisäelimistä, onko uhri

onnistunut.64 (Tanner 1958a: 228-229; Tcherkezoff 1985a: 74-89.)

2.2 Esi-isien henget ja muut henget

Isakalaisten ihmisten “henkirepertuaari” riippuu pääasiassa heidän etnisistä ja uskonnollisista

taustoistaan. Tässä yhteydessä esittelen ne henkityypit ja henkikultit, joista kuulin useimmin

kenttätyöni aikana informanteiltani: esi-isien henkien ja islamilaisten jinn-henkien lisäksi

kaksi henkikulttia: buswezi, busyembe sekä kifalu-henget. Isakassa esiintyi myös muita

henkikultteja ja henkiä. Eräs näistä kulteista oli nimeltään bulungu, jossa oli kyse taturu-kan-

san hengistä. Nfumu E:llä oli bulungu-henkiä, mutta häntä ei vielä ollut initioitu kultin (tai

ryhmän) jäseneksi. Kuulin myös puhuttavan ilua-nimisistä hengistä. Näistä minulla ei vali-

tettavasti ole juurikaan tietoa. Kuulin myös joitakin mainintoja  “ilmansuuntien hengistä”.

Ningi D kertoi minulle, että maailmassa on neljä puolta ja että jokaisella puolella on oma

henkensä, joka on muita suurempi: idässä Ng´arangai, lännessä Malulinda, etelässä

Sung´wanyanika ja pohjoisessa Ngassailebe. Hän kertoi, että nämä ovat hyvin kaukaisia esi-

isiä65. Niitä rukoillaan yhdessä esi-isien kanssa sen mukaan, miltä suunnalta suku on kotoi-

sin. Voimiltaan nämä ovat kuin tavalliset esi-isät.

2.2.1 Masamva - esi-isien henget

Suhde esi-isiin sukuma-nyamwezi-alueella on monessa suhteessa saman kaltainen kuin mo-

nien Saharan eteläpuolisen Afrikan kansojen kohdalla: 

“... afrikkalaisia sukuryhmiä kuvataan usein sekä elävien että kuolleiden yhteisöiksi.

43

63 Uhri suoritetaan tieristeyksessä silloin, kun esi-isä on kuollut matkoilla (Hendriks 1961: 8). Kysyes-
säni tienristeyksen merkitystä uhripaikkana, sain vastauksia, joissa korostui se, että risteyksestä tiet johtavat
kaikkialle. Tällä on varmasti yhteys kaikiin suuntiin, joista esi-isät tulevat ja joita ilmennetään mm. ru-
kouksilla, joissa hirssijauhojen ja veden sekoitusta (lwanga) syljetään neljään ilmansuuntaan). 

64 Ks. myös Tcherkezoff 1985a: 74-89.
65 Suahiliksi: “wahenga wa zamani sana”.



Esi-isien suhdetta eläviin sukulaisiin on kuvattu ambivalentiksi, sekä rankaisevaksi että

hyväntahtoiseksi, ja joskus jopa epäluotettavaksi. Yleisesti ottaen esi-isien hyväntah-

toisuus varmistetaan sovittelulla [engl. “propitiation”] ja uhrilla; laiminlyönnin usko-

taan tuovan rankaisun.” (Kopytoff 1971: 129.) 

Sukuma-nyamwezi-kosmologiassa esi-isät (yks.isamva - mon. masamva) toimivat välittäjinä

Jumalan ja ihmisen välillä. Vaikka Jumala koetaan esi-isiä kontrolloivaksi tekijäksi, eivät ta-

valliset ihmiset juuri pyri yhteyteen hänen kanssaan, paitsi rukousten yhteydessä. (Tanner

1967: 5-7 ja 11.) Esimerkiksi nfumu B totesi kysyessäni häneltä Jumalasta, että Jumala antaa

voimat sekä esi-isille että ihmisille. Ilman Jumalan voimaa ei siis esi-isilläkään olisi voimaa.

Miten sukuma-nyamwezit sitten määrittelevät isamvat? 

Ruumis mätänee, mutta sielu jää (nfumu G).

Ne ovat esi-isiämme6 6, jotka elivät kaa-auan sitten ja ovat sulkeneet silmänsä [eli kuolleet]

(mama H).

Tuolla ihmisellä on henki, se on hänen isamvansa, hänen sukulaisensa, joka on kuollut ja on

nyt ottanut hänestä vallan (mama B).

Minun mielestäni isamvat ovat kuolleita, jotka sitten ovat myöhemmin ilmestyneet uudelleen.

Ilmestyvät, ja niistä tulee isamvoja, ja sinä palvelet niitä. Kuten esimerkiksi minä. Jos isoisä-

ni kuoltuaan ilmestyy, niin minulle sanotaan [ennustuksessa], että isoisäsi vaivaa sinua. Niin

hänestä tulee... isamvani. (Mama G.)

Monien Saharan eteläpuolisen Afrikan kansojen käsityksen mukaan esi-isät säilyttävät kuo-

lemansa jälkeen sukuryhmässään sen statuksen, joka heillä oli eläessään (Kopytoff 1971:

131). Näin on myös sukuma-nyamwezien kohdalla. Tämä heijastuu myös nimityksissä, joita

sukumat käyttävät esi-isistään: badugu (sekä elävät että kuolleet sukulaiset); batale (vanhim-

mat, suuret) jne. Termiä isamva käytetään puhuttaessa erilaisista esi-isiin liittyvistä käsityk-

sistä, osana sukuma-nyamwezi-uskontoa, mutta esim. rukouksisissa käytetään jotakin muis-
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66 Suahiliksi: “wahenga wetu”



ta em. sanoista. (Pambe 1978: 117-119.) Käytän itse työssäni enimmäkseen suomenkielisiä

sanoja ”esi-isä” ja “esi-isän henki”, jotta tekstini olisi luettavampaa.

Kopytoff (1971: 129-141) on tarkastellut käsitteistöä, jota bantukielissä (kuten mm. suku-

ma) käytetään esi-isistä ja kritisoi tämän perusteella esim. Fortesin (1965: 122) käyttämiä kä-

sitteitä “ancestor worship” ja “ancestor cult”.67 Kopytoffin mukaan esi-isistä käytetty termistö

bantukielissä kuvaa lähinnä suhdetta yhteisön vanhempiin jäseniin (engl. “elders”, vrt. su-

kumoiden kohdalla sana batale). Hän on sitä mieltä, että tutkimuksissa käytetyt käsitteet, ku-

ten “kultti” ja “palvominen”, ovat seurausta länsimaisesta käsityksestä kuolleista ja suhteesta

heihin, johon liittyy kuolleiden ja elävien vastakkainasettelu. Kopytoff toteaakin, että bantu-

kulttureissa ero kuolleiden ja elävien vanhempien sukulaisten kohtaamisessa johtuu vain käy-

tännöstä, sillä kuolleita on väistämättä lähestyttävä eri tavalla kuin eläviä. Hän ehdottaakin

“esi-isäkultin” korvaamista käsitteellä “communion with ancestors”. 

Tulen työssäni itsekin välttämään termiä “esi-isäkultti”. On kuitenkin huomattava, että suku-

ma-kielen sana masamva viittaa nimenomaan kuolleisiin sukulaisiin ja esi-isien henkiin

(Hendriks 1961) tai esi-isien aktiiviseen voimaan (Brandström 1990: 174). Sukumassa teh-

dään siis käsitteellinen ero elävien ja kuolleiden sukulaisten välille. Kopytoffin (1971) näke-

mykset ovat saaneet osakseen sekä kiitosta että krittiikkiä. McCall (1995: 256-258) toteaa,

että Kopytoff tuo esi-isät esille vähemmän eksotisoituina ja yliluonnollisina kuin aiemmat

tutkijat, mikä on merkittävää. Toisaalta McCall moittii Kopytoffia liian pitkälle viedystä

strukturalistis-funktionalistisesta tarkastelutavasta ja tuo esille sen, miten esi-isien roolia af-

rikkalaisissa yhteisöissä ei voida yhdistää yhteisön vanhempien asemaan, sillä nämä ovat

kaksi eri asiaa. Esi-isien roolia yhteisöissä ei tule tarkastella vain oikeudellisten ja poliittisten

kysymysten kohdalla vaan niille on annettava paljon laajempi viitekehys, jossa esi-isiin liit-

tyvät käsitykset ja toiminnot muokkaavat mm. yhteisön historiallista tietoisuutta sekä identi-

teettiä. Tietoni sukuma-nyamwezi-alueelta tukevat McCallin näkemyksiä.

Sukuma-nyamwezi-kosmologiassa kaikista yhteisön kuolleista jäsenistä ei tule isamvoja.

Yleisesti ottaen esi-isän statuksen saavuttamisen ensimmäinen ehto on jälkeläisten saaminen,

sillä esi-isien kiinnostus eläviin herää suhteessa heihin. Kuolleesta tulee esi-isä yleensä ai-
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67 Ks. myös mm. Ashfort 1996: 1192.



kaisintaan vasta, kun tällä on lastenlapsia.68 (Hendriks 1962: 1-2; Pambe 1978: 119.) Brand-

ström (1990: 167) toteaa, että sukuma-nyamwezi-alueella lastenlasten saaminen on merkki

siitä, että yksilön elämäkaari on tullut täytettyä (ts. yksilö on uusiutunut), sillä nähdään, että

´lapsenlapset “ovat” isovanhempansa´. Tämä näkyy symbolisesti nimenannossa, jossa lap-

sille annetut nimet tulevat isovanhemmilta (vuorotellen sekä isän että äidin suvusta).69 Esi-

merkiksi kuninkaallisten perheiden jäsenistä ja maineikkaista nfumuista voi kuitenkin tulla

esi-isiä jo heti kuoleman jälkeen (Pambe 1978: 119-120). Näiden esi-isien vaikutus ulottuu

linjasuvun ulkopuolelle; esimerkiksi kuninkaiden (ntemi) esi-isät ovat yhteisiä koko kunin-

gaskunnalle. Samoin kuin päälliköillä ja maineikkailla nfumuilla, myös mm. kaksosilla

(kulwa ja dotto70) sekä lapsilla, jotka syntyvät jalat edellä (kashinje), on esi-isinä erityinen

asema. Näiden kaikkien nähdään olevan tekemisissä maan hyvinvoinnin kanssa. (Brand-

ström 1990: 175, 181).

Sukumat sanovat, että kaikilla ihmisillä on kahdeksan perhettä (Buli munhu alina ndugu

inane). Nämä perheet ovat jokaisen ihmisen isovanhempien vanhempien perheitä.71 Sukuma-

nyamwezi-alueella puhutaan oikean ja vasemman puoleisesta suvusta, jolloin oikean puolei-

sella suvulla tarkoitetaan äidinpuoleista sukua ja vasemman puoleisella isän puoleista. Äidin

puoleista sukua voidaan kutsua myös termillä migongo ( selkä-sanan monikko) ja isän puo-

leista termillä buta (jousi). Jousi (buta) on miehisten ominaisuksien, isyyden sekä isän-

puoleisten sukulaissussuhteiden keskeisin symboli. Selkä (migongo) taas on naiseuden ja

äidinpuoleisten sukulaisuussuhteiden pääsymboli. (Abrahams 1967a: 5; 1967b: 47; Brand-

ström 1991: 120-122.) Esi-isät periytyvät siis sekä isän että äidin puolelta (Hendriks 1962:

1).

Jako oikean ja vasemman puoleiseen sukuun on mielenkiintoinen, sillä se poikkeaa ympäris-

tön kansojen käyttämästä jaosta, jotka mieltävät oikean isän puoleksi ja vasemman äidin puo-
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68 Hendriks (1962: 1-2) on sitä mieltä, että isamvaksi voidaan tulla, kun on lastenlapsia, Pamben (1978:
119) mielestä taas, kun lapsenlapsilla on lapsia. Kenttätyön aikana minulle muodostui käsitys siitä, että
asiassa ei ole yhtä sääntöä. Mahdollisesti käsitykset vaihtelevat alueettain. Seikka ei tule arkipäivän keskus-
telussa usein edes esille, sillä esi-isiä erotellaan yksilöiksi vain harvoin ja esim. rukoukset osoitetaan kaikille
yhteisesti.

69 Vrt. McCall 1995: 260.
70 Kulwa on kaksosista se, joka syntyy ensin ja on Dotto toisena syntyvä. Kaksosia myös kutsutaan

näillä nimillä.
71 Isovanhempien vanhemmat ovat: isän isän sekä isän äidin vanhemmat ja äidin isän sekä äidin äidin

vanhemmat.



leksi. Symbolinen jako oikean ja vasemman puoleiseen sukuun on sukuma-nyamwezi-alu-

eella hyvin näkyvä kulttuurinen piirre sekä arjen toiminnoissa että erilaisissa rituaaleissa, ku-

ten sovitusseremonioissa72, uhreissa, nimenannossa, avioliiton solmimisessa jne. Ihmiset

nähdään kokonaisuuksina, jotka muodostuvat kahdesta puoliskosta: isän ja äidin puolesta.

Nämä kaksi puolta on liitetty yhteen morsiusmaksulla, ja lapset, joilla ei ole sosiaalisesti tun-

nustettua isää, ovat vain oikean puolen (äidin puolen) lapsia.73 (Brandström 1991: 119, 122,

126.) Vaikka esi-isät periytyvät sekä isän että äidin puolelta, on niin, että naisten elämään

puuttuvat esi-isät ovat yleensä äidin puolelta ja naispuolisia sekä miesten kohdalla taas isän

puolelta ja miespuolisia. Nfumut muodostavat tässä suhteessa poikkeuksen, sillä heidän työ-

hönsä ja elämäänsä puuttuvat esi-isät ovat yleensä sekä isän että äidin puolelta. 

Nfumut ja esi-isät

Kaikki nfumu-informanttini totesivat, että tärkeintä heidän työssään on Jumalan sekä esi-

isien tuki. Ilman esi-isiä he eivät voisi harjoittaa nfumun ammattia (vrt. mm. Tanner 1967:

43) ja lähes kaikkien ura on myös alkanut esi-isien tahdosta.74 Kaikkien nfumujen suvuissa

on myös ollut nfumuja. Monille ammatti ei siis ole oma valinta, vaan kaikki on alkanut siitä,

että heille on tullut jokin ongelma, jonka alkuperää on lähdetty selvittämään nfumulta. Kun

selviää, että ongelma johtuu esi-isistä, jotka haluavat jälkeläisensä jatkavan heidän ennen har-

joittamaansa työtä, ei ole muuta vaihtoehtoa kuin lähteä jonkun nfumun oppiin ja edetä itse-

näiseksi ammatin harjoittajaksi. Esimerkiksi nfumu B totesi minulle useampaan otteeseen, et-

tä, jos hän nyt päättäisi lopettaa nfumun työt, alkaisivat esi-isät jälleen vaivata75 häntä. Näin

ollen lopettaminen on mahdoton ajatus.

Ennustamisessa esi-isillä on tärkeä tehtävä, sillä mm. monessa tapauksessa ennustaminen

tapahtuu henkipossessiossa. Tällöin nfumu kutsuu esi-isien henkiä erilaisten apuvälineiden

47

72 Tästä selkeä esimerkki on mm. jo mainitsemani rannerenkaat (ks.kpl 2.1.3), jotka omistetaan joko
isän- (rengas vasempaan käteen) tai äidinpuoleiselle suvulle (rengas oikeaan käteen)(ks. mm. Brandström
1991: 127.) 

73 Morsiusmaksun lapsen isän suku on maksanut äidin suvulle karjassa. Oikean puolen lapset, ts. “ruo-
hon (wa mu maswa) lapsia”. 

74 Poikkeus oli nfumu H, jolla oli ostettuja kifalu-henkiä (ks. 2.2.2)
75 Suahiliksi: “sumbua”.



avulla (esim. sing´wanda ja nzege76), jolloin sanotaan, että “esi-isät kiipeävät päähän”77 ja en-

nustavat sitten nfumun ruumiin kautta. Tässä on kyseessä melko selkeä esimerkki henkipos-

sessiosta, sillä esi-isien henget ottavat informanttieni mukaan aina ainakin osittain vallan

nfumun ruumiista. Henkipossessio on myös havaittavissa ulkoisista merkeistä: esim. toisi-

naan selkeästä transsista, haukottelusta, vieraan kielen käytöstä jne.78 Muiden ennustus-

menetelmien kohdalla esi-isien rooli on myös hyvin tärkeä, mutta toisenlainen. Esimerkiksi

kanasta ennustamisessa esi-isiltä pyydetään apua ennustukseen ja nfumut toteavat, että en-

nustaminen mahdollistuu vain esi-isien avulla. Ennustajana kuitenkin toimii nfumu itse.

Boddy (1994, 407) on määritellyt henkipossession ilmiöksi, jossa ihminen joutuu itseään

voimakkaampien ulkopuolisten voimien valtaan. Nämä voimat voivat olla olemukseltaa eri-

laisia: esi-isien henkiä, erilaisia jumaluuksia ja henkiä, joiden alkuperä on yhteisön ulkopuo-

lella tai olentoja, jotka ovat sekä ontologisesti että etnisesti täysin vieraita “isännilleen”. Bod-

dy toteaa, että näitä henkiä voidaan ajaa pois erilaisin keinoin tai ihmisen ja hengen välille voi

muodostua pysyvä vuorovaikutussuhde, jolloin henki ajoittain ottaa vallan ihmisruumissa.

Henkipossessiota esintyy kaikkialla maailmassa, ja tämän ilmiön merkitys on ollut suuri

mm. kaikissa ns. kirjauskonnoissa. Vaikka henkipossessio vaikuttaa eksoottiselta ja vieraal-

ta, se ei ole vain osa “primitiivistä toiseutta”. Henkipossession kaltaiset ekstaattiset tilat vain

ovat kirjauskonnoissa, kuten kristinuskossa ja islamissa, saaneet nykyään marginaalisen si-

jan. Henkipossessio on siis “eksoottisuudessaankin” lähellä länsimaisia tutkijoita. (Lewis

1986: 23-24.)

Lewis (1971: 32-34) on jakanut henkipossessiokultit kahteen ryhmään: perifeerisiin ja kes-

keisiin kultteihin. Keskeisinä tai moraalisina Lewis pitää kultteja, joilla on suora moraalinen

vaikutus yhteisössä, jossa ne esiintyvät. Esimerkiksi keskeisistä kulteista Lewis nostaa “esi-

isäkultit”, joissa esi-isät kommentoivat yhteisön elävien jäsenten elämää ja joissa esim. en-

nustajan kyvyt ovat lähtöisin esi-isiltä. Hänen roolinsa on merkityksellinen yhteisön moraa-

lin kannalta. Hän asettaa keskeiset kultit vastakkain perifeeristen (amoraalisten) kulttien
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76 Ks. kpl. 3.2.
77 Suahiliksi: “mizimu inapanda kitchwani”.
78 Toista kieltä ennustajat käyttävät ollessaan hengen vallassa, jos henki edustaa eri kansaa kuin ennusta-

ja. Näin on tilanne esim. muslimiennustajien kohdalla, joiden henget ovat usein joko arabeja tai suahileja
Tansanian itärannikolta, ja ennustuskielenä on tällöin suahili. Myös esi-isien avulla ennustettaessa saattaa
käytetty kieli olla muu kuin sukuma, sillä monet sukuma-ennustajat kertovat esi-isiensä olleen esim. taturu-
ja, joiden parista nähdään tulevan erityisen taitavia parantaja. Tällöin ennustuksen kieli on taturu. 



kanssa, joista hän tarjoaa esimerkiksi kultit, joissa henkien alkuperä on yhteisön ulkopuolella

ja joissa henget iskevät “viattomiin ihmisiin”. Perifeeriset kultit Lewis näkee yhteiskunnalli-

sen funktion omaavina aggressiivisina strategioina, joiden avulla possession uhri voi mani-

puloida omaa statustaan. 

Varhaiset henkipossessiotutkimukset tarkastelivat possessiota irrallaan sen kulttuurisista ja

yhteiskunnallisista konteksteista, onnistumatta tämän takia valottamaan ilmiön moniulottei-

suutta (Boddy 1994: 410). Muutoksen tähän toivat Lewisin (1971, 1986) tutkimukset, joissa           

henkipossessio liitettiin yhteiskunnaiseen kontekstiinsa. Lewis keskittyi tarkastelussaan eri-

tyisesti oman luokittelunsa mukaan perifeeriseen sar-possessioon (vrt. zar) Somaliassa ja

näki henkipossession alistetussa asemassa olevien ihmisryhmien (naiset) tapana ilmaista itse-

ään vaarantamatta hallitsevien ihmisryhmien (miehet) asemaa. Lewisiä on kritisoitu liian

funktionlistisesta näkökulmasta, ja henkipossession tarkastelusta vain yhteiskunnallisten ta-

voitteiden välineenä. (Boddy 1994: 410; Stoller 1995: 17-18).

Boddy (1989: 3-10; 1994: 410, 415-417) on tutkinut zar-possessiota pohjoissudanilaisessa

kylässä. Hän pitää Lewisin (1971; 1986) näkemyksiä liian yksinkertaistettuina ja haluaa tar-

kastella henkipossessiota ilmönä itsessään eikä vain yhteiskunnallisena resistanssistrategia-

na. Boddyn lähtökohtana on se, että naisten ja miesten roolit koetaan pohjoissudanilaisessa

yhteiskunnassa erilaisiksi ja toisiaan täydentäviksi, muttei ainakaan naisnäkökulmasta eriar-

voisiksi. Boddy ei kiellä alueella vallitsevaa sukupuolten välistä epäsymmetriaa eikä Lewisin

(1971: 32-37) käsitystä zarista vaimennettuna (engl. “muted”) diskurssina, joka on islamilai-

sen, miesten dominoiman diskurssin alaista. Boddyn mukaan zar on kuitenkin vaimennetus-

sa ominaisuudessaan hyvin merkittävä ilmiö. Sitä ei hänen mielestään tule nähdä islamille

vastakkaisena, vaan zar ja islam täydentävät yhteiskunnassa toisiaan, kuten sukupuoletkin.

Yhdessä vaimennettu (naiset ja zar) sekä suora (miehet ja institutionalisoitunut islam) dis-

kurssi muodostavat islamilaisen diskurssin.

2 . 2 . 2 Muut henget

Monet nfumut käyttivät apunaan myös muita henkiä. Tässä kappaleessa tarkastelen näitä
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henkiä, joita ei yleisesti ottaen mielletä esi-isiksi.

Muslimihenget

Joillakin nfumu-informanteillani (A, E ja J) oli muslimi- eli jinn-henkiä79. Jinn-henget ovat

tunnettuja koko islamilaisessa maailmassa, ja ne mainitaan myös Koraanissa (Boddy 1989:

134). Antropologisessa kirjallisuudessa jinn-henkiä on käsitelty runsaasti mm. zar-kultin

kohdalla80 (ks. mm. Boddy 1989; Lewis 1971; 1986), ja Itä-Afrikan rannikon muslimien

“henkipossessiokultti” on hyvin samantyyppinen kuin zar-kultti. 

Nyamwezi-alueella on ollut tiiviit yhteydet arabikauppaan ja islamilaiseen kulttuuriin jo pit-

kään. Isakaan tämä henkipossessiokultti on levinnyt muslimien muuttaessa tälle alueelle mm.

juuri Taboran seudulta sekä rannikolta. Kokemukseni jinn-hengistä Isakassa ei ole kovin-

kaan laaja. Nfumu A:lla, nfumu E:llä ja nfumu J:llä oli siis “jinejä”, ja informaatiota näistä

hengistä sain myös muualta (mm. mama A). Nämä kolme nfumua olivat kaikki muslimeja,

ja he käyttivät “jinejä” ennustaessaan. Kaksi heistä on kotoisin sukuma-alueen ulkopuolelta81

ja kaikille kolmelle on yhteistä se, että heillä on myös tiiviit yhteydet omiin esi-isiensä hen-

kiin, jotka “jinien” ohella auttavat heitä nfumun työssä. Nfumujen kertomusten lisäksi kuu-

lin, että erityisesti Isakan keskustassa, missä muslimeja on melko runsaasti, on järjestetty ri-

tuaaleja, joissa näiden henkien valtaan joutuneiden ihmisten henget identifioidaan, ja heidät

otetaan henkikulttiryhmien jäseniksi. Näiden ryhmien jäsenet ovat pääasiassa naisia.

Nfumut kertoivat, että “jinejä” on olemassa eri tyyppejä. Nfumu A jakoi ne seuraavanlaisesti: 

“Jinejä” on olemassa kahta eri lajia; on niitä, joiden kanssa muodostuu pysyvä suhde

ja niitä, jotka on ajettava pois82. Edellisiä on olemassa kahta alalajia: “jinejä”, jotka aut
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79 Suahiliksi: “jini” - mon. “majini”.
80 Vrt. myös mm. patros-henget Mayottella (Lambek 1993: 51).
81 Nfumu A: fipa-alue ja nfumu J: rannikko, zaramo-alue
82 Suahiliksi: “majini ya kukaa” (“kaa” = pysähtyä, odottaa, istua) / “majini ya kuyatoa” (“toa” = ottaa

pois).



tavat ennustuksessa ja “jinejä”, jotka muuten suojelevat83 isäntäänsä. Henget, jotka on
ajettava pois ovat pahoja. Ihmiset, joilla itsellään on pahoja “jinejä” voivat lähettää niitä

toisten vaivoiksi. 

Caplan (1997: 152) tarkastelee Islamin suhdetta jinn-henkiin Tansanian itärannikon Mafia-

saarella, ja toteaa, että se on ongelmallinen.84 Jinn-henget ovat alueella kaikille tosiasia, mutta

ortodoksimuslimien mielestä näihin henkiin liittyvät rituaalit ym. ovat Islamin vastaisia, ja he

eivät halua osallistua niihin. Erot näiden ryhmien välillä ovat lähinnä näkemyksissä siitä,

kuinka paljon voimaa näillä hengillä nähdään olevan erityisesti suhteessa ihmisiin. Boddyn

(1989: 3-10) huomiot Pohjois-Sudanista, jossa jinn-henget vaivaavat lähinnä naisia, ovat

hyvin samantyyppisiä Caplanin kanssa.  

Keskusteluni nfumu A: n kanssa islamin ja jinn-henkien suhteesta oli varsin mielenkiintoi-

nen. Siinä tuli ilmi, että hän pitää jinn-henkiä keskeisenä osana islamia. Hän on itse käänty-

nyt islamin uskoon ja jättänyt katolisen kirkon, ja yhdeksi motiiviksi kääntymiselle hän il-

moitti halunsa “saada jinejä”, jotta voisi käyttää näitä ennustustyössä. Kun hän sitten alkoi

noudattaa muslimitapoja (mm. puhtaussäännöt ja ruokakiellot), hän sai “jinit” kiinnostumaan

itsestään ja saattoi, opeteltuaan ensin uudenlaiset ennustuskäytännöt, ruveta ennustamaan

näiden avulla. Tapa, jolla nfumu A puhui “jineistä” oli siis hyvinkin käytännöllinen: hän

hankki “jinit”, koska hän tarvitsi niitä työssään. Nyt hän on muslimi ja noudattaa muslimita-

poja, jotta henget viihtyisivät hänen apunaan. Hän kertoi myös, että suurin osa potilaista,

jotka nykyään kääntyvät hänen puoleensa “jinien” vaivaamina, ovat naisia. Hän mainitsi kui-

tenkin, että “jinejä” on alueella paljon myös miehillä, erityisesti sheikeillä sekä nfumuilla ja

korosti edelleen, että henget ovat hyvin keskeinen osa islamia. Muiden nfumujen (E ja J)

kohdalla tilanne vaikutti erilaiselta. Nfumu E oli käännynnäinen ja J taas oli aina ollut musli-

mi. Kummankaan “jinit” eivät olleet vaihtoehto muiden joukossa, kuten nfumu A: lle, vaan

“jinit” olivat valinneet heidät meedioikseen.
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83 Suahiliksi: “linda”.
84 Vrt. Lambek 1993: 64.



Buswezi

Kirjallisuudessa buswezista (tai buchwezi) puhutaan henkikulttina tai salaseurana (engl.

“secret society”), jonka alkuperä on yhdistetty muinaisiin chwezi-kuninkaisiin. Coryn (1955:

923) mukaan buswezi-suku saapui pohjoisesta ja asettui hallitsemaan Bunyoroon, nykyisen

Ugandan alueelle, josta hallitsijasuvun miehiä saapui myöhemmin etelään nykyisen Tansa-

nian alueelle hallitsemaan joitain kuningaskuntia. Buswezi-kultti oli Coryn mukaan alunperin

vain tämän suvun esi-isäkultti, mutta vähitellen siitä muotoutui laajempi salaseura. Cory

mainitsee, että buswezi on ollut yleinen Tanganyikan ha- ja sumbwa-alueilla, joilta se on le-

vittäytynyt edelleen mm. nyamwezi-alueelle (ks. myös Yongolo 1953: 28). 

Beattie (1963: 40) esitellyt mpandwa-henkipossessiokulttia, jonka alkuperän nähdään olevan

juuri muinaisiin chwezi-kuninkaisiin kohdistuvassa kultissa. Mpandwa-kultin mahdollisten

henkien valikoima on hänen mukaansa laajentunut länsimaisten vaikutteiden johdosta. Pam-

be (1978: 276) toteaa buswezista Tansaniassa, että kultti on ritualisoitu eri alueilla aikakau-

den ja tilanteen mukaisesti. Hän jatkaa, että buswezi-rituaali sukuma-nyamwezi-alueella on

muotoutunut hyvin samantyyppiseksi kuin suahili-possessio Tansanian itärannikolla. 

Nfumu- informanteistani kolmella (nfumut: C, E ja F) sekä ningi D:llä “on buswezi”.85 He

kuvailivat sitä rituaaliksi (ng´oma), jonka tarkoituksena on parantaa ihmisiä, joita buswezi-

henget vaivaavat.86 Useimmin mainittu ongelma, jonka nämä henget voivat tuoda, oli naisten

hedelmättömyys, ja parannuskeino tällöin on liittyminen busweziin. Informanttini kertoivat

tämän selittävän naisten suuren lukumäärän busweziin initioitujen joukossa. Havaitsin, että

monesti busweziin suhtauduttiin ehkä jossain määrin hämmentyneesti. Ihmisillä, jotka eivät

ole olleet sen jäseniä, ei selvästikään ollut siitä tarkkaa käsitystä, ja siihen initioidut olivat ha-

luttomia puhumaan siitä.87
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85 Ts. “heillä on buzwezi “mtambiko”. “Mtambiko” - mon. “mitambiko” on suahilia ja tarkoittaa “uh-
ria”. Kun jollain ihmisellä on tiettyjä henkiä, sanotaan, että hänellä on tietty “mtambiko” (esim. “mtambiko
wa buswezi”), mikä viittaa siihen, että hän “uhraa” tietyille hengille (tässä tapauksessa buswezi-hengille).

86 Vrt. Turner (1968: 52-88) “ritual of affliction”
87 Initiaatiosta ja buswezista lisää: Cory 1955: 923-952; Yongolo 1953:28.



Busyembe

Neljän informanttini (nfumut: A, D, I ja ningi D) kohdalla tutustuin busyembe-nimiseen

henkikulttiin.88 Nfumu A kertoi, että kultti on peräisin Tanganyikajärven kupeesta fipa-alu-

eelta, josta se on levinnyt myös mm. sukuma-nyamwezi-alueen eteläosiin (vrt. Yongolo

1953: 26). Busyembe keskittyy Katabi-nimisen hengen ja tämän vaimon (Ng´wamelu) ym-

pärille. Nfumu A määritteli Katabin hengeksi, joka ei ole esi-isä eikä Jumala. Hän mainitsi

kuitenkin, että ennen fipat pitivät häntä pääjumalanaan. Katabin avulla on mahdollista ennus-

taa, ja on olemassa myös busyembe-tanssirituaali, joka tanssitaan tämän hengen saaneille

ihmisille. Nfumu D kertoi minulle legendan Katabista:

Kauan kauan sitten Katabi putosi järveen. Häntä etsittiin, mutta turhaan. Kahden vii-

kon kuluttua Katabi kuitenkin kaikkien hämmästykseksi nousi vedestä. Hänellä oli kä-
dessään paljon juuria [lääkejuuria], joita hän oli tuonut järvestä. Katabi alkoi jakaa näi-

tä juuria myös muille ja opettaa näitä käyttämään niitä, ja hänestä sekä hänen vaimos-
taan tuli suuria parantajia. 

Sain busyembestä ristiriitaistakin informaatiota. Ningi Dmainitsi sen olevan peräisin tutseil-

ta, ja hän määritteli Katabin esi-isän hengeksi.89 Tiedustellessani asiaa häneltä tarkemmin,

sain selville, että kyse ei ole siitä, että hän kokisi Katabin olevan hänen esi-isänsä ja sukulai-

sensa. Hänellä on esi-isiä, joilla on “ollut busyembe”, ja tällä perusteella hän puhuu Katabis-

ta esi-isän henkenä.90 Cory (1960: 16) määrittelee Katabin Tanganyikajärven luonnonhen-

geksi, jolla on tärkeä asema sukuma-nyamwezi-uskonnossa.91 (vrt. myös Kamati ya Utafiti

wa Utamaduni, Bujora 1988: 28-29; Yongolo 1953: 26). Kaikenkaikkiaan luonnonhengistä

puhuttiin, Katabia lukuunottamatta, Isakassa hyvin vähän, ja tiedot, joita niistä sain, olivat

hyvin yleisluontoisia ja epämääräisiäkin. Muita sukuma-nyamwezi-alueella tunnettuja luon-

nonhenkiä olivat mm. Victoriajärven henki Ngassa, josta Isakassa ei juuri puhuttu. Nfumu

D:hän mainitsi Ngassan (Ngassailebe) pohjoisen suurena henkenä. Ngassalla oli Isakassa

merkitystä vain niille, jotka olivat pohjoisesta kotoisin.
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88 Busyembe tunnetaan myös nimellä migabo (Cory 1954: 87-88; Yongolo 1953: 26-28).
89 Nfumu A:n ja ningi D:n kohdalla tulee huomioida etniset (toinen fipa ja toinen sukuma) sekä uskon-

nolliset (toinen muslimi ja toinen sukuma-uskonnon edustaja) erot heidän välillään.
90 Kyse saattaa nähdäkseni myös olla vastakkainasettelusta “jinien” ja muiden henkien välillä, jolloin

muut kuin “jinit” luokitellaan esi-isien hengiksi. ( - Samat terminologiset ongelmat toistuvat buswezin koh-
dalla).

91 Suahiliksi: “pepo” (mon. “mapepo”)



Kifalu

Kifalu-henget poikkeavat kaikista edellisistä hengistä siinä, että ne voi saada itselleen vain

ostamalla. Näitä henkiä oli nfumu H:lla, joka oli hankkinut ne halutessaan alkaa harjoittaa

nfumun ammattia. Tämä on eräs tapa aloittaa nfumun työt ilman esi-isien tai muiden henkien

“kutsua”.

Nfumu H kertoi, että kifalu-henget ostetaan nfumulta, jolla niitä jo on ja tämän jälkeen ope-

tellaan niiden hallinta. Kifalu-henget ovat hänen mukaansa peräisin mm. Zairesta ja Burun-

dista, eivätkä ne ole “inhimillisiä” henkiä vaan esim. puiden ja meren henkiä (eli luonnon-

henkiä). Ennustustilanteessa nfumu kutsuu henkiä bugotan avulla suljetussa huoneessa, ja

kaiken on tapahduttava illalla tai pimeässä. Kun henget saapuvat, ne koputtavat oveen ja saa-

puvat näkymättöminä kertomaan asiakkaan ongelmat ja määräämään hoidon sekä sen hinnan.

Nfumun tehtävänä on vain kutsua ne paikalle. 

Nfumu A:n mielestä kifalu-henkien käyttöön liittyy jotain epäilyttävää ja rikollistakin. Hän

kertoi minulle, että epäilyttävää on ensinnäkin se, että nfumulla, joka käyttää kifalu-henkiä,

ei ole esi-isien tukea työssään (muutenhan ei tarvitsisi turvautua näihin “vieraisiin” henkiin).

Hän totesi myös, että ennustaminen öiseen aikaan on merkki jostain kummallisesta ja moraa-

littomasta. Hänen mielestään ennustajat, jotka käyttävät kifalu-henkiä, auttavat vain rikolli-

sia, esim. varkaita.
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2.3 Balingi - tanssirituaalien johtajat92

Ningit (mon. balingi ) ovat tanssiyhteisöjen ja -rituaalien (ng´oma)93 johtajia. Ng´oma-kult-

tuurilla on Sukuma-nyamwezi-alueella pitkät perinteet. Nykyään94 se jatkuu uudelleenlämmi-

tettynä sekä kaupallistettuna, ja kuivan kauden aikana tanssiryhmät (ningi + tanssijat) kiertä-

vät kylästä toiseen ja esiintyvät yhdessä kylässä aina yhden viikon ajan. Oleellista tanssiri-

tuaaleissa on kilpailu. Kaksi ryhmää kilpailee keskenään voitosta, ja voittaja on se ryhmä, jo-

ta yleisö suosii eniten. Ryhmiä on erilaisia, ja ne vaihtelevat alueittain. 

Tutkimusalueeni yleisin ng´oma-laji oli nimeltään puba, joka sisältää erilaisia pienempiä

tanssiryhmiä95 (ks. myös Abrahams 1967a: 37). Kaikki tanssiryhmät ovat erikoistuneet jo-

honkin, kuten esim. hyeenoiden kesyttämiseen (banungule) tai käärmeiden puremien hoita-

miseen ja käärmeiden kesyttämiseen (bayeye sekä bagoyangi ) (Ks. mm. Cory 1946). Seu-

raava kuvaus on tanssirituaalista, jossa vastakkain olivat bagika ja bayeye. Käynnissä oli

tanssiviikon viimeinen päivä, ja bagika-ryhmä veti yleisöä paljon toista ryhmää runsaammin,

joten myös omat havaintoni ovat lähinnä tästä ryhmästä ja sen ningistä. 

Ningi oli vaikuttava: kasvot ja hampaat mustana bugotasta ja hiukset pitkillä leteillä.
Hänen liikkeensä olivat hyvin mekaanisia, mutta samalla jotenkin kontrolloimattomia,

ja hänen katseensa oli tuijottava. Vaikka perheeni isä [joka oli kanssani ng´omassa] sa-
noi, ettei ningi ollut esi-isien tai muiden henkien vallassa, oli mielestäni selvää, ettei

kyse ollut aivan “normaalista tietoisuuden tilasta”. Ehkä hänen käytöksensä johtui
bugotan vaikutuksesta?
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92 Isakassa tutustuin neljään ningiin, jotka kaikki olivat sukumoita ja miehiä. Ningien joukossa on
myös naisia, mutta huomattavasti miehiä vähemmän. Kolmeen ningiin tutustuin ensimmäisen kerran tanssi-
rituaaleissa, joita pääsin seuraamaan ja valokuvaamaan. Yksi ningeistä oli muita huomattavasti iäkkäämpi ja
kuuluisa hyvin laajalla alueella. Hänen kanssaan sain järjestettyä tapaamisen yhteisen tuttavan avustuksella.
Kaikki nämä ningit edustivat eri ng´omia: bagika bazuzi (ningi A), banugule (ningi C), bayeye (Ningi B)
ja bagika bamanga (ningi D). Ningien lisäksi tutustuin myös kahteen tanssijaan, joista molemmat olivat
bagika bamangan tanssijoita.

93 Suahiksi: “ngoma”.
94Ningi A:n mukaan ennen tanssirituaalit olivat ilmaisia, mutta vuodesta 1979 alkaen niissä on alettu

rahastaa, ja samalla koko instituutio muuttui järjestetymmäksi (aitaukset ja viikkoaikataulut).
95 Puban (tai beni) sisältämät ng´oma-ryhmät ovat: bagika bazuzi, bagika bamanga, bayeye, bagalu, ba-

zuba, bakanani. Tämän lisäksi tutustuin kenttätyöni aikana myös tanssirituaaleihin nimeltään bagoyangi sekä
banungule.



Kuva 9. Bayeye-tanssiryhmän johtaja.



Eilen ningi oli ollut pukeutuneena lehmäksi. Tänään hänen vaatetuksenaan oli mm.
punainen maasai-huopa ja välillä musta sukuma-viitta, välillä hänellä oli päässään hui-

vi, jossa oli Amerikan lipun kuviot ja välillä yksivärinen punainen huivi. Riistaeläinten
nahkojen kappaleita roikkui vaatetuksen lisänä hänen olkapäiltään ja lanteiltaan. Muuna

rekvisiittana hänellä oli mm. päälliköiden aiemmin käyttämät valkoiset simpukankuoret
(kilungu/ndeji) kyynärpäissään, ja laittaessaan päähänsä punaisen nauhan hän vaihtoi

myös kaulalleen pienistä valkoisista helmistä (simbi) tehdyn helminauhan. 

Suurimman osan ng´oma-ajasta ningi valmistautui pienessä majassa lähellä esiintymis-
lavaa tai vaihtoi vaatteita yleisön nähden lavan reunamilla. Näiden toimien välissä hän

kiersi ympäri ngoma-aitausta laulaen välillä vuorolaulua tanssijoittensa kanssa. Tanssi-
jat tanssivat aitauksen reunalla rumpujen säestyksellä, ja osa heistä seurasi ningiä tä-

män kiertäessä aitausta ja avusti tätä pukeutumisessa. Eräs heistä ravisteli mm. nzegeä

[helistintä]96 ningin pään läheisyydessä. Erityisesti viimeisen ng´oma-osuuden aikana

ningi teki joitakin temppuja lavalla: hyppi, kaatuili holtittomasti selälleen ja kiipeili la-
van päässä olevaan korkeaan tolppaan.

Ningit ovat tutkimuksessani erittäin tärkeällä sijalla, sillä samoin kuin nfumut myös ningit

tekevät työtään esi-isien avulla. Jotta voitto tanssissa olisi mahdollinen, on omien esi-isien

oltava suosiollisempia kuin toisen ryhmän. Vaikka mielestäni esimerkkitanssissa vastapuolen

ningi esitti paljon kuvaamaani ningiä taitavampia temppuja (käveli mm. nuoralla, hyppi alas

korkeista tolpista jne.), saavutti kuvaamani ningi yleisön suosion ja voitti. Tiedustellessani

ihmisiltä asiaa, he totesivat voiton olevan seurausta nimenomaan esi-isien suosiosta sekä

bugotan käytöstä.

Ningi A kertoi valmistautumisesta tanssirituaaliin. Hänen kohdallaan valmistautuminen
alkaa ennen vuotuista kiertueelle lähtöä, jolloin hän menee isänsä luokse pyytämään

(lomba) esi-isiensä tukea. Hän ottaa neljä kalebassia97, joista kaksi on omistettu kak-
sosesi-isille (kulwa ja dotto), yksi jalat edellä syntyneelle esi-isälle (kashinje) ja yksi

on taturu-esi-isille omistettu erityinen, perinteisesti metsästyksessä mukana kannettu
kalebassi. Kolmeen ensimmäiseen hän laittaa hirssijauhoa sekä vettä ja neljänteen tuo-

retta maitoa. Rituaali suoritetaan portilla (mita). Hän ottaa ensimmäisen kalebassin
(kashinje), ottaa sen sisältä sekoitusta suuhunsa ja sylkee ainetta neljään suuntaan ja

pyytää esi-isiään avaamaan portin (mita). Sitten hän tekee saman kaksoskalebasseilla.
Lopuksi hän kaataa kaikista neljästä kalebassista vähän maahan, ottaa loput suuhun,

sylkee pois ja menee portista läpi. 
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96 Tätä käytetään mm. ennustusistunnoissa kutsuttaessa henkiä (ks. kpl. 3.2).
97 Suahiliksi: “vibuyu”.



Tanssiryhmät käyttävät paljon erilaisia bugota-lajeja, jotka ovat joko ningin itsensä valmista-

mia tai nfumun, joka avustaa tanssissa.98 Ningeillä on yhteyksiä nfumujen työhön. Monet

ningit osaavat paitsi itse valmistaa bugotaa myös ennustaa, ja monista tulee esi-isien tahdos-

ta myöhemmin elämässään nfumuja kuten esimerkiksi nfumu B:stä. Jo ennen siirtymistään

nfumun ammattiin ningit oppivat tuntemaan valtavan joukon erilaisia bugotia sekä ennustus-

menetelmiä. 

Ningi A totesi, että bugotaa aletaan käyttää jo heti tanssiviikon ensimmäisenä päivänä,
joka on maanantai, ja jolloin ensimmäisten tanssikierrosten suorittamisen lisäksi käyte-

tään paljon pahalta suojelevia bugotia. Viikon aikana bugotaa poltetaan myös joka yö,
jotta saataisiin houkuteltua yleisöä, ja lähimmälle vesilähteelle viedään bugotaa, jotta

ihmiset mieltyisivät ryhmän tanssiin. Samba on bugota-laji, jota käytetään poistamaan
huonoa onnea. Sambaa on monta alalajia: valkoista bugotaa, jota käytetään ehkäise-

maan kaikkea pahaa, punaista, joka saa ihmiset “tulemaan luoksesi itkien” ja vihreää,
joka tekee käyttäjänsä voimakkaaksi. Toinen bugota-laji on salala, jota käytetään tuo-

maan vastapuolelle onnettomuutta, jotta yleisö inhoaisi heitä, ja he häviäisivät.99 Tätä
bugotaa valmistettaessa mukana täytyy olla pöllö. Ningi A totesi myös, että erivärisiä

bugotia käytetään myös niiden näyttävyyden takia. Jo pelkästään valkoisen bugotan
levittäminen ympäriinsä tanssittaessa saa yleisön kerääntymään ryhmän ympärille.

Tanssirituaalien musiikki on rytmisesti hyvin kiehtovaa, ja esitykset ovat hyvin värikkäitä ja

mukaansatempaavia. Ningit laulavat taidoistaan ja voimakkaista bugotistaan, jotka ovat pe-

räisin esi-isiltä. Vaikka nämä tanssirituaalit nähdään nykyään pääasiassa kansanhuvina, jonka

tehtävänä on vain hauskuuttaa ihmisiä, on niillä selvät yhteydet esi-isiin, nfumuihin ja koko

sukuma-kosmologiaan selvät.100 Esimerkiksi ningin, jonka tanssia kuvasin edellä, koko esi-

tys - laulu, tanssi, musiikki, vaatteet, erilaiset kitongelejo-esineet, joita hänellä on yllään -

kertoo hänen suhteestaan esi-isiinsä, jotka ovat  maasaita ja taturuja. 
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98 Kaikilla tanssirituaaliryhmillä on avustajina nfumuja.
99 Tiedustelin ningi C:ltä vahinkoa tuottavan bugotan ja noituuden yhteyttä. Hän kertoi, ettei yhteyttä

ole, sillä toisin kuin noitien käyttämät bugotat, tämä ei tuota lopullista vahinkoa vaan vaikuttaa vain tanssi-
viikon ajan.

100 Tämä näkyy myös siinä, että esim. protestanttiset kirkot ovat kieltäneet jäseniltään osallistumisen
tanssirituaaleihin.



2.4 Virallinen terveydenhuolto

Isakassa oli tutkimusajankohtanani kolme terveysasemaa, joista yksi oli valtion omistukses-

sa, yksi oli yksityinen ja yksi luterilaisten syyskuussa 1997 avaama terveysasema.101 Kaikki

nämä asemat sijaitsevat lähellä toisiaan Isakan keskustassa, ja joistain osista Isakaa, on niihin

matkaa yli kymmenen kilometriä. Terveysasemilla oli valmiudet hoitaa kaikkia alueelle tyy-

pillisimpiä sairauksia (malaria, bilhartsia, suolistomadot, sukupuolitaudit jne.), kahdessa

niistä oli laboratorio ja kahdessa oli myös mahdollista synnyttää (ei kuitenkaan keisarinleik-

kausta). Kaikki vaikeimmat tapaukset lähetettiin keskussairaalaan, Kahaman kaupunkiin.

Hallituksen terveysasema oli vielä toistaiseksi ilmainen, mutta siellä oli pulaa lääkkeistä.

Muilla terveysasemilla hoito oli maksullista.102

Luterilaisella terveysasemalla oli eniten henkilökuntaa. Terveysaseman johdossa oli “clinical

officer”103. Hänen lisäkseen siellä työskenteli R.M.A. (eli “rural medical aide”)104, sairaanhoi-

taja-kätilö (“nurse-midwife”), M.C.H.A. (eli “mother child health aide”), apulaissairaanhoi-

taja (“nurse assistant”), “dispensary attendant” sekä laboratorioapulainen (“laboratory assis-

tant”). Luterilaisella terveysasemalla perusterveydenhuoltoon haluttiin vaikuttaa myös ter-

veysaseman ulkopuolella. Heidän johdollaan Isakan kyliin on kolutettu terveysneuvojia105, ja

nfumuille sekä perinteisille kätilöille on pidetty seminaareja yhdessä valtion kulttuuriviraston

sekä Kahaman sairaalan perusterveydenhuollon yksikön kanssa. Näissä neuvotaan mm. hy-

gieniaan liittyviä asioita, puhutaan erilaisista terveysongelmista ja niiden hoidosta sekä neu-

votaan nfumuja käännyttämään asiakkaitaan myös terveysasemien puoleen. Kaikki terveys-

aseman työntekijät olivat chaggoja ja hayoja, minkä paikallinen väestö koki ongelmaksi jo
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101 Keskustelin eniten valtion terveysaseman henkilökunnan kanssa, olivathan perheeni äiti ja hänen ys-
tävättärensä töissä siellä. Tästä syystä tiesin aina kaikki uutiset, jotka koskivat terveydenhuoltoa Isakassa.
Tutustuin myös muihin terveysasemiin ja haastattelin niiden henkilökuntaa. Millään terveysasemalla en kui-
tenkaan ollut havainnoimassa hoitotoimenpiteitä, sillä en nähnyt sillä olevan merkitystä työni kannalta.

102 Maksu oli kuitenkin tuloillaan kaikkiin valtion terveydenhuoltopalveluihin. Mm. valtion sairaaloissa
(kuten Kahamassa) hoito oli jo maksullista. Maksun kerääminen on osa Tansanian terveydenhuollon uudis-
tamisprojektia (1996-1999), jonka tarkoituksena on terveyspalveluiden laadun parantaminen. (Julkunen
4.8.1997.)

103 “Clinical officer” (koulutus: “medical assistant”): kolme vuotta ammatillista koulutusta, voi johtaa
terveyskeskusta tai työskennellä sairaalassa “medical officerin” (kaksi vuotta premedikaalista koulutusta, viisi
vuotta lääketieteellistä koulutusta sekä vähintään yksi vuosi harjoittelua) alaisena (Reid 1982: 144). 

104 “Rural medical aide”: kolme vuotta ammatillista koulutusta, mutta pohjakoulutus alempi kuin “medi-
cal assistentilla”. Voi olla vastuussa terveysasemasta tai työskennellä terveyskeskuksessa “medical assistan-
tin” johdolla. (Reid 1982: 144.) 

105 Suahiliksi: “wahudumu wa afya”.



pelkästään kielellisten vaikeuksien takia, sillä kukaan terveysasemalla ei puhunut sukumaa.

Monet olivat myös sitä mieltä, että henkilökunta ylenkatsoi paikallista väestöä. Kaikkien mie-

lestä luterilaisten terveysasema oli varustelutasoltaan ehdottomasti muita terveysasemia pa-

rempi, mutta edellä mainituista syistä sekä maksullisen hoidon (hoitokerta keskimäärin 2000

Tsh) takia monet kääntyivät muiden terveysasemien puoleen.

Yksityinen terveysasema, joka oli saanut tukea Punaiselta Ristiltä, oli perustettu Isakaan

vuonna 1996. Sen johdossa oli “clinical officer”, joka oli Tansaniassa hankitun koulutuksen

lisäksi opiskellut jonkin aikaa Venäjällä. Tällä terveysasemalla oli työssä hänen lisäkseen toi-

nenkin “clinical officer”, yksi sairaanhoitaja-kätilö, yksi laborantti (“medical laboratorist”)

sekä “nurse attendant”. Myös tämä terveysasema oli maksullinen, ja hoidon keskimääräisek-

si hinnaksi arvoitiin 2000-2500 Tsh. “Clinical officer” oli itse sukuma, mikä koettiin isaka-

laisten keskuudessa myönteisenä asiana. Toisaalta terveysaseman hinnat saivat monet turvau-

tumaan valtion terveysaseman palveluihin.

Valtion terveysaseman johdossa oli myös “clinical officer”. Hänen lisäkseen asemalla työs-

kenteli yksi R.M.A., kaksi sairaanhoitajaa, yksi “nurse assistant” ja kaksi M.C.H.A.-työn-

tekijää, ja osa heistä oli sukumoita ja nyamwezeja. Tällä terveysasemalla sekä hoito että lääk-

keet olivat vielä toistaiseksi ilmaisia. Terveyasemalla oli mm. tästä syystä ollut aiemmin

huomattavasti muita terveysasemina enemmän kävijöitä, mutta lääkepulan takia kävijöiden

määrä oli vähentynyt viime aikoina.106 Monet terveysaseman työntekijöistä olivat sitä mieltä,

että kohtulliset käyntimaksut olisivat paikallaan, sillä ne ehkäisisivät mm. lääkepulaa. Toi-

saalta he kertoivat myös, etteivät ihmiset olleet tottuneet maksamaan virallisen terveyden-

huollon palveluista, joten maksut varmasti vaikuttaisivat kävijöiden määrään.

Kyselin terveysasemien työntekijöiltä mielipiteitä nfumujen toiminnasta. Kaikki virallisen

terveydenhuollon työntekijät, joiden kanssa keskustelin olivat sitä mieltä, että yhteistyötä

nfumujen kanssa olisi kehitettävä. Tämän yhteistyön laadusta ja nfumujen tarpeellisuudesta

yhteisössä näkemykset kuitenkin vaihtelivat. Mielenkiintoista oli se, että ne terveysasemien

työntekijöistä, jotka suhtautuivat ehdottoman kielteisesti nfumujen työhön, olivat poikkeuk-
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106 Kävijämääristä sanottiin, että ennen lääkepulaa valtion terveysasemalla kävi ihmisiä päivittäin n. 40
ja lääkepulan aikana väkimäärä oli vähentynyt puoleen. Luterilaisella terveysasemalla kävijöitä oli pävittäin
keskimäärin 15 ja yksityisellä terveysasemalla n. 10.



setta kotoisin sukuma-nyamwezi-alueen ulkopuolelta.

Sekä valtion terveysasemalla että yksityisellä terveysasemalla haastattelemani työntekijät (yh-

teensä viisi) olivat sitä mieltä, että nfumujen taidot joidenkin sairauksien parantamisessa oli-

vat tarpeellisia (esim. astma, syöpä, vatsahaava ja käärmeen puremat). Tämän lisäksi mainit-

tiin sairaudet, jotka ovat peräisin noituudesta tai hengiltä (esi-isät ja jinn-henget). Noituuden

ja henkien kohdalla näkemyksissä oli kuitenkin hieman eroja, sillä yksi valtion terveysase-

man työntekijöistä oli sitä mieltä, etteivät noituus tai henget voi aiheuttaa ihmisille ongelmia,

ja että niillä ei juuri enää ole sijaa ihmisten sairauskäsityksissä. Muut taas olivat sitä mieltä,

että ne voivat aiheuttaa ongelmia, jolloin ainoa vaihtoehto on kääntyä nfumujen puoleen.

Heistä kuitenkin vain yksi oli sitä mieltä, että noituus ja henkitapauksissa ennustus on vält-

tämätöntä. Muut eivät nähneet ennustuksella olevan nfumujen työssä merkitystä.107 Luterilai-

sella terveyasemalla haastattelemani henkilö oli sitä mieltä, että yhteistyö nfumujen kanssa

olisi lähinnä välttämätöntä vain, jotta nfumut saataisiin lähettämään “oikeasti” sairaat poti-

laansa terveysasemille hoidettavaksi. Tämä puoli yhteistyöstä korostui kaikkien terveys-

asemilla haastattelemieni henkilöiden mielipiteissä.

Yksi vaikeimmista ongelmista Isakassa tällä hetkellä on AIDS. Eräs virallisen terveydenhuol-

lon parissa työskentelevä henkilö kertoi minulle näkemyksiään AIDS:ista.

Hän kertoi, että AIDS on erityisesti juuri Isakassa suuri ongelma, alueen läpi kulkevan

liikenteen suuren määrän vuoksi, ja hänen mukaansa jotkut isakalaiset pelkäävät tästä
syystä avioitumista ja haluavat varmistaa ennen naimisiin menoa, ettei tulevalla puoli-

solla ole AIDS:ia. Hän kertoi omien lastensa tulevaisuuden huolettavan häntä kovasti,
niin paljon, että hän on usein aivan onneton.  Lopuksi hän totesi, että muuta keinoa ei

ole kuin turvautua Jumalan apuun.

AIDS-testit tehdään Kahaman sairaalassa. Luterilaisella terveysasemalla minulle kerrottiin,

että tästä syystä terveysasemilla työskentelevillä ihmisillä ei useinkaan ole varmuutta siitä,

onko potilaalla todella AIDS. Potilaalle ei myös sanota, jos hänellä epäillään olevan AIDS,

vaan hänet lähetetään Kahamaan verikokeisiin. Jos verinäyte on positiivinen, saatetaan poti-
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107 Joidenkin haastattelemieni henkilöiden näkemykset suhteessa nfumuihin ja ennustukseen olivat kiel-
teisemmät työpaikalla kuin sen ulkopuolella.



laalle kertoa tilanne keskustelujen jälkeen, jos hänen uskotaan kestävän tilanteen.108 Potilaille

tarjotaan keskustelua sekä koulutusta AIDS:ista, oireita hoidetaan ja vaikeasti sairaiden luok-

se tehdään kotikäyntejä. 

2.5 Valtion kulttuurivirasto

Kahaman kaupungissa sijaitsevan kultuuriviraston yksi vastuualue on perinteiset parantajat ja

kätilöt yhdessä kaiken kulttuuritoiminnan sekä urheilun kanssa.109 Kulttuurivirastosta anotaan

mm. parantajien toimilupaa, joka laillistaa parantajan työn. Ilman lupaa työskenteleviä nfu-

muja odottaa kiinnijäämisen yhteydessä sakot sekä toimiluvan hankinta.110 Toimiluvan saami-

sen yhteydessä parantaja liittyy perinteisten parantajien järjestöön (“Chama cha waganga wa

jadi - Kahama na Bukombe”), jollaisia on perustettu parin viime vuosikymmenen aikana

muuallekin Tansaniaan, vaikka varsinainen kattojärjestö puuttuu. Järjestön johdossa on Ka-

haman kulttuuriviranomainen, ja järjestön tarkoituksena on valvoa parantajien työtä alueella.

Yksi järjestön tavoitteista on mm. yhdistää virallisen terveydenhuollon sekä perinteisen pa-

rantamisen voimat ja hälventää ennakkoluuloja molempiin suuntiin. Käytännössä tätä on

edesautettu mm. Isakassa järjestämällä yhteistyössä luterilaisen terveysaseman sekä Kaha-

man sairaalan perusterveydenhuollon yksikön kanssa seminaareja alueen parantajille. (Mbe-

gu 20.10.1997.) 

Käytännössä ongelmia on kuitenkin ollut paljon. Kulttuurivirastossa on vain yksi virkamies,

jonka aika ei riitä kaikkeen, ja sain vaikutelman, että usein mm. urheilutapahtumat saavat

etusijan kulttuuriviraston toiminnassa. Monet parantajat eivät kuitenkaan koe tätä ongelmak-

si, sillä parantajien järjestöä ei nähdä välttämättä vain positiivisena asiana. Ylivoimaisesti

suurimmalla osalla nfumuista ei ole toimilupaa.111 Tähän on monia syitä. Järjestöön liittymi-

nen on kallista, sillä vuosimaksun (1000 Tsh) lisäksi nfumu joutuu maksamaan mm. (riis-
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108 Minulle kerrottiin, että ihmisten pelätään tekevän mm. itsemurhia saatuaan tietää sairastavansa
AIDS:ia, joten yleensä diagnoosia ei kerrota.

109 Asioin myös muiden viranomaisten kanssa kenttätyötä tehdessäni. Näistä mainittakoon väestönlas-
kentaan erikoistunut virasto sekä Kahaman sairaalan hallinto.

110 Toimilupia valvoo kultuuriviranomainen yhdessä poliisin kanssa, mutta koska molemmat sijaitsevat
Isakasta n. 40 kilometrin päässä ja kulttuuriviranomaisella ei ole käytettävissään kulkuneuvoa, ei valvonta
ole kovinkaan tehokasta.

111 Kahaman ja Bukomben alueilla toimilupa on noin 400 nfumulla (Mbegu 20.10.97).



ta)maksun kaikista esi-isille omistetuista esineistä (kitongelejo), joissa on eläinten nahkaa tai

muita osia. Maksun joutuu suorittamaan, vaikka amuletit olisivat isovanhemmilta perittyjä.

Hinnat ovat kalliit, esim. leijonan nahka 20 000 Tsh. (Mbegu 20.10.1997.) Monilla ei ole

näihin maksuihin varaa, mutta monet kitongelejo-esineistä koetaan lähes välttämättömiksi

nfumun työssä.

Järjestön parantajilta kielletään myös ennustaminen, mikä on alueen parantajien työssä tärkeä

elementti. Ennustamiskiellolla halutaan valvoa Tansanian lakia, joka kieltää noituuden har-

joittamisen ja noituussyytökset.112 (Mbegu 21.8.1997.) Ennustamisen yhteydessä, noituus-

tapauksissa, noita osoitetaan sukulaisuussuhteiden tarkkuudella (esim. isän sisar). Alueella

tapahtuu huomattava määrä noitamurhia (ks. mm. Mesaki 1994; Bukurura 1994), joita halu-

taan välttää tämän kiellon avulla. Käytännössä kaikki ei suju kuitenkaan toivotulla tavalla.

Toimilupa tai ei, nfumut jatkavat ennustamista. Vaikka kukaan nfumuista ei kertonut minulle

osoittavansa noitaa ennustuksessa, uskaltaisin olettaa, että niinkin tapahtuu. Järjestön politii-

kaksi onkin käytännössä tullut se, että itse ennustamiseen ei juuri kiinnitetä huomiota, mutta

noidan henkilöllisyyden mainitseminen sen yhteydessä kielletään ehdottomasti.

2.6 Isakalaiset naiset 

Tutustuin kenttätyöni varrella isoon joukkoon isakalaisia naisia. Keskustelin heidän kans-

saan naisen elämästä Isakassa sekä asioista, joita olin pääasiassa tutkimassa. Keskustelut

olivat yleensä kovin epävirallisia ja huomasin saavani niistä vain vähän muistiin. Päätin tästä

syystä kenttätyöni loppupuolella nauhoittaa perusteellisia keskusteluja muutamien naisten

kanssa113. Kahdeksan naista, joilta lopulta sain haastattelun nauhalle, kuvastavat erinomaises-

ti Isakalle ominaista kulttuurista ja sosiaalista heterogeenisyyttä.114 Joukossa on terveysase-
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112 Laki on peräisin kolonialismin ajalta, vuodelta 1922.
113 Minulla on muistiinpanoissani myös lukematon määrä keskusteluja muiden naisten kanssa, vaikka

niitä ei olekaan nauhoitettu. Käytän työssä heidän näkemyksiään, viittaamatta tarkemmin kehenkään henki-
löön.

114 Käytän naisista  termiä mama, joka on itseasiassa suahilia (äiti). Se on kohtelias muoto, jota Tansa-
niassa käytetään aikuisesta naisesta, jolla on omia lapsia. Sukuma-nyamwezi-alueella puhutellaan ihmisiä ta-
vallisesti liittämällä puhuteltavan ihmisen isän nimeen sana ng´wana (= lapsi), esim. Ng´wana Stephano eli
Stephanon poika/tytär. Naisinformanttieni kohdalla en käytä tätä muoto, josta ei selviäisi informantin suku-
puoli. Käyttämäni sana mama on siis suahilia ja tarkoittaa äitiä, ja se on yleisesti käytetty puhuttelumuoto
koko Tansaniassa. (Sukumassa sanan mama merkitys on isoäiti).



man työntekijä (mama A), kaksi nfumun vaimoa (B ja C), ningin vaimo (D), perinteinen kä-

tilö (E)115 sekä kolme muuta naista: mamat F, G ja H. Kaikki naiset olivat joko sukumoita tai

nyamwezeja, ja heidän joukossaan oli sekä kristittyjä, muslimeja että “tavallisia sukumoita”116

ikäryhmä
sukuma vai
nyamwezi uskonto työssä/kotona

Mama A

Mama B

Mama C

Mama D

Mama E

Mama F

Mama G

Mama H

35-50

35-50

35-50

35-50

25-35

25-35

yli 50

25-35

nyamwezi

nyamwezi

nyamwezi

sukuma

sukuma

sukuma

sukuma

sukuma

muslimi

sukuma-
uskonto

muslimi

sukuma-
uskonto

kristitty

kristitty

kristitty

muslimi

työssä terveys-
asemalla

kotona (nfumun
vaimo)

kotona (ningin
vaimo)

perinteinen 
kätilö

kotona

kotona

kotona

kotona (nfumun
vaimo)

Naisten tehtävät Isakassa vaihtelevat mm. naisen iän, aseman (perheessä ja yhteisössä) sekä

vuodenajan mukaan. Sadekautena naisten työt ja velvollisuudet ovat runsaimmillaan, koska

maanviljelyn eri vaiheet (kuokkiminen, kylväminen ja istuttaminen, rikkaruohojen kitkemi-

nen sekä sadonkorjuu) vievät suuren osan ajasta. Töihin osallistuvat yleensä myös perheen

lapset ja nuoret miehet vanhempien miesten toimiessa lähinnä työnjohtajina. Naisten tehtäviin

kuuluu peltotöiden ohella mm. lastenhoito ja ruuanlaitto. Monivaimoisissa perheissä työt jae-

taan niin, että muiden työskennellessä pellolla yksi vaimoista hoitaa kotityöt ja kuivana kau-

tena, jolloin peltotöitä ei ole, jokainen vaimo laittaa ruokaa vuoropäivin. Kuivana kautena,

sadonkorjuun jälkeen, töitä on huomattavasti vähemmän ja naisilla on enemmän vapaa-aikaa.

Naimisissa naisista olivat kaikki muut paitsi mamat A, F ja H. Mama A ja mama F olivat les-

kiä, ja mama H oli eronnut jo vuosia sitten menemättä uudelleen naimisiin. Avioerot tuntuivat 
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115 Suahiliksi. “mkunga wa jadi”. Nainen, jolla on länsimaisen terveydenhuoltojärjestelmän piirissä han-
kittua koulutusta kätilön ammattiin, mutta joka harjoittaa ammattiaan kotona, valtion luvalla. 

116 “Tavallinen sukuma” (suahiliksi: “msukuma wa kawaida”) oli usein käytetty tapa ilmaista, että henki-
lö edustaa sukuma-uskontoa eli ei siis ole kristitty eikä muslimi. 



olevan alueella yleisiä, ja näistäkin naisista kaikki muut paitsi B ja F olivat eronneet ainakin

kerran elämänsä aikana. Mamat B ja C olivat moniavioisessa avioliitossa ja lapsia heillä oli

lähes kaikilla (poikkeus mama A). Sukuma-nyamwezi-alueella tunnetaan perinteisesti kaksi

avioliittomuotoa: avioliitto, joka vahvistetaan morsiusmaksulla sekä avioliitto, joka solmitaan

ilman morsiusmaksua.117 Jälkimmäisessä tapauksessa morsiusmaksu saatetaan suorittaa

myöhemmin. Morsiusmaksu liittää naisen ja etenkin tämän lapset miehen sukuun, ja jos

maksua ei suoriteta, säilyvät lapset äitinsä suvun jäseninä. Avioerot ovat yleisiä sekä aviolii-

toissa, joissa morsiusmaksu on suoritettu että niissä, joissa sitä ei ole maksettu, vaikkakin

jälkimmäisissä liitoissa eroaminen on kuitenkin käytännössä helpompaa. Jos morsiusmaksu

on maksettu, tulee se eron sattuessa palauttaa, mutta siitä vähennetään osuus liitossa synty-

neiden lapsien lukumäärän ja sukupuolen mukaan (esim. Nyamwezi-alueella: yksi lehmä ja

yksi sonni poikalapsesta sekä kaksi lehmää ja yksi sonni tytöstä). (Abrahams 1967a: 43-46;

1978: 69-72.) 

Brandström (1990: 170-171, 177-178; 1991: 135) esittää ajatuksia siitä, miten sukuma-ny-

amwezi-alueella naisten ja miesten välillä vallitsee jatkuva kilpailu ja neuvottelu sukupuolten

välisistä eroista ja niiden komplementaarisuudesta. Hän toteaa, että samalla kun molemmat

saattavat vähätellä toistensa roolia yhteisössä, on miesten ja naisten välinen suhde kulttuuri-

sesti hyvin arvostettu elämän lähteenä. Ristiriidat, mutta samalla ajatus komplementaarisuu-

desta, kävivät ilmi myös useissa keskusteluissa, joita kävin isakalaisten naisten kanssa.

Brandström (1990: 177-179) toteaa, että sukuma-nyamwezi-avioliiton tarkoituksena on teh-

dä “vieraista, jotka eivät ole sukua” (banamiko) “vieraita, jotka ovat sukua” (bakwano). Nai-

set mielletään vieraiksi, ulkopuolisiksi ja avioliiton avulla heidän hedelmällisyytensä “kesyte-

tään”. He säilyvät aina ulkopuolisina eikä heistä tule aviomiehen sukulaisia (budugu), vaan

he säilyttävät siteet omaan sukuunsa. Käytännössä tämä näkyy mm. siinä, että vaikka naiset

voivat avustaa miehiään näiden esi-isille osoitetuissa rituaaleissa, eivät aviomiesten esi-isät

voi vaikuttaa naiseen (Brandström 1991: 130), ja naiset tarvitsevat omia sukulaisiaan suorit-

taessaan omille esi-isilleen suunnattuja rituaaleja.

Reea: Entä sukua koskevat asiat? Koetko kuuluvasi miehesi sukuun vai onko sukusi vanhem-

piesi luona?
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117 Morsiusmaksu suoritetaan karjassa tai nykyisin joskus rahassa. Avioituminen ilman morsiusmaksua
on ilmeisesti lisääntynyt jatkuvasti, koska maksu on niin kallis. 



Mama C: Sukuni on kotonani. Aivan niin.

Reea: Mikä on sukusi merkitys sinulle? Käytkö esimerkiksi usein tapaamassa heitä?

Mama C : He käyvät täällä aika ajoin ja minä käyn heitä katsomassa. He ovat hyvin tärkeitä

minulle.

Reea: Entä miehesi suvun merkitys sinulle?

Mama C: Koska olen täällä, näen, että sen merkitys on suuri... olenhan hänen [mieheni] kä-

sissään.

Reea: Ajatellaanpa, että sinulle tulee jotain ongelmia. Hoidatko ne täällä miehesi luona vai

menetkö kotiin vanhempiesi luokse?

Mama C: Minun täytyy mennä kotiin, koska täällä he eivät voi tietää ongelmistani ja sukuni

[ja kansani] perinteistä. 1 1 8 Kotona, kun sanon, että minulla on tietty ongelma, he tietävät heti,

mistä on kyse ja auttavat minua. Muut ihmiset eivät voi tietää.

Vaikka naisten ja miesten suhde yhteisössä on nähtävissä komplementaarisena, naisilla on

sukuma-nyamwezi-yhteisössä ja perheen sisällä yleisesti ottaen vähemmän mahdollisuuksia

“avoimeen vallankäyttöön” kuin miehillä. Miehet tekevät tärkeät perheen sisäiset päätökset,

ja esim. se kuinka usein naisella on mahdollisuus tavata omaa sukuaan, riippuu aviomiehes-

tä. Monivaimoisessa avioliitossa ensimmäisellä vaimolla on yleensä mahdollisuus vaikuttaa

perheen sisäisiin asioihin enemmän kuin muilla vaimoilla. Aviomiehen kuollessa leski jää

aviomiehensä suvun luokse (jos morsiusmaksu on suoritettu), kun taas eronneet naiset pa-

laavat isänsä tai äitinsä suvun luokse. 

Näistä naisista tuli Isakassa viettämieni kuukausien aikana minulle läheisiä. Kaikki naiset

tunsin hyvin, sillä vietin heidän kanssaan lukuisia tunteja jutellen ja joidenkin kanssa tutta-

vuus eteni läheiseksi ystävyydeksi.

3 ERILAISET ENNUSTUSMENETELMÄT 

Monille Afrikan kansoille “todellinen” tieto on piilossa, salaista, ja vain tietyt ihmiset, jotka

osaavat käyttää sitä oikein, voivat saavuttaa sen. Tämä tieto on usein paljastettavissa ennus-
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118 Tässä viitataan erityisesti ongelmiin, joiden ratkaisussa tarvitaan esim. esi-isille omistettuja sovitus-
seremonioita. Mama C edusti myös eri kansaa kuin aviomiehensä.



tuksen avulla. (Peek 1991: 14.)

Ennustusjärjestelmiä tarkasteltaessa on huomattava, että niissä on kyse erilaisista tavoista

hankkia sellaista tietoa, joka ei ole saavutettavissa arkiajattelulla. Peek (1991: 1-2) toteaa, että

tarve tälläiseen tiedon hankkimiseen on yleismaailmallinen. Hän näkeekin ennustusjärjestel-

mien tutkimisen tärkeänä tienä erilaisten ihmisyhteisöjen maailmankuvan ymmärtämiseen.

Ennustusjärjestelmät eivät, Peekin mukaan, vain heijasta tietynlaisia kulttuurisia piirteitä vaan

tiedonhankkimismenetelminä itse asiassa vahvistavat ja oikeuttavat nämä piirteet. Ennustus-

menetelmiä saattaa yhdessä ainoassa yhteisössä olla monia, ja kaikissa niissä käytetään eri-

laisia toimenpiteitä ja välineitä tarvittavan tiedon saavuttamiseksi. Yleensä tämän tiedon han-

kinnan tarve liittyy yksilön epäonnen ja kärsimyksen syiden ja siihen sopivan avun selvittä-

miseen (Whyte 1991: 154).

Tarkastelen nyt isakalaisia ennustusmenetelmiä lähemmin. Lähden liikkeelle kahden ennus-

tustilanteen kuvauksesta kahden eri nfumun luona.119 Olin itse havainnoimassa näiden tilai-

suuksien kulkua. Molempien kuvauksien jälkeen perehdyn ennustusmenetelmään tarkemmin

nfumujen omien selvitysten perusteella. Käytän ohessa myös muiden mahdollisten infor-

manttieni näkemyksiä sekä kirjallisuutta. Ensimmäistä kuvausta seuraavassa keskustelussa

painotan lähinnä ennustustapahtuman yleistä kulkua sekä esi-isien roolia siinä. Keskustelus-

sa toisesta kuvauksesta tarkennan esi-isien roolia ennustuksessa tarkastelemalla mm. ennus-

tuksen apuna käytettäviä esineitä. Pohdin esimerkkien pohjalta myös henkien roolia ennus-

tustilanteessa.

Lambek (1993: 5-6, 9, 12) tarkastelee tietoa (engl. “knowledge”) islamilaisessa mayotte-yh-

teisössä. Paikallisen näkemyksen mukaan Jumala on kaikkitietävä ja mitä enemmän ihminen

tietää, sitä lähempänä hän on Jumalaa. Tästä on seurauksena se, että tiedosta tulee osa ihmis-

tä itseään, se ruumiillistuu. Ihmisen tieto ei kuitenkaan voi koskaan olla lähelläkään Jumalan

tiedon määrää, ja ihmisen tieto on aina riippuvaista Jumalasta. Tässä yhteydessä Lambek

tarkoittaa nimenomaan kaikkea sitä tietoa, mitä ei arkiajattelulla voida saavuttaa eli tietoa, jo-

hon päästään käsiksi kolmen eri ennustusmenetelmän avulla. Näistä ensimmäinen perustuu

islamilaisille teksteille, toinen arabialaisille teksteille ja kolmas henkipossessiolle. Myös su-
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119 Kuvauksissa en tarkenna nfumun henkilöllisyyttä suojatakseni heidän tuntemattomuuttaan.



kuma-nyamwezi-kosmologiassa tietoa on saatavilla eri menetelmien avulla, mutta kaikkien

menetelmien taustalla ovat esi-isät, joiden suosiosta ennustajan tieto on aina riippuvaista.

3.1 Kanasta ennustaminen 

Seurasin nfumua ennustuspaikalle, joka oli ulkona pienehkön puun juurella. Siellä

meitä odotteli jo kaksi miespuolista asiakasta. Kun menimme paikalle, miehet tervehti-
vät minua, eivätkä vaikuttaneet juuri oudoksuvan läsnäoloani. Minulle asetettiin tuoli

ihan lähelle muita, mutta melko pian vetäydyin vähän syrjempään, ollakseni enem-
mänkin vain tarkkailijana.

Asiakkaat kaivoivat keskenkasvuisen kanan vaalenpunaisesta muovipussista. Nfumu,

joka istui yksijalkaisella jakkaralla heitä vastapäätä, tarttui kanaan kiinni sen vatsapuo-
lelta. Hän alkoi silittää sen päätä “myötäsulkaan” veitsellä, jota hän piteli oikeassa kä-

dessään. Samalla hän mutisi jotain itsekseen. Hän kastoi kanan pään vieressään ole-
vaan vesiastiaan, tarttui sitä jaloista ja pisti sen maassa olevien lehtien päälle. Sitten

nfumu avasi kanan kurkun. Hän valutti kanasta veren sen ollessa vielä elossa, ja heitti
kanan päälle vielä vettä vesiastiasta.

Nfumu alkoi irroittaa kanan nahkaa alkaen jalasta ja nylki kanan vatsapuolelta aina

kaulaan asti. Hän levitti vatsanahkasuikaleen auki, ja tutkiessaan sitä hän alkoi puhua
ääneen. Hän irroitti vielä molempien jalkojen nahan kokonaan ja nylki myös kanan

vatsapuolta vähän enemmän. Sitten hän avasi kanan mahan rintalastan alapuolelta ja
veti sisäelimet ulos. Hän nylki myös kanan pään, tarkasteli koko kanaa ja puhui (pää-

asiassa vain sukumaa). 

Välillä asiakkaat kumartuivat tarkkailemaan kanan osia lähempää. He olivat olleet suu-
rimman osan ajasta hiljaa, mutta nyt toinen kysäisi jotain. Nfumu vaihtoi puheensa

suahiliksi ja osoitti sen minulle: hän kertoi, että toisella miehistä (vasta nyt ymmärsin,
että vain toiselle ennustettiin), on kotona sairas, jota vaivaavat jalat ja vatsa. Sairaan

vaiva ulottuu päähän asti ja myös potilaan ristiselkä on kipeä. Nfumu käski minun ky-
syä mieheltä, jolle oli ennustettu, oliko ennustus osunut oikeaan. Kysyin, ja asiakas

vastasi, että kyllä oli.120 Nfumu käski minun kysyä vielä, mistä tiedot olivat tulleet;
oliko asiakas kertonut ne hänelle, vaiko kana. Mies vastasi, että tiedot olivat tulleet ka-

nalta. Hämmästelin nfumun taitoja, ja ennustustilanne jatkui.
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120 Tässä täytyy muistaa, että vaikka ennustus olisi asiakkaan mielestä epäonnistunut, ei hän voisi sanoa
sitä ääneen, sillä se olisi sopimatonta käytöstä.



Kuva 10. Isakalaisia naisia viettämässä vapaa-aikaa tanssirituaalissa.



Nfumu alkoi levittää kanan siipiä ja tarkasteli niiden yläreunaa eli sulkien juuria. Hän
selitti asiakkaille (ja minulle) suahiliksi, että lähistöllä oli edellisenä päivänä tapettu

mies, ja mm. tästä syystä ei ole hyvä paljastaa noidan henkilöllisyyttä.121 Paljastaminen
ei auta sairasta paranemaan, sanoi hän. Puhe vaihtui jälleen sukumaksi, ja nfumu kat-

soi vielä kanan mahaa ja vatsanahkaa. Suahiliksi hän totesi, että sairas paranee ja lupa-
si tehdä tälle bugotaa.

Sain vielä tilaisuuden kysyä, mitä kanan jätteille tapahtuu. Nfumu vastasi, että lapset

syövät sen, mikä on syötävissä, ja muut osat heitetään pois. Tämän jälkeen hän sanoi,
minulle, että voisin nyt mennä sisälle odottelemaan häntä, koska tuuli oli niin kova.

Siirryin taloon tietäen, että minulta jäisi monia mielenkiintoisia asioita näkemättä. 

3.1.1 Ennustuksen kulku

Peekin (1991: 2) mukaan ennustumenetelmät ovat vakiintuineita käytäntöjä, jotka perustuvat

laajaan tietomäärään. Niille kaikille on yhteistä se, että ne muodostuvat tietynlaisista rutiineis-

ta, joiden avulla muuten saavuttamattomaan tietoon on mahdollista päästä käsiksi. Näin on

myös kanasta ennustamisen (chemba ngoko ) kohdalla sukuma-nyamwezi-alueella, jossa se

on hyvin yleinen ennustustapa, vaikka ei ilmeisesti kovinkaan vanha. Edellä kuvaamani esi-

merkkitapaus ei ole sukuma-ennustajalta. Koska ennustusmenetelmän käytännöt ovat kui-

tenkin pääpiirteittäin samanlaisia kuin sukumoilla, käytän tapausta esimerkkinä ennustuksen

kulusta ja keskustelun tukena etnografista kirjallisuutta sukuma-nyamwezi-alueelta. 

Olin tämän nfumun luona seuraamassa yhteensä kahta kanastaennusustilaisuutta , joista

edellä kuvaamani oli ensimmäinen. Toinen ennustuskerta poikkesi jonkin verran ensimmäi-

sestä. Tämä johtui tietenkin ennen kaikkea siitä, että ennustettavina olivat uudet ihmiset, joil-

la oli toisenlaisia ongelmia. Toisaalta kokemani erot edelliseen kertaan liittyivät siihen, että

olin ennustuskertojen välissä tutustunut nfumuun paremmin, joten hän oli valmiimpi näyttä-

mään ja kertomaan minulle enemmän. Molempien ennustuskertojen jälkeen keskustelimme

nfumun kanssa tapahtumista pitkään. 

Tämä esimerkkitapaus ja kanasta ennustaminen yleensä noudattavat pääpiirteittäin ennustuk-

sen yleisiä käytäntöjä sukuma-nyamwezi-alueella. Asiakkaat hakeutuvat yleensä ennustetta-
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121 Noituudesta epäilty mies oli surmattu yöllä.



viksi aikaisin aamulla, jolloin suosittujen nfumujen pihoilla näkee paljon odottelevia ihmisiä.

Esimerkkitapaukseni Nfumu kertoi, että jotkut ennustettavat tulevat ennustuspaikalle itse,

kun taas toisinaan ennustettava joutuu jäämään (esim. sairauden takia) kotiin, jolloin hänen

tilalleen tulee joku perheenjäsen (vrt. Devisch 1991: 117; Whyte 1991: 149-150). Kaikissa

ennustusmenetelmissä on tärkeää, että asiakas sylkee käytössä olevan ennustusvälineen (ka-

na, “mnyaa”-oksa (lat. euphorbia) tms.) päälle, joko kotona tai ennustuspaikalla. Esimerkki-

tapauksessakin ennustus mahdollistui, sillä sairas oli kotona sylkenyt kanan päälle. 

Toisinaan, sanoi nfumu, ennustettavat tulevat pitkienkin matkojen päästä, jolloin he saattavat

joutua yöpymään. Tämänkertaiset asiakkaat pystyivät kuitenkin palaamaan kotiinsa vielä sa-

man päivän aikana. Nfumu kertoi myös, että miehiä tuli paikalle kaksi, sillä toinen tuli var-

mistamaan, puhuuko nfumu totta. Ennustuksen hinta oli 200 Tsh.122 Tässä tapauksessa en-

nustuksesta maksettiin ennustuksen jälkeen, mutta usein raha asetetaan jo ennustuksen ajaksi

ennustuspaikan viereeni, josta ennustustulokseen tyytymätön asiakas on oikeutettu ottamaan

sen takaisin, mutta näin tapahtuu äärimmäisen harvoin (vrt. esim. Tanner 1955: 276).

Ennustuspaikka oli tarkoituksella valittu ulkoa, tietyn puun juurelta.123 Tämän puun nimi on

sukumaksi ilumbaka (lat. Ocimum suave). Nfumu kertoi äitinsä isän, joka myös oli ollut

nfumu, ennustaneen saman puulajin juurella. Hän sanoi valitsevansa ennustuspaikan myös

käyttämänsä ennustusmenetelmän mukaan. Jos hän ennustaa kanasta, tapahtuu se aina ulko-

na ja tällä tietyllä paikalla. Jos hän taas ennustaa henkipossessiossa124, käyttää hän aina

nfumu-majaansa. Yleisesti ottaen nfumu-informanttini käyttivät ennustaessaan juuri tälläistä

nfumun työtä varten rakennettua majaa. Ennustuspaikaksi kelpaa kuitenkin mikä tahansa

paikka, jonka esi-isät siihen tarkoitukseen hyväksyvät.125

Tiedustelin nfumulta syytä siihen, miksi ennustuseläimeksi niin usein valitaan juuri kana.

Nfumu kertoi tämän johtuvan kanan huokeasta hinnasta verrattuna muihin kotieläimiin. Ka-
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122 Hinnat vaihtelivat 200-1500 shillingin välillä.
123 En valitettavasti saanut enempää selvyyttä puuhun sisältyvästä symboliikasta. Mm. De Boeck (1994:

451-473) pohtii mm. kapwiip-puun keskeistä symbolista merkitystä (parantava ja yhdistävä voima) luunda-
yhteisössä entisessä Zairessa ja Gottlieb (1992: 19-45) on tarkastellut hyvin yksityiskohtaisesti kapok-puun
symboliikkaa beng-yhteisöissä Norsunluurannikolla.

124 Suahiliksi: “pandisha”.
125 Sukuma-alueen pohjoisemmissa osissa ennustuspaikkana toimii yleensä pihalla sijaitseva aloe-kas-

vien rajaama alue.



naa käytetään, jotta köyhilläkin olisi mahdollisuus saada ennustus. Hämmästelin myös en-

nustuksessa käytetyn kanan nuorta ikää, ja nfumu selitti tämänkin johtuvan kanan hinnasta;

nuoret kanat ovat täysikasvuisia halvempia.126 Kanan kehitysvaiheella ei nfumun mukaan ole

ennustuksen onnistumisen kannalta mitään merkitystä. Myös kanan värityksellä ei ennustuk-

sessa ole väliä, mutta sen sukupuolen on vastattava asiakkaan sukupuolta.127

Vesi, jolla nfumu valelee mm. kanan pään ennen kuin teurastaa sen, auttaa hänen mukaansa

“lukemaan kanan sanat”128. Kanan alla on tietyn puun lehtiä. Tämän puun nimi on mfubata,

ja toisella ennustuskerralla havaitsin, että asiakkaan tehtävä on itse kerätä nämä lehdet lähis-

töltä ennen ennustuksen aloittamista. Koska esimerkkitapauksen nfumu oli muslimi, tapahtui

kanan teurastus islamin vaatimusten mukaisesti; kanan kurkku katkaistiin ja veri valutettiin

pois. Hans Cory (1960: 23) mainitsee kanaennustuksesta sukuma-nyamwezeillä, että ennen

kanan teurastamista sen siivet tutkitaan, minkä jälkeen sen toinen siipi leikataan pois ja kana

jätetään vuotamaan kuiviin.

Kanan teurastusta seurasi kanan varsinainen “lukeminen”, jossa kanan eri ruumiinosat käy-

dään tarkkaan läpi. Myös asiakkaat osallistuvat kanan tutkimiseen, ja selvästi myös he tiesi-

vät paljon kanan eri ruumiinosien merkityksestä. Esimerkkitapauksessa nfumu aloitti ennus-

tamisen kanan vatsanahasta. Hän kertoi jälkeenpäin joitakin yleisluontoisia esimerkkejä siitä,

miten kanaa tulkitaan: vatsanahasta näkee mm., jos asiakkaan ongelmien aiheuttajina ovat

esi-isät. Valkoinen vatsanahka kertoo siitä, että ongelmien taustalla ovat “luonnolliset syyt”.

Noituus taas näkyy kanan vatsassa sekä esim. kaulassa, jos noidan uhri on juonut noidan

bugotaa. Se, kuka noita on näkyy taas siivistä.129 Kanan vatsasta näkyy myös, mitkä ruu-

miinosat asiakkaalla ovat kipeinä. Coryn (1960: 22-24) kuvaus ennustustapahtumasta poik-

kea esimerkkitapauksesta mm. siinä, että kanan “lukeminen” aloitetaan siinä siivistä. Jokai-

nen kanan siipisulka viittaa johonkin tiettyyn sukulaiseen: oikeanpuoleiset sulat isänpuolei-

seen sukuun ja vasemmanpuoleiset taas äidinpuoleiseen sukuun. Siivistä, toteaa Cory, näky-

vät mm. noituuteen liittyvät asiat ja vatsanahasta esi-isien tuomat ongelmat, kuten jo esi-
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126 Kanojen hinnat syksyllä 1997: nuoret: n. 500 Tsh ja täysikasvuiset: 1000-1500 Tsh.
127 Nfumu on kuitenkin käytännössä kokenut, että ennustus toteutuu vaikka näin ei olisi toimittu. Hän

on sitä mieltä, että sääntö on mahdollisesti keksitty helpottamaan nfumun työtä.
128 Suahiliksi: “soma maneno ya kuku”.
129 Nfumu tähdensi tässä yhteydessä, että vaikka noita näkyy siivistä, ei hän paljasta tätä.



merkkitapauksen kohdalla kävi ilmi.130

Ensimmäisellä ennustuskerralla jouduin lähtemään paikalta varsinaisen ennustusvaiheen lo-

puttua. Nfumu kertoi minulle kuitenkin jälkikäteen siitä, mitä kana oli sairaasta kertonut. Sai-

ras oli nfumun mukaan ollut sairaana jo pitkään. Hän oli kotinsa lähistöllä käynyt jonkun toi-

sen nfumun luona ennustettavana. Nfumu sanoi, että tämän toisen nfumun taidot eivät ole ol-

leet hyvät, sillä tämä ei käytä apunaan esi-isien henkiä. Tällöin nfumun mukaan työ ei ole

“tieteellistä”131, sillä ilman esi-isien apua nfumulla ei ole mahdollisuutta “mitata”132 asioita,

vaan hän vain arvailee. Tämän potilaan kohdalla kyse oli noituudesta ja ilman nfumun apua,

potilas kuolisi.

Toisella ennustuskerralla sain seurata tilanteen loppuun asti. Kun varsinainen ennustusvaihe

oli ohi, siirryimme kaikki (nfumu, asiakkaat sekä minä) nfumun majaan. Myös tässä tapauk-

sessa oli kyse ollut noituudesta ja naispotilaan ongelmat olivat näkyneet ennustuksessa: vaiva

kurkussa, puristava tunne rinnassa sekä kipu vatsassa ja jaloissa. Nfumu oli ottanut kanan

maksan mukaan majaan. Se oli asetettuna ilumbaka-puun lehdelle, jonka nfumu sulki laitet-

tuaan maksan päälle ensin bugotaa. Hän totesi minulle, että tämän tarkoitus on tehdä noidan

käyttämä bugota tehottomaksi ja sanoi, että potilas paranee Jumalan voimasta133.

Lopuksi käytiin neuvotteluja mahdollisesta hoidosta sekä sen hinnasta. Hoidon tarkoituksena

olisi avata uudelleen “tiet”134 esi-isien luokse, jotka noituus oli nyt sulkenut. Muutaman päi-

vän kestävän hoidon hinnaksi nfumu mainitsi 10 000 Tsh, ja lopulliseen paranemiseen johta-

van, pitkäaikaisen hoidon hinnaksi 15 000 Tsh. Asiakkaat halusivat vielä neuvotella hinnois-

ta ennen lopullista päätöstään.

Oli ilmeistä, että ennustuksen lopullinen tulos ja ajatus sen vaatimista hoitotoimenpiteistä

syntyivät itse asiassa vasta ennustuksen aikana ja sen jälkeen käytyjen keskustelujen loppu-

tuloksena (vrt. Blier 1991: 83; Peek 1991: 2; Whyte 1991: 165-166). Keskustelut käydään

nfumun ja asiakkaan välillä, ja vaikka asiakas ei kerro itsestää mitään ennen ennustusta, hän
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130 Corylla (1960: 22-24) hyvin yksityiskohtainen kuvaus kanan eri ruumiinosien merkityksestä.
131 Suahiliksi: “kitaalamu”.
132 Suahiliksi: “pima” - tätä verbiä käytetään mm. laboratoriokokeiden ottamisesta (vrt. kpl 8.1.2).
133 Suahiliksi: “kwa nguvu za Mungu”.
134 Suahiliksi: “njia”.



kuitenkin kommentoi asioita ennustuksen aikana ja erityisesti sen loputtua. Omia havaintoja-

ni tästä prosessista heikensi se, etten osannut sukumaa, mutta oli ilmeistä, ettei asiakas suin-

kaan ollut ennustustilaisuudessa passiivisena vastaanottajana vaan aktiivisena osallistujana.

Jos ennustuksen lopputulos ei vakuuta asiakkaita, voivat nämä kääntyä toisen ennustajan

puoleen, ja ennustuksen lopputulos on varmistettavissa käymällä useilla ennustajilla (vrt.

Blier 1991: 79, 89). Vaikka ennustus noudattaa tiettyjä malleja ja sääntöjä, on ennustajan työ

myös luovaa. Sen avulla kommentoidaan muuttuvaa maailmaa, jolloin kulttuurin arvoste-

tuimmat asiat sopeutetaan siihen. (Peek 1991: 195; Whyte 1997: 63)

3.1.2 Esi-isät ja kanan lukeminen

Nfumu kertoi minulle, ettei mitään työtä ole mahdollista tehdä ilman Jumalan apua.135 Jotta

hän pystyisi “lukemaan” kanan oikein on hänen saatava apua myös esi-isiltä. Ennustajan tai-

tojen ja kykyjen koetaan olevan peräisin erilaisilta ulkopuolisilta voimilta myös muissa afrik-

kalaisissa yhteisöissä. Esimerkiksi Blier (1991: 78) on tutkinut ennustusmenetelmiä batam-

maliba-kansan parissa Togossa ja toteaa, että ennustajat saavat työssään apua Jumalalta,

maan jumaluudelta ja esi-isiltään. Esimerkkitapaukseni nfumu kertoi, että ilman esi-isien

apua kana voi “valehdella”136. Samoin lähes kaikki nfumu-informanttini (paitsi nfumu H) to-

tesivat, että ilman Jumalan ja esi-isien apua heidän työnsä ennustajana ja parantajana ei voisi

onnistua. Kanasta ennustuksessa esi-isien rooli on kuitenkin ehkä vaikeammin havaittavissa

kuin ennustusmenetelmissä, joissa ennustetaan hengen vallassa.

Sanat, jotka nfumu sanoi ennen kanan teurastusta, olivat nfumun äidin isälle osoitettu ru-

kous, joka oli aikanaan opettanut nfumulle kanasta ennustamisen taidon. Hän pyysi tältä

apua, jotta tämän esi-isät ja Jumala auttaisivat häntä ennustamisessa ja jottei kana “piilottaisi

sanoja”137. Hän mainitsi, että myös kanan pään silitys liittyy tähän. Nfumu kertoi, että ennus-

tamisessa häntä auttavat esi-isät ovat aina äidin puolelta. Isän puoleiset esi-isät taas auttavat

häntä parannustyössä.
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135 Tässä yhteydessä muistettava, että kyse on muslimista.
136 Suahiliksi: “danganya”.
137 Suahiliksi: “fitcha maneno”.



Kanasta ennustamisen yhteydessä nfumu totesi rukoilevansa Jumalaa ja esi-isiään. Tähän

liittyy myös ennustuspaikan valinta. Ennustaessaan ulkotilassa hän rukoilee esi-isiään, mutta

kutsuessaan138 niitä on hänen oltava sisätiloissa, majassaan, ja tällöin esi-isät ovat läsnä. Ka-

nasta ennustamista pidetään sukuma-nyamwezi-alueella hyvin teknisenä lajina, joka vaatii

ehdottomasti pitkän opiskelun jonkun nfumun luona. Tarve opiskella tulee usein esi-isien

tahdosta, mutta itse ennustamisen taito on opiskeltava. 

Esimerkkitapauksen nfumu oli itse sitä mieltä, että ennustaminen henkipossessiossa139 on

huomattavasti kanasta ennustamista parempi ja varmempi menetelmä. Eron hän kertoi olevan

siinä, että henkipossessiota käytettäessä ennustamisen suorittavat esi-isien henget tai mahdol-

liset muut henget. Kanasta ennustamisessa esi-isät ovat kyllä tukena, mutta ennustamisen

suorittaa kuitenkin nfumu itse. Kanasta ennustamisen “kannattajat” taas ovat sitä mieltä, että

se on ehdottomasti muita varmempi menetelmä, sillä se perustuu “tieteelliseen”140 käytäntöön,

joka on huolella opiskeltu (vrt. kpl. 6.1.1).

3.2 Ennustusesineet (mhigi)

Eräällä vierailulla nfumu-informanttini luona hämmästyin kovin, sillä tapasin siellä
myös erään toisen nfumun, jota en ollut nähnyt aikoihin. Hän oli tullut kollegansa

luokse ennustettavaksi, sillä hän oli lähdössa matkalle. Pyysin saada osallistua ennus-
tustilaisuuteen, ja molemmat nfumut suostuivat. Seurasin heitä pieneen pyöreään ma-

jaan, jossa ennustus tapahtui.

Nfumu levitti ensimmäiseksi lampaannahan majan lattialle. Istuimme kaikki kolme sen
ympärillä niin, että nfumu istui ulko-ovea vastapäätä lampaannahan häntäpäässä,

asiakas hänen oikealla puolellaan ja minä vasemmalla.

Nfumu alkoi levittää nahalle erilaisia esineitä. Ensimmäisenä hän asetti sen vasempaan

reunaan valkoisen helminauhan141. Sitten hän otti esille mustan peltipurkin, ja kaatoi

siitä ennustusesineet (mhigi), joiden joukossa oli pieniä kiviä, puun paloja, värikkäitä 
lasihelmiä, valkoisia pieniä simpukoita (simbi) jne. keskelle nahkaa. Hän otti pienestä 
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138 Suahiliksi: “ita”.
139 Suahiliksi: ”pandisha”.
140 Suahiliksi: “kitaalamu”.
141 Suahiliksi: “ushanga”.



Kuva 11. Kanasta ennustaminen.



pullosta valkoista bugotaa ja sirotteli sitä esineiden päälle ristin muotoon. Tämän jäl-
keen hän nosteli esineitä vähän, söi hieman bugotaa ja nosteli vielä vähän. Asiakas lait-

toi “mnyaa”-oksan (lat. euphorbia ) omalle puolelleen lampaan nahkaa.

Nfumu poimi mhigi- esineet käteensä ja liikutti niitä ensin neljään ilmasuuntaan, ravisti

niitä ja heitti sitten nahalle. Hän sanoi jotain sukumaksi142, laittoi mnyaa-oksan päälle

bugotaa, tarkasteli sitä ja laittoi sen mhigi-tavaroiden kanssa mustaan peltipurkkiin.
Tämän jälkeen hän ravisti peltipurkkia ja asetti sen ylösalaisin nahalle. Hän sanoi jäl-

leen jotain sukumaksi ja nosti sitten purkin pois, jolloin esineet pääsivät valumaan na-
halle. 

Tämän jälkeen nfumu sanoi minulle suahiliksi, että nyt alkaa meteli. Tiedustelin, halu-

siko hän minun poistuvan majasta, mutta hän sanoi, että voisin jatkaa seuraamista.
Nfumu tarttui kivillä tai siemenillä täyttettyyn ravistimeen eli nzegeen vasemalla kädel-

lään ja oikeaan käteensä hän otti pienen raudasta valmistetun kellon. Hän alkoi ravistel-
la nzegeä ja kelloa tasaisesti molemmilla puolilla päätään, noin leuan korkeudella. Ra-

vistelun tahti kiihtyi vähitellen, ja samalla nfumun kasvot alkoivat vääntyillä. Hän mu-
tisi jotain itsekseen ja huudahteli, ja lopulta pienen hiljaisen tauon jälkeen hän alkoi ter-

vehtiä asiakastaan sukumaksi: Ng´wanga luka baba . . . 143 (Ymmärsin, että puhujana oli
nyt henki.) Kun he olivat tervehtineet toisiaan, tervehti henki myös minua.

Henki, joka puhui nfumun suulla ja asiakas alkoivat keskustella sukumaksi; henki sel-

vitti jotain ja asiakas myönteli. Koko puheen ajan nfumu jatkoi nzegen ja kellon ravis-
telua. Tämän jälkeen asiakas esitti joitan kysymyksiä, joihin henki vastasi. Keskustelu

kesti noin viisi minuuttia, jonka jälkeen he kiittelivät toisiaan. Nfumun ravistelun tahti
hidastui ja lopulta se loppui kokonaan.

Nfumu oli jälleen oma itsensä, ja hän totesi minulle suahiliksi näyttäessään hikisiä

kämmeniään: “Kun sukulaiset tulevat sisään144 [ruumiiseen], tulee hiki.” Hän keskuste-
li asiakkaansa kanssa hetken sukumaksi ja antoi tälle sitten kaksi pientä puun palaa

muiden mhigi-tavaroiden joukosta. Asiakas sylki näihin puupaloihin ja antoi ne takai-
sin nfumulle, joka kokosi taas kaikki mhigi-tavarat yhteen. Hän liikutti niitä jälleen nel-

jään ilmansuuntaan, ravisteli niitä ja pudotti nahalle ja puhui asiakkaalle sukumaksi.
Ennustustilaisuus loppui, ja aloin esittää kysymyksiäni. 
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142 Nfumu käytti koko ennustuksen ajan pääasiassa sukumaa.
143 Hyvää huomenta baba...
144 Suahiliksi: “Wakiingia wadugu...”



3.2.1 Mitä ennustettaessa tarvitaan?

Esimerkkitapauksen nfumu kertoi, että hänen ennustusmenetelmänsä, mhigin käyttö, on pe-

räisin fipa-alueelta.145 Hän lisäsi myös, että tutsit ovat käyttäneet sitä yleisesti. Se ei ole siis

perinteinen sukuma-ennustustapa, mutta sitä on alueella harjoitettu pitkään. Ennustustaitonsa

tämä nfumu on oppinut fipa-ennustajalta, mutta hän on opiskellut myös sukuma-nfumun

luona. Hän kertoi kääntyneensä näiden kansojen edustajien puoleen halutessaan opiskella

nfumuksi, sillä molemmat kansat ovat kuuluisia ennustus- ja parannustaidoistaan.

Ennustustilanne oli erityislaatuinen, sillä nfumun asiakkaana oli toinen nfumu. Ennustusti-

lanteen jälkeen molemmat nfumut kertoivat minulle, että tämä on kuitenkin normaali käytän-

tö. Nfumut voivat tosin ennustaa itsellensä, mutta halutessaan varmistaa oman ennustuksen-

sa tuloksen kääntyvät he jonkun tuntemansa nfumun puoleen.146 Asiakas kertoi minulle

suunnittelevansa pidempää matkaa ja halunneensa ennustuksen sen onnistumisesta. Ennus-

tuksesta kävikin ilmi, että ajankohta matkustamiselle olisi hyvä. 

Mitä nfumu sitten tarvitsee kyetäkseen ennustamaan? Nfumuhan on täysin riippuvainen Ju-

malan ja esi-isien suosiosta. Esi-isiensä ja muiden mahdollisten henkien avun ennustustilan-

teessa hän varmistaa tietynlaisen käyttäytymisen lisäksi käyttämällä erilaisia esineitä jabugo-

taa. Tarkastelen seuraavaksi näitä esineitä tarkemmin.

Ennustuksessa esimerkkitapauksen nfumu käytti siis mhigiä, joka koostui erilaisista pienistä

esineistä kuten kivistä, puunpaloista, lasihelmistä, pienistä simpukoista (simbi, jotka ovat

peräisin Victoria-järvestä), vanhoista rahoista, eläinten sarvien kappaleista jne. Nämä esineet

ovat kerääntyneet nfumulle aikojen kuluessa, sillä aina löytäessään sopivan esineen, neuvo-

vat esi-isät häntä ottamaan sen ja liittämään muihin esineisiin. Nfumu ja tämän asiakas ker-

toivat minulle, että yleensä hengen vallassa ennustamiseen yhdistetään jokin muu menetelmä,

ainakin jonkinlaisten ennustusobjektien käyttö. Mhigin lisäksi he tarjosivat esimerkiksi

“mnyaa”-oksan (lat. euphorbia) käytön. He kertoivat joidenkin nfumujen tarkastelevan

“mnyaa”-oksaa sen kummemmin henkiä kutsumatta mutta monen käyttävän samalla henki-

possessiota. Toisen esimerkkinä he toivat esille vesiastian, jossa kelluu pieniä oksia ja joiden
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145 Tämänkään esimerkkitapauksen nfumu ei ole sukuma.
146 Jos tarvitaan hoitoa, esim. sairaustapauksissa, nfumut yleensä hoitavat omat ongelmansa itse.



asentoa tulkitaan. Myös tätä menetelmää käytetään usein yhdistettynä henkipossessioon.

En koskaan saanut mahdollisuutta keskustella tämän informantin kanssa tarkemmin mhigi-

esineiden merkityksestä. Sen sijaan eräs toinen nfumu, joka käytti samaa ennustusmenetel-

mää, kertoi minulle joitakin esimerkkejä. Pienet simpukat (simbi) liittyvät varallisuuteen;

ylössuin pudonnut simpukka merkitsee onnea taloudellisissa asioissa ja alassuin pudonnut

taas epäonnea. Myös vanhat rahat mhigi-välineissä ovat merkkinä tulevasta vauraudesta. Ki-

vien merkityksestä tämä nfumu totesi vain, että hänen esi-isänsäkin olivat käyttäneet niitä en-

nustaesaan. Hän kertoi myös, että pienet sarvet esineiden joukossa ovat pienen kauriseläi-

men (engl: “dik dik”) sarvia, joiden sisällä on bugotaa.

Pystyäkseen tulkitsemaan mhigiä, tarvitsee nfumu erilaisia apuvälineitä. Esimerkkitapauksen

nfumu heitti mhigi-esineet ennustustilanteessa lampaannahan päälle, jossa niiden asento on

tulkittavissa. Hän kertoi käyttävänsä lampaannahkaa, jotteivat esineet olisi pölyssä, ja että

muut nfumut saattavat käyttää myös muiden eläinten nahkoja.147 Nahan päälle, sen vasem-

paan reunaan (nfumusta käsin), nfumu asetti valkoisen helminauhan148, jonka hän kertoi kuu-

luneen isänsä isälle, joka myös oli ollut nfumu. Käyttämällä helminauhaa, nfumu pyytää

isänsä isää “avaamaan tien”149 ennustukselleen. Samankaltaisen merkityksen nfumu sanoi

olevan valkoisella bugotalla, jota hän käytti ennustaessaan. Hän laittoi sitä mhigi-esineiden

päälle ristin muotoon eli jokaisesta ilmansuunnasta lähtöisin oleville esi-isille. Bugotan, jota

nfumu pisti myös omaan suuhunsa, tarkoitus on kutsua esi-isiä. Hän kertoi käyttävänsä sa-

maa bugotaa myös halutessaan esi-isien tulevan uniinsa.

Varsinainen ennustus tapahtui tässä tapauksessa hengen vallassa. Vaikka tämä nfumu kutsui

paikalle esi-isiä, ei hän itseasiassa ennusta niiden vallassa vaan Katabin (busyembe). Esi-isät

ovat kyllä apuna ennustustilanteessa. Kutsuessaan Katabia hän käytti lähinnä kahta välinettä:

teräksistä kelloa, jota hän ravisteli oikeassa kädessään, sekä kookospähkinästä valmistet-

tuaravistinta eli nzegeä. 150 Niiden äänien tehtävänä on houkutella Katabi paikalle. Kellosta

nfumu kertoi, että se on taottu kuokan teräosasta naapurikylässä häntä varten. Kenttätyöni
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147 Esim. eräs informantti käytti vuohennahkaa ja toinen jopa riisisäkkiä.
148 Suahiliksi: “ushanga”.
149 Suahiliksi: “ kufungua njia”.
150 Tämä oli valmistettu Tansanian pääkaupungissa, Dar es Salaamissa, sillä Isakan alueella ei juuri ole

kookospalmuja. Nzege voidaan valmistaa myös apinanleipäpuun hedelmän kuoresta.



aikana en nähnyt ketään muuta tai kuullut kenestäkään muusta nfumusta, joka olisi käyttänyt

vastaavaa kelloa henkien kutsumiseen. Toisaalta taas nzegeä käyttivät informanteistani kaikki

ne, jotka ennustivat hengen vallassa. Sitä ravistellaan aluksi rauhallisesti ja tasaisesti, kunnes

vauhti kiihtyy ja huipentuu siihen, kun henki ottaa nfumusta vallan, jonka jälkeen ravistelu

joko lopetetaan tai sitä jatketaan kuten esimerkkitapauksessa. Muut informanttini käyttivät

nzegen lisäksi toisessa kädessään vanhaa päällikön tunnusmerkkiä sing´wandaa, joka on

valmistettu esim. lehmän häntäjouhista.151

Tässä yhteydessä esille tulleita, ennustuksessa tarvittavia objekteja (helminauha, kello, nze-

ge, sing´wanda), kutsutaan sukumassa nimeltä shitongelejo. Shitongelejo (yks. kitongelejo)

tuli esille jo kappaleessa (2.1.3), jossa tarkastelin erilaisia esi-isille osoitettuja sovitussere-

monioita. Näistä sovitusseremonioistahan shitongelejon käyttöön ottaminen oli juuri kaik-

kein yleisin ja yksinkertaisin muoto.

3.2.2 Henkipossessio?

Esimerkkitapauksessa ennustaminen tapahtui hengen vallassa. Nfumu kertoi, että ennusta-

misessa häntä auttaa Katabi, jota hän kutsuu ravistelemalla nzegeä ja rautaista kelloa152 Hän

kertoi voivansa ennustaa myös ilman kelloa ja nzegeä, mutta nämä välineet helpottavat hen-

kien kutsumista huomattavasti. Apua ennustamiseen hän pyytää myös omilta esi-isiltään sekä

Jumalalta.153 Ulkoiset muutokset nfumussa: kasvojen vääntyily, mutina ja huudahtelu, ker-

toivat tilannetta seuraaville, että henki oli nyt ottamassa hänestä vallan. Ennustuksen eli

mhigin lukemisen, joka oli vuorossa seuraavaksi, suoritti siis tässä tapauksessa Katabi.

Nfumu kertoi, että ennustustilanteen jälkeen, jolloin henki on taas poistunut hänestä, hän ei

muista, mitä ennustuksessa on sanottu (vrt. Whyte 1991: 159). Hän mainitsi myös, että

vaikka Katabi on fipa-henki, käyttää se ennustuskielenä sukumaa, sillä muuten asiakkaat ei-

vät ymmärtäisi, mistä ennustuksessa on kysymys. 
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151 Valmistuksessa voidaan käyttää myös mm. gnun tai hyeenan häntiä.
152 Katabi on fipa-alueelta, mutta nfumun omat esi-isät taas ovat muualta. Nämä toimivat siis yhteis-

työssä toistensa kanssa.
153 Tämä nfumu kävi myös katolisessa kirkossa. Hän oli poikkeus nfumu-informanttieni joukossa.



Kun tätä esimerkkiä vertaa kanasta ennustamiseen, hahmottuu henkien erilainen rooli näissä

ennustusmenetelmissä hyvinkin selkeästi. Peek (1991: 12) toteaa, että erilaisissa ennustus-

menetelmien luokitteluissa tehdään aina ero niiden menetelmien välille, joissa käytetään “eks-

taattisia” tiloja (henkipossessio ja transsi) ja niiden, jotka suoritetaan “normaalissa tietoisuu-

den tilassa”. Hän toteaa kuitenkin, että ainoa ero näissä on se, että ns. “ekstaattisissa tiloissa”

ulkopuoliset voimat “puhuvat” ennustajan kautta. Muissakin ennustusmenetelmissä ulko-

puolisten voimien merkitys on suuri, kuten isakalaisesta kanasta ennustuksesta on havaitta-

vissa. Kumpaakaan ennustusmenetelmää ei voida tarkastella puhtaasti mekaanisena tai ulko-

puolisten voimien apuun perustuvana menetelmänä. Molemmissa on mekaanisia elementtejä:

kanan avaaminen ja mhigin tulkitseminen. Molemmissa esi-isien ( ja Katabin) apu on edelly-

tys ennustuksen onnistumiselle.

4 MILLOIN ENNUSTAJA-PARANTAJAAN TURVAUDUTAAN?

Kleinmanin (1980: 24-25, 38-39) mukaan kaikissa yhteiskunnissa kaikki terveydenhuollolli-

set toiminnot ovat mitä suurimmissa määrin sidoksissa toisiinsa. Näitä toimintoja tulee tar-

kastella kokonaisvaltaisesti: yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti järjestäytyneinä vastauksina

sairauksille, jolloin ne muodostavat pluralistisen terveydenhuoltojärjestelmän. Ilman tätä ko-

konaisvaltaista näkemystä kuva todellisuudesta hämärtyy. Terveydenhuoltojärjestelmä muo-

dostuu yhteisöllisistä näkemyksistä ja toiminnoista paikallisella tasolla, ja sen kokeminen ja

käyttö vaihtelevat eri sosiaaliryhmien välillä. Tämä aiheuttaa poikkeavia kliinisiä todellisuuk-

sia terveydenhuoltojärjestelmän sisällä.

Pool (1994: 118) pohtii afrikkalaisia sairauksien luokittelujärjestelmiä ja toteaa niiden olevan

paljon monimutkaisempia ja avoimempia erilaisille variaatioille eri tilanteissa ja eri yksilöiden

välillä, kuin esim. Kleinmanin (1980) malli antaa ymmärtää. Kleinmanin terveydenhuoltojär-

jestelmän malli on ulkoa tuotu, ja vaikka Kleinman (1980: 25-26) itse toteaa sen olevan vain

käsitteellinen malli, hän haluaa tukeutua siihen, jotta erilaisten terveydenhuoltojärjestelmien

analyyttinen tarkastelu olisi mahdollista. 

Poolin ( 241-242, 261) mielestä länsimaisen lääketieteen käsitteiden ja mallien käyttö on län-
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simaiselle tutkijalle jossain määrin välttämätöntä, sillä ne auttavat häntä hahmottamaan asioi-

ta, mutta pahimmillaan niiden käyttö johtaa hyvin kapeisiin näkökulmiin. Tarve löytää ja tar-

kastella terveydenhuoltojärjestelmiä on länsimaisen lääketieteen ja kulttuurin muokkaamaa, ja

muissa kulttuureissa sairautta ja terveyttä ei aseteta tällä tavoin erilleen muista yhteyksistä.

Nämä mallit jakavat myös sairauskäsitykset “luonnollisiin” ja “yliluonnollisiin” ja antavat

edellisille arvoa “todellisimpina” selityksinä kuin jälkimmäisille. Tässä on kyse länsimaisen

lääketieteen hegemoniasta. (Vrt. Lambek 1993: 15.)

Esittelen nyt keskusteluja, joita kävin isakalaisten naisten kanssa heidän valinnoistaan, toi-

mistaan ja ajatuksistaan, kun joko he itse tai joku heidän perheestään oli kohdannut sairauden

tai muun suuren ongelman. Näistä keskusteluista tulee hyvin esille se, miten valintoihin ja

käyttäytymiseen vaikuttavat asiat ovat lukuisia ja se, miten mm. isakalaisten kohdalla on on-

gelmallista puhua tietystä terveydenhuoltojärjestelmästä ja erottaa siinä erilaisia selkeitä sek-

toreita (vrt. Kleinman 1980: 50-60), sillä tälläinen jäykkä sektorijako ei vastaa isakalaisten

ihmisten käsitystä todellisuudesta. Läheskään kaikilla ihmisillä ei myös ole mahdollisuutta

tehdä vapaasti valintoja tämän ns. terveydenhuoltojärjestelmän sisällä.

4.1 Ongelman laatu, alkuperä ja valinnat

Joillakin haastattelemistani naisista oli sairaus tai ongelma, joka vaivasi heitä jatkuvasti ja

joista olimme käyneet keskusteluja jo aiemmin. Jos nainen itse ei ollut mielestään kokenut

huomattavia vaikeuksia viime aikoina, keskustelimme jonkun perheenjäsenen ongelmasta ja

joissain tapauksissa keskustelu käytiin myös melko teoreettisella ja yleisellä tasolla joidenkin

esimerkkitapausten nojalla. Esimerkiksi mama A: lla oli jo pitkään jatkunut jalkasärky, ma-

ma D: llä taas odotuksen aikana turvonnut rinta ja mama G: llä vaikea ihottuma kasvoissa.

Sairauksien lisäksi yleinen keskustelun aihe oli hedelmättömyys. Mama C ei ollut koskaan

saanut lapsia, ja hänen lisäkseen mamat B, D ja F olivat kärsineet hedelmättömyydestä (ks.

kpl. 5.1.1) jossain elämänsä vaiheessa ja hakeneet siihen apua. Mama H taas mainitsi per-

heensä suurimmaksi ongelmaksi köyhyyden. 

Jokaisen naisen kanssa keskustelimme myös muista sairauksista ja ongelmista. Mistä on-
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gelmien nähtiin johtuvan, miten niihin puututtiin ja miten niitä hoidettiin? Monissa keskuste-

luissa kävi ilmi, että naiset olivat hakeneet apua ongelmiinsa useilta eri tahoilta. Käsityksellä

sairauden alkuperästä oli usein hyvin merkittävä vaikutus valintoihin, jotka tehtiin länsimai-

sen terveydenhuollon ja nfumujen tarjoaman hoidon välillä, mutta se ei aina ollut ainoa rat-

kaiseva tekijä. Käyn nyt läpi joitain esimerkkejä.154 Mama C: llä oli ollut ongelmana “naiselli-

set kivut”155:

Reea: Kenen kanssa keskustelit ongelmastasi?

Mama: C: Ensin keskustelin mieheni [nfumu] kanssa. Myöhemmin ajattelin, että koska hän

on mieheni, hän ehkä valehtelee minulle.1 5 6 Tästä syystä päätin mennä kysymään naapurin

nais-nfumulta, mutta hänkin sanoi, että kyse on juuri “naisten asioista”.

Reea: Todellakin.

Mama C: Kysyin häneltä ja hän sanoi, että ei ole kyse muusta kuin tavallisista kivuista.

Reea: Aluksi siis aviomiehesi selitti sinulle, että kyse on tästä tietystä ongelmasta? 

Mama C: Kyllä, sen jälkeen, kun olin kertonut hänelle vaivastani.

Reea: Missä sinua hoidettiin ensimmäiseksi?

Mama C: Aluksi minua hoidettiin terveysasemalla, täällä Isakassa, valtion terveysasemalla.

Tunsin, että vatsani alkoi parantua. Myöhemmin huomasin kuitenkin, että kipu jatkuu edelleen

ja silloin päätin pyytää mieheltäni bugotaa. Kipu ei ole alkanut uudelleen. 

Reea: Antoiko myös naapurin nfumu sinulle bugotaa?

Mama C: Ei, sillä halusin vain hänen neuvojaan.

Monet ihmiset kääntyvät nfumujen puoleen kokeiltuaan ensin muita hoitomuotoja. Jos ne ei-

vät tehoa, herää epäilys siitä, olisiko ongelman aiheuttaja noituus tai esi-isät. Tällöin käänny-

tään näiden asioiden asiantuntijan puoleen. On myös tiettyjä ongelmia ja oireita, jotka voi-

daan heti tulkita esim. noituuden aiheuttamiksi (esim. “rottasade” ja lyönnin jäljet ihossa)157
,
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154 Esimerkit tässä kappaleessa ovat suoria lainauksia nauhoilta, jotka olen itse kääntänyt suahilista
suomeksi. Naisten tuntemattomuuden suojaamiseksi olen muuttanut yksityiskohtia, joilla ei ole sisällön
kannalta suurta merkitystä.

155 Suahiliksi: “michango ya kike” eli vaivat naisten sukupuolielimissä.
156 Miehen valehtelu viittaa toisaalta siihen, että koska hän tuntee vaimonsa niin hyvin, ei hänen ennus-

tuksensa voi olla luotettava. Mama viittasi puheissaan epäilyyn sukupuolitaudista, joten kyse saattaa myös
olla siitä, että hän epäili miehensä salaavan jotain tähän liittyvää.

157 “Rottasade” tarkoittaa sitä, että rottia tulee yhtäkkiä joka puolelta niin paljon, että on kuin niitä sa-
taisi ja tämä nähdään noitien aiheuttamana ilmiönä. Lyönnin jäljet ihossa, jotka ilmestyvät kuin tyhjästä,
taas ovat jälkiä näkymättömän noidan kepiniskuista.



ja näissä tapauksissa nfumun palvelut nähdään ainoana mahdollisena vaihtoehtona, kuten

seuraavasta esimerkistä käy ilmi: 

Mama B: Noituus? Voit mennä sairaalaan, mutta et parane. Jos taas menet nfumun luokse,

hän selittää sinulle, että asiat ovat näin ja näin. Jos sairaus on peräisin esi-isiltä, et voi mennä

sairaalaan. Jos kuitenkin menet, he hoitavat sinua omalla tavallaan. Sinun täytyy mennä

nfumun luokse. Kun menet tapaamaan nfumua, hän sanoo, että kyseessä on esi-isät, mitä teh-

dä? Ne vaivaavat sinua, tee näin. Kun teet, niin paranet. Jos sairaus on peräisin ilmasta, voit

mennä sairaalaan.

Mama G:n kertomus ihosairaudesta kertoo lisää tilanteista, joissa nfumun apuun turvaudu-

taan.

Mama G:n iho alkoi vaivata häntä heinäkuussa 1997. Hänen kasvoihinsa ja kaulaansa
alkoi ilmestyä punaisia läikkiä, jotka näyttivät aivan palovammoilta ja olivat tuskallisia.

Hän ei tuntenut oloaan hyväksi eikä ruokakaan maistunut. Maman aviomies kehotti
häntä kääntymään virallisen terveydenhuollon puoleen, ja koska mama halusi parasta

mahdollista hoitoa, hän meni hoidettavaksi Kahaman sairaalaan. Sairaalasta hänelle
annettiin lääkkeitä, joita hän alkoi käyttää. Jonkin ajan kuluttua hän kuitenkin huomasi,

että häntä oli alkanut väsyttää ja hänen sydämensä löi kovasti. Iholle lääkkeet eivät tuo-
neet helpotusta. Hän tuli siihen tulokseen, ettei lääkkeistä ollut kuin haittaa ja päätti lo-

pettaa niiden käytön. Tämän jälkeen hän alkoi epäillä, että ongelman taustalla saattaisi
olla joko esi-isät tai noituus, ja päätti mennä ennustettavaksi. Ennustuksessa kävi kui-

tenkin ilmi, että kyse oli aivan “tavallisesta sairaudesta”. Myöhemmin joku naapuri oli
neuvonut häntä sivelemään iholleen ruokaöljyä, johon on sekoitettu erästä kyläkaupas-

ta saatavissa olevaa lääkettä. Mama kertoi, että tästä oli ollut apua; hänen ruokahalunsa
oli parantunut, ja hän tunsi itsensä jälleen iloiseksi.

On selvää, että se, mitkä oireet tulkitaan noituudesta johtuviksi ja se, missä tapauksissa

käännytään nfumun puoleen, riippuu ihmisten taustoista. Esimerkiksi haastattelemistani yh-

deksästä naisesta ne, joilla oli eniten koulutusta158, ja erityisesti ne, jotka olivat työssään te-

kemisissä länsimaisen terveydenhuollon kanssa, turvautuivat selvästi useammin ensisijaisesti

länsimaisen lääketieteen palveluihin kuin muut. Nfumun hoitoon hakeudutaan usein myös

silloin, jos koetaan, että ns. “tavallisiin sairauksiin” ei löydy apua terveysasemilta tai sairaa-

loista, koska lääkkeitä on niukasti tai hoito koetaan asiantuntemattomaksi. 
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158 Tämä tarkoitti lähinnä “primary schoolia” sekä mahdollisesti jotain muuta koulutusta tämän lisäksi
kuten kotitalouskoulua, sairaanhoidollista koulutusta tai “secondary schoolia”.



Mama A kertoi, että häntä on jo parin vuoden ajan vaivannut särky toisessa jalassa.
Tällä hetkellä särky oli paranemaan päin, mutta aiemmin hän ei ollut pystynyt taivutta-

maan jalkaa. Keskustelimme ensin erilaisista syistä, joita hän arveli jalkasäryn taustalta
löytyvän. Yhdeksi syyksi hän mainitsi korkeat korot, joita hän on muiden varoitukses-

ta huolimatta käyttänyt nuoruudestaan lähtien. Hän kertoi myös olleensa nuorena rasa-
villi ja pelanneensa mm. jalkapalloa ja epäili, että tämä olisi saattanut vaikuttaa hänen

jalkojensa kuntoon. Muilta ihmisiltä hän oli kuullut, että kyseessä saattaa olla vain iästä

johtuva ongelma tai että liika vuohen lihan syöminen saattoi olla kivun takana.159 Hän

kertoi säryn lisääntyneen hänen muutettuaan Isakaan jonkin aikaa sitten, sillä nyt hä-
nen täytyi kävellä pitkiä matkoja työnsä takia. Muutettuaan Isakaan hän odotteli aluksi

säryn laantumista. Lopulta hän hakeutui hoidettavaksi luterilaisten terveysasemalle, sil-
lä valtion terveysasemalla ei ollut lääkkeitä. Keskustelumme aikana kävi myös ilmi, et-

tä hän oli kokeillut muitakin tahoja. Hän oli kääntynyt Kahaman sairaalan puoleen, sil-
lä hän oli ajatellut haluavansa neuvotella lääkärin koulutuksen saaneen ihmisen kanssa.

Sairaalassa hänelle oli kuitenkin sanottu, että polvessa on vettä ja se pitäisi leikata. Hän
oli pelästynyt leikkauksen mahdollisuutta ja palannut hoidettavaksi luterilaisten ter-

veysasemalle. Ennen sairaalaan menoa mama A oli käynyt myös nfumun luona:

Reea: Miksi päätit mennä nfumun luokse?

Mama A: Tein vain niin. Halusin kokeilla ja ajattelin, että ehkä jalkani paranee.

Reea: Vai niin. Kun menit ensimmäisen kerran, mitä nfumu teki? Ennustiko hän?

Mama A: Ei ennustanut. Menin sinne, odottelin, selitin ongelmani ja sain bugotaa, jonka

hän kääri jalkaani ja antoi minulle sitä myös kotiin vietäväksi.

Reea: Hän antoi siis bugotaa kertomatta mikä sinussa on vikana [ eli ilman ennustusta]?

Mama A: En halunnut, että minulle ennustettaisiin. Tämä mies tunsi minut. Hän oli käynyt

työpaikallani ja tunsi minut.

Reea: Joten hän antoi sinulle bugotaa noin vain? Palasitko tämän jälkeen?

Mama A: Palasin viemään hänen rahansa. Mielestäni hän oli auttanut minua, joten vein hä-

nelle rahaa. Tämän jälkeen en käynyt enää.

Reea: Auttoiko bugota?

Mama A: Ei se auttanut. Ehkä, jos olisin jatkanut sen käyttämistä. Olin laittanut sitä noin

kolme päivää, kun huomasin, että kipu vain jatkuu. Ajattelin, että on parasta lopettaa.

Nfumujen puoleen käännytään myös muunlaisten vastoinkäymisten kuin sairauksien takia.
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Mama H kertoi köyhyyden ongelmastaan seuraavaa:

Mama H: Ehkä tänä vuonna suurin ongelmani on ollut vain rahan puute. Tämä on ongelma,

joka minulla on, sillä aina kun ajattelen tekeväni jotain, en onnistu. Näin on ja edelleen tämä

ongelma vaivaa sydämessäni.

Reea: Oletko hakenut tähän ongelmaan apua muilta ihmisiltä..., esimerkiksi nfumuilta?

Mama H: En ole käynyt missään, olen vain ollut ja tuskaillut yksinäni.

Reea: Luuletko, että menet?

Mama H: Tälläisessä tilanteessa, vaikka menisinkin nfumujen luokse, he haluavat rahaa, ja

rahaa minulla ei ole. Mitä antaisin heille?

Reea: Mitä sitten aiot? Millaisia suunnitelmia sinulla on?

Mama H: Tällä hetkellä minulla ei todellakaan ole mitään. Rukoilen vain Jumalaa aina herä-

tessäni: “Jumala, Isä, auta minua”. Nyt yritän tulla toimeen myymällä vähän “pombea” [pai-

kallinen olut]. Jos saisin edes vähän...

Mama H: n oluen myynti ei tuottanut. Hän oli yksinhuoltaja ja kotona hänellä oli kaksi tytär-

tä sekä pieni tyttärentytär. Tyttäret olivat aikuisia, he olivat molemmat olleet jo naimisissa,

mutta eronneet ja palanneet äitinsä luokse. Tyttärilläkään ei ollut työtä: toinen auttoi äitiään

oluen valmistuksessa, ja toinen tyttäristä oli viimeisillään raskaana. Siirryimme keskustelus-

sa seuraavaksi toisiin aiheisiin, mutta kun aloimme puhua nfumujen työstä yleisellä tasolla,

ja kun kysyin, millaisissa tilanteissa mama on käynyt ennustettavana, hän totesi käyneensä

juuri köyhyyden ongelman takia.

Mama H: Olen käynyt ennustettavana vain kerran. .. Minulla nimittäin oli tiettyjä ajatuksia

liittyen rahan hankintaan. Koska se oli hankalaa, ajattelin, että ehkä minun on hyvä mennä kat-

somaan [ts. mennä ennustettavaksi], miksi rahan saanti on niin vaikeata. 

Reea: Minkä nfumu sanoi olevan ongelmasi?

Mama H: Hän sanoi minulle, että sinun päätäsi särkee, keuhkoja sattuu ja hän sanoi, että vat-

saasi sattuu ja että lapsi [sikiö] on kiertynyt selän puolelle.1 6 0 Minä itse olin eri mieltä.

Reea: Mitä sanoit hänelle?

Mama H: Sanoin, ettei pääni särje ja todellakin päätäni ei särkenyt, keuhkot eivät satu ja
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sikiön kanssa minulla ei myös ole ongelmia, sillä minä en ole raskaana. Sanoa, että minä olen

raskaana, kun en ole... heh! Se on valetta... Kun huomasin, että hän oli sotkenut ajatukseni ja

koska tarpeeni, jotka minut lähettivät hänen luokseen, eivät toteutuneet, jätin asian sikseen en-

kä mennyt enää toiste.

Ennustus ei asiakkaan mielestä aina osu välttämättä oikeaan. Tällöin asiakas hakeutuu toiselle

ennustajalle tai käsittelee ongelmansa toisaalla (esim. virallinen terveydenhuolto) tai jättää

sikseen, kuten mama H, jolla ei ollut enää varaa kääntyä nfumun puoleen ennustuksen tai

bugotan takia. Joissain tapauksissa asiakas saattaa myös menettää luottamustaan koko en-

nustaja-instituutiota kohtaan laajemminkin, mutta kuten Tannerkin (1967: 52) toteaa, ei en-

nustamisen taustalla olevaa ideologiaa tai esim. esi-isien merkitystä nfumujen työssä yleensä

kyseenalaisteta. 

Whyte (1997: 22-28) on tarkastellut erilaisia idiomeja, joiden avulla epäonneen ja kärsimyk-

seen yritettään vaikuttaa nyole-alueella, Ugandassa. Nämä ovat symptomaattinen, selittävä

(sekä yksilön vastuuta painottava) idiomi, jotka tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia hoitoon-

hakeutumisessa. Teoksessaan hän keskittyy symptomaattiseen ja selittävään idiomiin. Symp-

tomaattisessa idiomissa turvaudutaan erilaisten aineiden (sekä “länsimaisten että perinteisten

lääkkeiden”) vaikutukseen esim. sairauden hoidossa. Selittävä idiomi puolestaan määrittelee

jonkun persoonallisen tahon (henget, kirous, noidat), jonka nähdään olevan ongelmista vas-

tuussa. Symptomaattinen hoito on halvempaa kuin ongelmien taustalla vaikuttavien tekijöit-

ten selvittäminen161, mutta jos sairaus vaikeutuu tai leviää, nähdään, ettei pelkkä symptomaat-

tinen hoito ole riittävää ja hakeudutaan ennustajalle. Kun syy ongelmien taustalla on saatu

selville, pyritään niiden taustalla olevaan ongelmalliseen suhteeseen vaikuttamaan (rituaali tai

uhri jne.), mutta samalla symptomaattista hoitoa voidaan jatkaa. Whyten esiin nostamat sei-

kat ovat nähtävissä myös isakalaisten naisten valinnoissa.
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4.2 Miksi tietty nfumu?

Miksi isakalaiset naiset kääntyivät juuri tietyn nfumun puoleen? Mitkä seikat vaikuttivat hei-

dän valintoihinsa? Kaikki naiset olivat sitä mieltä, ettei heille ollut merkitystä sillä, oliko

nfumu sukuma tai mahdollisesti jonkun toisen kansan edustaja. Suurin osa naisista sanoi, et-

tei itse ennustusmenetelmälläkään ole merkitystä, mutta mama E mainitsi, että monet ihmiset

eivät pidä kanasta ennustuksesta, sillä se on kalliinpaa (kana on ostettava itse) kuin muut en-

nustusmenetelmät. Naiset kertoivat myös halutessaan käyttävänsä sekä mies- että naisennus-

tajia. Merkittävimmiksi seikoiksi nfumun valinnassa näytti nousevan se, kuinka kaukana tä-

mä asuu asiakkaansa luota sekä erityisesti tämän maine, josta saadaan tietoa sukulaisilta ja

tuttavilta.

Välimatka on merkittävä kahdesta syystä. Kaikki naiset totesivat, että nfumun on mielellään

asuttava kaukana asiakkaastaan, sillä lähellä asuvat nfumut saattavat tietää asiakkaan ongel-

mat jo ennestään, jolloin heidän ennustuksensa ei ole pätevä. Toisaalta, kuten mama A:n

esimerkistä käy ilmi, jos asiakas ei halua ennustusta, voidaan valita lähellä asuva nfumu,

jonka taitoja asiakas on kuullut kehuttavan. Tässäkin tapauksessa saatetaan hakeutua kau-

emmas, sillä halutaan välttää juorut ja puheet. Kaikkein tärkeintä valinnassa on kuitenkin

nfumun maine luotettavana ennustajana tai hänen taitonsa juuri tietyn ongelman hoitamises-

sa.162

Reea: Kun päätit mennä nfumun luokse, millaisia asioita pidit tärkeinä? Sanoit jo minulle,

että hänen maineensa oli tärkeä, mutta oliko muita tärkeitä asioita? Oliko se tärkeää, että hän

oli sukuma?

Mama A: Kyllä se oli hänen maineensa. Ehkä myös se, että hän oli sukuma. Mutta vaikka

hän olisi ollut minkä tahansa kansan edustaja, olisin voinut mennä hänen luokseen hoidetta-

vaksi. Se oli hänen maineensa, josta kuulin. Ajattelin, että menen.
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Tietoa hyvistä nfumuista saatiin yleensä perheeltä ja sukulaisilta sekä ystäviltä. Ne naisista,

jotka olivat joko eronneita tai leskiä, tekivät päätöksensä hakeutua tietyn nfunun hoitoon itse,

mutta naimisissa olevien naisten kohdalla päätöksen teki yleensä aviomies. Nfumuja on Isa-

kan alueella paljon, monista on niukasti tietoa ja heidän motiivinsa saatetaan kokea ky-

seenalaisiksi. Tästä syystä nfumuja saatetaankin epäillä rahan ahneudesta ja ammattitaidotto-

muudesta ja perusteettomista noituussyytöksistä. Mistä voi varmuudella tietää, onko nfumu

taitava ja rehellinen?

Mama A: Et voi tietää. Hän voi vain haluta rahaa... Ehkä lapseni on kuollut. Jos menen en-

nustettavaksi nfumulle, hän voi sanoa, että äitini on noita. Ja minä suuttuisin: miksi hän [äiti]

on tappanut lapseni? [...] Toiset hoitavat oikeasti ja toiset valehtelevat.

5. ONGELMANA ESI-ISIEN HENGET TAI NOITUUS 

On asioita, joista sukuma-nyamwezi-yhteisössä on mahdollista saada tietoa vain ennustus-

menetelmien ja niissä käytettävien toimintojen sekä objektien avulla. Millaisia nämä asiat

ovat? Lähdin liikkeelle tarkastelemalla tilanteita, joissa haastattelemani naiset käyttivät nfu-

mun palveluja ja esittelemällä heidän perustelujaan tietyn ennustusmenetelmän ja tietyn hoi-

tomuodon valinnalle. Nyt esittelen tarkemmin kontekstia, jossa nämä valinnat tehdään. Tuon

esiin kaksi tapaustyyppiä, joissa usein pyritään turvautumaan ennustajan apuun, eli sairau-

det, ongelmat tai kuolemantapaukset, joiden aiheuttajana epäillään olevan joko esi-isien hen-

get tai noituus.

5.1 Esi-isien rangaistus? 

Mama D kertoi esi-isien aiheuttavan hyvin erilaisia ongelmia. Nämä ongelmat voivat

olla pää-, vatsa- tai jalkakipuja sekä esim. kipua silmissä. Naisille esi-isät voivat myös
aiheuttaa hedelmättömyyttä ja kaikille ihmisille epäonnea: esimerkiksi tanssirituaalin

johtaja (ningi), jonka esi-isät vaivaavat häntä, häviää kilpakumppaneilleen jatkuvasti.
Vaivat ja ongelmat jatkuvat, kunnes sovitusrituaalit suoritetaan.
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Lewisiä (1971: 32-34) on kritisoitu henkipossessiokulttien liian yksinkertaisesta jaottelusta

perifeerisiin (amoraalisiin) ja keskeisiin (moraalisiin) (esim. Boddy 1989: 6), mutta mieles-

täni tämä jaottelu tarjoaa jonkilaiset välineet, joilla myös esi-isien henkien rooli on tarkastel-

tavissa isakalaisessa kontekstissa. Jos lähtökohtana pidetään Lewisin jakoa, tulisi esi-isien

tuomia ongelmia tai rangaistuksia tarkastella ilmiöinä, joilla on moraalinen oikeutus. Käytän-

nössä näin ei kuitenkaan aina ole, sillä Isakassa esi-isiä ei aina nähdä oikeamielisinä. Ihmiset

puhuivat myös “pahoista esi-isistä”, jotka olivat esim. eläessään olleet noitia ja joiden jälke-

läisilleen tuomat ongelmat eivät suinkaan johdu tarpeesta ohjata heitä oikeaan. Toinen vastaa-

va tapaus, missä esi-isien tuomassa ongelmassa ei ole kyse rangaistuksesta, on väkivaltaisen

kuoleman (noituus tai murha) kokeneet tai matkalla kuolleet esi-isät, jotka tuovat näistä syistä

ongelmia jälkeläisilleen. Näissä tilanteissa esi-isät ovat kuitenkin lepytettävissä oikeanlaisen

uhrin avulla, joka selviää ennustuksessa.

Lewis (1971: 127-148) toteaa, että yhteiskunnissa sekä perifeeriset että keskeiset kulttityy-

pitvoivat elää rinnakkain.163 Ulkoisista paineista johtuen keskeiset kultit voivat muuttua peri-

feerisiksi ja päinvastoin. Tämä näkemys auttaa ymmärtämään isakalaisten kristittyjen suhdet-

ta esi-isiensä henkiin. Kirkkojen kanta esi-isien henkiin on se, että ne ovat lähtöisin Paholai-

sesta, ne eivät vaivaa “kunnon kristittyjä”, ja ne on esim. rukouksien avulla ajettava pois.

Kirkoille esi-isien henget ovat ehdottoman perifeerisiä, kun taas monille kristityille isaka-

laisille tilanne ei ole näin yksiselitteinen. He toteavat, että kirkolla on asiaan tietty kanta, mut-

ta koska kyse on heidän esi-isistään ja sukulaisistaan, ajatus Paholaisesta tuntuu kuitenkin

vieraalta.

Kahdessa seuraavassa tapauksessa ongelman taustalla voivat ollat esi-isät. Ensimmäisenä ta-

pauksena esittelen naisten hedelmättömyyden ongelman ja toisena karjan sairaudet.

5.1.1 Hedelmättömyys

Brandström (1990: 174) toteaa, että esi-isillä on voima sekä tuoda hedelmällisyyttä että toi-

saalta ottaa se pois. Haastattelemistani naisista B, C, D ja F olivat kohdanneet elämänsä ai-

90

163 Isakassa esim. buswezi voitaisiin Lewisin mukaan määritellä perifeeriseksi kultiksi.



kana hedelmättömyyden ongelman ja hakeneet siihen apua eri tahoilta.

Mama D kertoi hedelmättömyyden ongelmastaan. Hän oli avioitunut ensimmäisen ker-

ran vuonna 1988 ja eronnut miehestään vuonna 1993. Hän kertoi miehensä jättäneen
hänet, koska hän ei ollut tullut raskaaksi. He olivat käyttäneet useiden nfumujen palve-

luja, mutta yksikään ei ollut pystynyt auttamaan heitä, joten lopulta mies oli tullut sii-
hen tulokseen, että yritykset olivat käyneet hänelle riittävän kalliiksi. Vuonna 1994

mama D avioitui uudelleen ja tällä kertaa tanssirituaalin johtajan kanssa. Hänellä oli jat-
kuvaa vatsakipua, eikä hän edelleenkään tullut raskaaksi. Hän kertoi minulle hedelmät-

tömyyden syystä ja sen selvittämisestä. Kun hän oli kääntynyt aivan ensimmäisen
nfumun puoleen ollessaan naimisissa ensimmäistä kertaa, tämä oli ennustuksessa sel-

vittänyt hedelmättömyyden johtuneen esi-isistä ja neuvonut mamaa suorittamaan tietyt
sovituseremoniat, joihin kuului mm. lampaan uhraaminen tienristeyksessä. Mama toi-

mi nfumun neuvojen mukaisesti, mutta ei edelleenkään saanut lasta. Hän kertoi myös
muiden nfumujen epäonnistuneen ennustuksessa. Vuonna 1996 hän kuuli eräästä

nfumusta Taboran seudulla ja lähti toisen miehensä ehdotuksesta hoitoon tämän luok-
se. Mama kertoi, että hedelmättömyyden syyksi oli selvinnyt noituus. Vuonna 1989

hänen alusvaatteensa oli varastettu hänen ensimmäisen aviomiehensä kotona. Alusvaat-
teet varasti noita [joku perheen naisista] tehdäkseen niiden avulla mama D:stä hedel-

mättömän. Kahdestoista maman käyttämä nfumu selvitti ongelman ja tarjosi oikeanlais-
ta hoitoa. Mama G:llä on nyt pieni tytär.

Mama G joutui käymään 12 nfumun luona, ennen kuin sai apua hedelmättämyyden ongel-

maan. Myös kaikkien muiden hedelmättömyydestä kärsineitten mamojen kohdalla oli ilmeis-

tä, että hedelmättömyys oli koettu vaikeaksi ongelmaksi. Isakassa sekä naiset että miehet ko-

kevat lisääntymisen ja suvun jatkamisen tärkeäksi monesta eri syystä. Lapset, jotka aikanaan

saavat omia lapsia, mahdollistavat vanhempiensa muistamisen ja kunnioittamisen esi-isinä,

mutta lapsilla ja lastenlapsilla on suuri merkitys jo vanhempien elinaikana, sillä he ovat näi-

den vanhuuden turva. Nainen, joka ei saa lapsia, saa varautua mahdolliseen avioeroon tai

siihen, että mies hankkii toisia vaimoja turvatakseen sukunsa jatkumisen. Naisen aseman

avioliitossa on tässä tilanteessa epävarma ja epävarma on myös hänen tulevaisuutensa.

Mama B oli moniavioisen avioliiton ensimmäinen vaimo. Hänellä oli kaksi lähes ai-

kuista lasta, jotka sukuma-perinteen mukaan asuivat hänen miehensä äidin luona.164 Yli
kymmeneen vuoteen mama ei ollut tullut raskaaksi, ja sekä hän että hänen miehensä

(miehen kahdella nuoremmallakaan vaimolla ei ollut lapsia) olivat tästä kovin pahoil-
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laan. Mamalla oli ollut jo jonkin aikaa kipuja ristiselässä ja “naisellisia kipuja”. Hän
oli yhdessä miehensä kanssa sitä mieltä, että kivuilla saattoi olla jotain tekemistä he-

delmättömyyden kanssa. He olivat hakeneet apua terveysasemalta, mutta kivut eivät
sieltä saatujen lääkkeitten avulla olleet hellittäneet. Mama kävi myös hoidettavana joi-

denkin nfumuien luona, joita hänen aviomiehensä (joka itsekin oli nfumu) oli hänelle
suositellut. 

Eräänä päivänä keskustelimme maman kanssa pitkään hänen ajatuksistaan suhteessa

lapsiin. Hän kertoi, ettei olisi antanut kahta lasta miehensä äidille, jos olisi tiennyt tule-
vista ongelmistaan. Lapset olivat nyt muualla, eikä heitä tai toista heistä olisi sopivaa

pyytää takaisin, sillä lapset olivat tottuneet asumaan isän äidin luona ja tämä tarvitsi
lasten apua. Mamalle oli jo vuosia sitten ennustettu hänen hedelmättömyytensä johtu-

van esi-isistä. Hän oli sitä mieltä, että hänen hedelmällisyytensä saattaisi hyvinkin pa-
lautua, jos hän suorittaisi esi-isien vaatimat sovitusrituaalit. Hän kertoi, että nämä oli jo

aloitettu (hänen isänsä luona) tarjoamalla esi-isille hirssiolutta, mutta toistaiseksi hänen
miehellään ei ollut ollut varaa tarjota lammasta, jonka uhraamista esi-isät olivat vaati-

neet. Mama kertoi kuitenkin, että vaikka hän ei enää saisi lisää lapsia, ei hänen tarvin-
nut huolehtia tulevaisuudestaan, sillä hänen lastenlapsensa tulisivat pitämään hänestä

huolta.

Esi-isien henkien ohella hedelmättömyyden taustalla voidaan nähdä olevan mm. noituuden,

kirouksen165, sekä esim buswezi-henkien. Hoitona esi-isien aiheuttamaan hedelmättömyyteen

käytetään sovitusseremonioita kuten muihinkin esi-isien tuomiin ongelmiin. Naisen hedel-

mättömyyden ollessa kyseessä kuulin erilaisista mahdollisuuksista, joiden avulla esi-isät on

mahdollista lepyttää. Koska kyse on naisten rituaalista, niissä käytetään lammasta, joka voi-

daan uhrata talon takana tai tienristeyksessä riippuen esi-isien vaatimuksesta. Lammas voi-

daan myös omistaa elävänä tietylle esi-isälle. Oikea menettelytapa selviää ennustuksessa.

5.1.2 Karjan sairaudet 

Nfumu Bkertoi minulle eräästä sovitusrituaalista, jonka suorittajana hän oli hiljattain ollut.

Rituaali oli suoritettu melko kaukana Isakasta erään miehen luona, jonka lähes 400-päinen

nautakarja oli alkanut sairastaa, ja jotkut lehmistä olivat jo kuolleet. Hän oli kääntynyt on-

gelmansa kanssa nfumu B:n puoleen, joka oli ennustuksessa saanut selville, että ongelmien

takana oli miehen isänpuoleisia esi-isiä.
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Illalla nfumu B ja hänen vaimonsa olivat saapuneet talolle, jossa sovitusrituaali oli tar-

koitus suorittaa. Talon omistaja ja perheen pää, jonka esi-isille rituaali suoritettaisiin,
oli ostanut valkoisen vuohen rituaalia varten, ja se laitettiin yöksi sisälle. 

Aamulla, kun kaikki heräsivät, syntyi ongelmia, sillä kylän vanhimmat, joiden piti

osallistua rituaaliin, eivät suostuneet tulemaan paikalle. Syynä tähän oli se, ettei talon
omistaja ollut kutsunut paikalle kylän kaikkia vanhimpia. Hän joutui nyt pyytämään

anteeksi ja toivotti kaikki tervetulleeksi. Paikalle saapui yhteensä 32 miestä ja 25 nais-
ta. Tämän lisäksi paikalla olivat talon omistajan vaimo, joitakin tämän sukulaisia sekä

nfumu B ja tämän vaimo. Vanhimmat saapuivat paikalle puoli kahdeksalta, minkä jäl-
keen alkoivat valmistelut.

Kylän vanhimmat rakensivat keskelle pihapiiriä ison pyöreän majan (itemelo) talon

omistajan isänpuoleiselle isoisän isoisälle (guku wa pili). Majan valmistuttua, noin

kymmeneltä aamulla, valkoinen vuohi tukahdutettiin sen sisällä.166 Vuohen rituaalisen

tapon (tukahduttamisen) suorittivat jotkut miespuoliset kylän vanhimmat ja tämän jäl-
keen nfumu B “avasi vuohen” ja ennusti siitä, että esi-isät ovat tyytyväisiä toimituksen

kulkuun. Toimituksen aikana sekä vuohi että kaikki osallistujat olivat majan sisällä.
Vuohen nahka irroitettiin ja laitettiin pihalla kuivumaan (se kuuluu talon omistajalle).

Vuohen liha paloiteltiin ja miehet alkoivat valmistaa sitä ruuaksi edelleen majan sisällä.
Naiset puolestaan lähtivät valmistamaan hirssistä bugalia [eli kovaa puuroa, joka arki-

sin valmistetaan maissista] ja majan sisälle tuotiin paikallista hirssiolutta, jonka naiset
olivat valmistaneet jo etukäteen. Osallistujat alkoivat juoda olutta ja rukoilivat yhteen

ääneen esi-isiä ja Jumalaa talon omistajan puolesta. Naiset ligoloivat.

Seuraavaksi pihapiiriin “avattiin portti” (mita). Pihapiirin rajalla oli pystytettynä kolme
keppiä lyhyen välimatkan päähän toisistaan niin, että ne muodostivat kaksi porttia tai

sisääntuloväylää [toinen talon omistajan isän ja toinen äidin puoleiselle suvulle] talolle.
Näiden porttien edustalle rakennettiin edellistä pienempi ja muodoltaan suipompi maja

talon omistajan isän isoisälle (baba nkulu). Tämän jälkeen tämän toisen majan sisällä
teurastettiin musta vuohi työntämällä keihäs sen rintaan. Eläin surmattiin nfumun mu-

kaan näin, koska varkaat olivat aikanaan surmanneet baba nkulun tällä tavalla, ja ryös-
täneet sitten tämän [asia oli selvinnyt ennustuksessa]. Myös tähän taloon tuotiin paikal-

lista olutta, ja kaikki olivat yhdessä kerääntyneenä talon ympärille ja rukoilivat. Tämän
jälkeen vuohi valmistettiin syötäväksi ja syötiin majan ulkopuolella.

Kun oli syöty kylän vanhimmat alkoivat laittaa talon omistajan ylle rannerenkaita: ensin

laitettiin isänpuoleiselle suvulle, vasempaan käteen yksi teräksestä ja yksi kuparista
valmistettu sekä yksi kullan värinen rengas ja äidin puolelle eli oikeaan käteen kupari-
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166 Nfumu B sanoi, että uhrieläin tukehdutetaan, koska ennen eläimet tapettiin aina näin. 



nen rengas, kullan värinen rengas sekä valkoinen helminauha.

Nfumu B kertoi minulle, että rituaali suoritettiin, jotta talon omistajan esi-isät leppyisivät ja

karjan kuolemat loppuisivat. Baba nkulu toi jälkeläiselleen ongelmia, koska hänet oli surmat-

tu raa´alla tavalla kaukana kotoa, ja jätetty hautaamatta. Guku wa pili taas toi ongelmia, kos-

ka tätä tilannetta ei oltu aiemmin hoidettu kuntoon. Symbolinen portin avaaminen esi-isille ta-

lon pihapiiriin voidaan nfumu B:n mukaan suorittaa erilaisten esi-isien tuomien ongelmien

kuten juuri karjan kuoleman vuoksi tai sitten esim. haluttaessa lisää varallisuutta. Portti ava-

taan jokaiseen taloon vain kerran eikä sitä tarvitse tehdä uudelleen ennen kuin muutetaan toi-

seen paikkaan. Nfumu B kertoi sovitusrituaalin onnistuneen, sillä sen jälkeisenä päivänä yk-

si lehmistä sekä yksi vuohi olivat saaneet kaksoset.

Tcherkezoff (1985a: 59, 61-66) on tarkastellut nyamwezien sovitusrituaaleja esikolonialisti-

sella ajalla. Hän toteaa, että nyamwezien perherituaalien tärkein tarkoitus on suorittaa suvun

kuolleiden jäsenten “domestikaatio”, jolloin näitä rituaaleja voi myös tarkastella eräänlaisena

“toisena hautaamisena” (englanniksi “second burial”), joka toistuu aina esi-isän tuodessa on-

gelmia ja jonka tarkoituksena on ylläpitää hyviä suhteita esi-isiin. Tcherkezoff painottaa nä-

kemyksessään sitä, miten esi-isien henget siirtyvät tässä prosessissa rituaalien avulla kotipii-

riin, esim. fyysisesti kalebassiin, johon on näitä varten laitettu lwangaa (eli hirssijauhon ja

veden sekoitusta).

Whyte (1997: 91-97) on tarkastellut “toista hautaamista” ja siihen liittyviä rituaaleja nyole-

alueella Ugandassa, ja toteaa, että ihmisen kuollessa hänestä jää jäljelle varjo (nyoleksi:

“omwigu”), joka lähtee vaeltamaan, kunnes se ilmoittaa jonkun sairauden tai ongelman

muodossa ihmisille toiveensa tulla “haudatuksi toiseen kertaan” rituaalin avulla, jossa mm.

suoritetaan eläinuhreja. Ideaalisti tämä tapahtuu noin vuosi kuolemantapauksen jälkeen, mut-

ta koska uhrieläimiä saattaa olla vaikeata hankkia, voidaan rituaali suorittaa vasta useita vuo-

sia tämän jälkeen. Oma käsitykseni tilanteesta Isakassa poikkeaa Tcherkezoffin (1985a) käsi-

tyksistä, sillä kuulemani perusteella Isakassa rituaalit ja niissä käytetyt objektit koetaan lähin-

nä esi-isien muistamisena ja kunnioittamisena. Whyten (1997: 97) mukaan nyole-alueella

esi-isät osoittavat toiveen, että heidän muistokseen uhrattaisiin ajoittain myös muutenkin kuin

toivoessaan “toista hautaamista”, ja myös tämä muistutus tapahtuu sairauksia tai ongelmia
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tuomalla. Tällöin kyse on esi-isien muistamisesta kuten mielestäni isakalaisissa esi-isille

omistetuissa rituaaleissakin. 

5.2 Kutsu nfumuksi

Esi-isät ovat vaikuttaneet hyvin näkyvästi monen nfumun elämään jo lapsuudesta alkaen.

Toisaalta vaatimukset nfumun työn aloittamiseksi ovat kaikkien nfumujen kohdalla alkaneet

vasta aikuisiällä. Nfumu B kertoi  syntymästään seuraavanlaisen kuvauksen:

Jo ennen kuin nfumu B:nä äiti oli tiennyt odottavansa lasta, oli hänen äitinsä isä, joka

oli nfumu, nähnyt unen,  jossa hänen tyttären tyttärensä sai poikalapsen, jolle tulisi an-
taa hänen isänsä isän nimi. Lapsi syntyi, mutta äiti unohti esi-isien toiveen antaessaan

lapselle nimeä. Kaksi viikkoa myöhemmin lapsi alkoi itkeä öisin. Itku alkoi auringon
laskiessa ja jatkui aina aamuun asti. Perheessä ihmeteltiin kovasti, mikä oli vikana.

Lapselle annettiin bugotaa, mutta mikään ei auttanut, eikä lapsi suostunut syömään-
kään. Hänet päätettiin viedä nfumun luokse [ei lapsen äidin isoisä vaan joku muu], jo-

ka ennusti “mnyaa”-oksassa hänelle viedystä lapsen syljestä, että syy on väärässä ni-
messä. Kun syy selvisi, lakkasi lapsi kotona itkemästä. Hän sai uuden nimen.

Samankaltaisia tilanteita oli ollut myös joillakin muilla nfumuilla.167 Esim. Nfumu E kertoi

esi-isien vaivanneen häntä lapsuudessa muutenkin. Käydessään toista vuotta koulua hän oli

äkisti sokeutunut, minkä seurauksena hänet oli viety ennustajalle. Ennustuksessa oli selvin-

nyt, että ongelman takana olivat esi-isät, jotka eivät halunneet pojan käyvän koulua. Poika

tervehtyikin välittömästi lopetettuaan koulunkäynnin.

Mama G kertoi erilaisista asioista, joita esi-isät ovat tuoneet hänelle. Joitakin vuosia
sitten hän välttyi auto-onnettomuudelta, sillä jokin oli pidättänyt häntä astumasta au-

toon, joka oli myöhemmin kolaroinut ja kaikki matkustajat olivat kuolleet. Jonkin ajan
kuluttua tästä tapauksesta hän oli mennyt nfumun luokse ennustettavaksi, sillä hän ko-

ki, ettei mikään, mitä hän elämässään yritti tuottanut tulosta. Tässä ennustuksessa
nfumu muistutti mama G:tä tapauksesta, jossa tämä vältti onnettomuuden ja kertoi tä-

män johtuneen siitä, että hänen esi-isänsä auttoivat häntä. Ennustuksessa ilmeni myös,
että maman esi-isät halusivat tämän rupeavan nfumuksi. Merkkinä esi-isien tahdosta
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167 Mama E kertoi, että jos avioliiton ulkopuolelta syntynyt lapsi aikanaan saa omia lapsia, nämä saatta-
vat “itkeä nimeä” biologisen isänsä suvusta, eivätkä parane, ennen kuin jonkun isovanhemman nimi biologi-
sen isän suvusta otetaan käyttöön eli biologisen isän taustat on selvitetty.



mamalla oli usein ollut päänsärkyä sekä kipuja koko ruumiissa. Hän myös suuttui ta-
vallista helpommin. Mama kertoi suunnitelleensa nfumuksi ryhtymistä, mutta toistai-

seksi se oli ollut mahdotonta, sillä hänellä ei ole ollut varaa hankkia työn aloittamiseen
tarvittavia välineitä kuten leopardin ja leijonan nahkaa. Jos hänellä olisi rahaa, hän

aloittaisi heti työskentelyn nfumuna. Mama kertoi myös, ettei hänen miehensä vielä
tiedä hänen aikeistaan. Pohdimme sitä, miten mies suhtautuisi, jos saisi tietää asiasta.

Mama totesi, että jos mies ei suostuisi hänen aikeisiinsa, hänen olisi jätettävä tämä, sil-
lä muuta vaihtoehtoa ei olisi.

Lapsuuden jälkeen esi-isät alkavat jälleen tuoda ongelmia aikuisella iällä. Nfumut eivät koe

esi-isien tahtoa välttämättä posititiivisen asiana (vrt. Caplan 1997: 190), ja tästä syystä ei

mielestäni voida sanoa, että tähän ammattiin hakeuduttaisiin vain puhtaasti taloudellisen hyö-

dyn takia. Devisch (1991: 114-116) on tarkastellut yaka-ennustajia, jotka kokevat depression

hysteriformisia oireita168, kun joku yhteisön ennustaja on kuolemassa tai kuollut ja tämä saa

heidät tuntemaan pelkoa. ennustajat etsiytyvät tällöin jonkun ennustajan luokse, ja transsissa

käy ilmi, että tietty esi-isä haluaa hänen ryhtyvän ennustajaksi. Tämän jälkeen seuraa yhdek-

sän kuukautta kestävä initiaatio ennustajaksi. Tänä aikana esi-isän tuoma ongelma katoaa vä-

hitellen. (Vrt. myös Whyte 1991: 157. ja Peek 1991: 19). Sukuma-nyamwezien kohdalla ta-

pahtumien kulku on hyvin saman tyyppinen, vaikkakin opiskelu ennustajaksi, joka huipen-

tuu initiaatioon (salaseurat) kestää yleensä useita vuosia.

Nfumu B ja nfumu E kertoivat minulle kokemuksiaan esi-isien kutsusta, joka pakotti

heidät ryhtymään nfumuiksi. Esi-isät alkoivat vaivata heitä molempia hyvin pian hei-
dän avioiduttuaan ensimmäistä kertaa. Tällöin nfumu B oli ollut tanssinjohtaja (ningi)

ja nfumu D oli harjoittanut kaupankäyntiä. Esi-isät olivat ilmentäneet tahtonsa nfumu
B:n kohdalla niin, että tämä oli ajoittain joutunut esi-isien henkien valtaan täysin kont-

rolloimattomasti ja eräänä päivänä ne olivat “juoksuttaneet”169 hänet erään mwanzalai-
sen nfumun luokse, joka oli ennustuksessa selvittänyt esi-isien tahdon. Tämän jälkeen

nfumu B oli jäänyt hänen luokseen nfumun oppiin. Nfumu E kertoi sairastuneensa yl-
lättäen, jolloin hänet oli viety hoitoon mielisairaalaan. Hän ei kuitenkaan parantunut

sairaalassa, jolloin hänen isänsä ja tämän isä päättivät käydä ennustajalla ja selvittää
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168 Engl. “hysteriform symptoms of depression”. Sorvaniemi (11.3.1997) totesi, että tällä tarkoitetaan
depressiota, jossa on mukana hysteerisiä sävyjä. Ihmisen käyttäytyminen muuttuu äkisti, hän on suunnil-
taan, kovaääninen (ikäänkuin hän simuloisi esim. psykoosia). Suomessa ilmiö on tyypillinen nuorilla, nai-
mattomilla naisilla, joilla on alhainen sosioekonominen asema, ja vanha psykodynaaminen selitys ilmiölle
on tiedostamattoman psyykkisen konfliktin esiintulo symbolisessa mielessä. Sorvaniemen mukaan länsimai-
sen lääketieteen näkökulmasta henkipossessio (transsi) tulkitaan juuri suggeroiduksi hysterian kaltaiseksi ti-
laksi. (Sorvaniemi on Satakunnan sairaanhoitopiirin psykiatrian tulosyksikön ylilääkäri.)

169 Suahiliksi: “kimbiza”. Tämä tapahtui nfumu B:n ollessa hengen vallassa.



sairauden syyt. Ennustuksessa kävi ilmi, että nfumu E:n esi-isät halusivat hänen ryh-
tyvän nfumuksi. Kuultuaan tämän nfumu D kertoi pelänneensä tulevaisuuttaan, mutta

keskusteltuaan äitinsä kanssa (joka myös oli nfumu) oli hän tullut siihen tulokseen, et-
tei hänellä ollut muuta vaihtoehtoa kuin tarttua alan opintoihin.

Miksi juuri nämä ihmiset joutuvat henkien valtaan? Tätä on pohdittava yhteisön näkökulmas-

ta.170 Tällöin selityksenä sukuma-nyamwezien kohdalla on yksinkertaisesti esi-isien tahto,

joka ilmenee näiden tuomien ongelmien kautta. Miksi esi-isät eivät tuo ongelmia useammille

yhteisön jäsenille? Isakalaiset kertoivat, että tämä johtuu mm. siitä, että esi-isien henkiä on

sekä vahvoja (kovia)1 7 1 että heikkoja (pehmeitä)172. Jos ihmisen esi-isät ovat vahvoja, ne pa-

kottavat jälkeläisensä tahtoonsa, ja tällöin ei edes ihmisen omistautuminen kristinuskolle ja

kristillinen (tai islamilainen) Jumala voi estää niitä. Toisaalta, jos ihmisen esi-isät ovat

heikkoja, voi hän harjoittaa kristinuskoa (tai islamia) niiden siihen puuttumatta. 

5.3 Noituus (bulogi)173 ja sen muodot Isakassa

Sukuma-nyamwezi-alueen yhteisöissä noituus on Tannerin (1956: 437; 1970: 18) mukaan

elettyä todellisuutta, ja se on yksi selitys epäonnelle ja sairauksille. 
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170 Boddy (1994: 410-411) jakaa henkipossessiotutkimukset reduktiivisiin/rationalisoiviin sekä toisaalta
kontekstualisoiviin. Esimerkkinä edellisistä ovat tutkimukset, jotka tarkastelevat henkipossessiota puhtaasti
fyysisenä ilmiönä (esim. transsi) tai (mieli)sairautena (vrt. esim. Devisch 1991: 114: “depression hysterifor-
miset oireet”). Boddy (1989: 146-147) on nähnyt possession tarkastelun sairautena johtavan ilmiön liiallisen
medikalisoinnnin vaaraan ja sen rajalliseen ymmärtämiseen. Henkipossessioilmiön moninaisuutta: sen kult-
tuurista, yhteiskunnallista ja historiallista kontekstia ei voi unohtaa. Jos possessiota halutaan tarkastella sai-
rautena, on tutkimuksen lähdettävät kulttuurista ja ilmiöstä itsestään käsin (eli sairaus, joka on henkien tuo-
ma).

171 Suahiliksi: “kali”.
172 Suahiliksi: “pole”
173 Käytän työssäni suomenkielistä sanaa “noituus” vastaamaan sukuman kielistä sanaa bulogi (suahilik-

si: “uchawi”). Sanavalinta ei ollut ongelmallinen, sillä suomen kieli ei tarjoa muuta hyvää vaihtoehtoa.
Evans-Pritchard (1937) teki jaottelun käsitteiden “witchcraft” (sisäsyntyinen pahuus) ja “sorcery” (noituus ta-
pahtuu ulkoisten apuvälineitten, esim. erilaisen “lääkkeitten” avulla) välillä. Tätä jaottelua on käytetty alan
kirjallisuudessa paljon (mm. Middleton & Winter 1963; Caplan 1997), vaikka se perustuikin itseasiassa zan-
de-kulttuurin käsityksiin näiden ilmiöiden erilaisuudesta. Abrahams (1994: 9-10) toteaa, ettei jaottelua ole
syytä käytää, ellei se vastaa kuvauksen kohteena olevan kansan todellisuutta. Jako “witchcraft” ja “sorcery”
zandejen kohdalla perustuu ilmiöiden erilaiselle luonteelle zande-kulttuurissa. Sukuma-nyamwezien kohdalla
jakoa ei mielestäni voida käyttää, sillä sitä ei kulttuurissa tunneta. En myös käytä sukumankielistä sanaa
bulogi, vaikka tämä olisikin varmasti paras vaihtoehto. Koska sana on jossain määrin korvattavissa suomen-
kielisellä sanalla “noituus”, haluan tässä yhteydessä helpottaa tekstini luettavuutta käyttämällä suomea. (Ks.
myös mm. Asforth 1996: 1994; Fisiy & Geshiere 1991: 252.)



Sukumat uskovat, että ihmisen hyvinvointi riippuu Jumalan, noitien ja esi-isien yhteistoimin-

nasta. Joitakin sairauksia pidetään “luonnollisina”, mikä tarkoittaa, että niiden voidaan hyväk-

syä olevan seurausta Jumalan tahdosta, mutta suurimman osan ihmisen terveydentilaan liitty-

vistä häiriöistä epäillään johtuvan jonkun pahasta tahdosta. (Wijsen 1993: 134.)

Myös Isakassa noituuteen liittyvät asiat olivat elettyä arkea, ja aivan kenttätyöni alkuajoista

lähtien kuulin noituudesta paljon kertomuksia, ja minulle osoitettiin noituudesta epäiltyjä ih-

misiä. Näin myös tapahtumia, jotka liittyivät reaktioihin, joita noituus isakalaisissa herätti.

Noituudesta puhuttiin paljon, ja tapaa, jolla siitä usein puhuttiin voisi luonnehtia juoruami-

seksi: joitakin naapureita epäiltiin noituudesta, ja kyläläisten kuoleman tai sairauksien syitä

arvailtiin. Vain harvoin pääsin keskustelemaan ihmisen kanssa, joka itse olisi kertonut joutu-

neensa noituuden uhriksi, ja noituuden olemuksen tarkempi pohdinta ihmisten kanssa osoit-

tautui yleensä mahdottomaksi. Tähän yksi selitys on varmasti se, että perinpohjainen tieto

noituudesta tekee ihmisestä epäilyksenalaisen.174

Noidat voivat sukuma-nyamwezi-alueella olla sekä naisia että miehiä. Vaikka noituus saat-

taakin periytyä suvussa, on taidot joka tapauksessa opeteltava joltakin noidalta, jonka ei tar-

vitse olla sukulainen. (ks. mm. Tanner 1970: 22-23.) Ningi A:n kuvaus kertoo siitä, miten

noituusopinnot naispuolisen noidan luona saavat alkunsa:

Noituus on ostettava, mutta ei rahalla vaan noidaksi pyrkivän täytyy antaa noidille joku
lähiomainen palkaksi tiedoista. Noituus on opeteltava, ja tämä on naisille helpompaa

kuin miehille. Kun nainen kuulee jostain tietystä noidasta, jonka oppilaaksi hän tahtoo,
on hänen alettava lähestyä tätä vähitellen. Nainen voi viedä noidalle pieniä lahjoja sil-

loin tällöin, ja vasta päästyään hyviin väleihin tämän kanssa, voi hän kertoa tälle on-
gelmansa. Noita lupaa apua, mutta pyytää samalla palkaksi naisen sukulaisen henkeä.

Ningi A totesi vielä, että sen lisäksi, että noituuden voi periä, on kyse myös ihmisen

sielusta175, sillä ilkeät ihmiset hakevat noituutta. 

Noidat liikkuvat öiseen aikaan alastomina. Niiden kerrotaan tanssivan haudoilla ja juhlivan
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174 Ashforth (1996: 1196) toteaa, ettei hän kenttätyötä tehdessään oppinut ymmärtämään noituudesta sys-
temaattisen tiedonhankinnan avulla vaan lähinnä tultuaan tutuksi ihmisten kanssa, sattumalta, keskustelles-
saan vapaasti ihmisten kanssa.

175 Suahiliksi: “ roho”. Esim. pahasta ja ilkeästä ihmisestä voidaan sanoa: “ana roho mbaya” (= hänellä
on paha sielu).



syömällä suuria määriä lihaa.176 Mama E kertoi ensimmäisen aviomiehensä äidistä seuraavaa: 

Avioliitossa aviomiehen kanssa kaikki sujui hyvin. Aviopari asui kuitenkin miehen äi-
din luona, mistä seurasi ongelmia. Talon naisväki söi (miesten tietämättä) päivittäin

vuohen tai lampaan lihaa, joka ilmestyi kuin tyhjästä. Tämä herätti mama E:ssä ihme-
tystä, mutta kun hän tiedusteli asiasta miehensä äidiltä, joka ruokatarjoilusta oli vas-

tuussa, tämä vain sylkäisi ja totesi, ettei sitä tarvinnut tietää. Mama jatkoi kuitenkin ky-
selyään, ja ehdotti, että lihaa, jota oli niin runsaasti, alettaisiin jakaa myös naisväen ul-

kopuolelle. Ehdotuksen seurauksena aviomiehen äiti löi häntä. Mama sairastui vaka-
vasti, ja kääntyi nfumun puoleen, joka sai ennustuksessa selville, että maman miehen

äiti oli noitunut tämän. Lihat, jota naisväelle tarjottiin päivittäin, olivat peräisin noitien

öisistä “leikeistä”177. 

Noidat käyttävät apunaan erilaisia eläimiä kuten hyeenoita, tuhatjalkaisia178 ja pöllöjä. Esi-

merkiksi hyeenan ulvonta herättää ihmisissä pelkoa, sillä noidat käyttävät niitä mm. kulkuvä-

lineinään liikkuessaan öiseen aikaan. Päivisin noidat säilyttävät hyeenoita asunnoissaan.

Kuulin seuraavanlaisen kuvauksen noin 40-vuotiaalta sukuma-naiselta: 

Kerran Isakan keskustassa liikkui hyeena keskellä päivää.179 Isakalaiset, jotka hyeenan
näkivät, hermostuivat ja alkoivat paiskoa sitä kivillä sekä juosta sen perässä päästäk-

seen siitä eroon. Eräs vanha nainen käveli ihmisjoukon ohi ja tiedusteli, miksi nämä
kiusasivat eläintä, joka ei ollut tehnyt mitään pahaa. Tässä kohdassa tarinan kertoja

katsoi minua merkitsevästi ja nauroi. Ymmärsin, että vain noita voi puolustaa hyeenaa.

Isakalaiset sanovat, että noidat erottaa muista ihmisistä näiden ylitsevuotavan ystävällisyyden

perusteella. Noitien on käyttäydyttävä ystävällisesti, jotta heitä ei epäiltäisi pahuudesta, mutta

liika yrittäminen paljastaa heidän olemuksensa.180 Noidat ovat joko sukulaisia tai naapureita.
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176 Lambek (1993: 246) toteaa noidista Mayottella, että ne ilmentävät kaikkea sitä, mikä on yhteiskun-
nallisten normien vastaista (esim. alastomuus, liikkuminen öiseen aikaan jne.). Whyte (1997: 178) puoles-
taan puuttuu siihen, miten nyole-yhteisössä Ugandassa noituuteen liittyy kovasti epävarmuutta, sillä elävien
ihmisten motiiveja ja salattua pahuutta on vaikeampi ymmärtää kuin esim. henkien käyttäytymistä.

177 Suahiliksi: “michezo” (yks. “mchezo”) = peli, leikki. Sanaa käytetään käytetään myös puhuttaessa
noitien toimista. 

178 Eräs nainen kertoi minulle tuhatjalkaisen (suahiliksi “jongoo”) piston olevan myrkyllinen vain, jos
eläin on noidan lähettämä.

179 Hyeena liikkuu yleensä vain öisin ja asutuksen ulkopuolella. Se on poikkeuksellinen näky keskellä
kylää päiväsaikaan. Lisää hyeenasta ja noidista sekä hyeenasta afrikkalaisessa suullisessa perinteessä: ks.
mm. Gottlieb 1992: 107-114.

180 Vrt. Ashforth 1996: 1216.



Tämän sanotaan johtuvan mm. siitä, että vain heillä on mahdollisuus saada tietoonsa kaikki

tarvittavat tiedot uhrista. Ilman läheistä suhdetta ja tietoja ei noidan ole mahdollista saada yh-

teyttä uhrin esi-isiin, joiden yhteistyö noitumisessa on välttämätöntä (vrt. Tanner 1970: 21).

Noitien motiivina nähdään olevan joko pahuus, kateus tai mustasukkaisuus. Myös tämä se-

littää sen, että noitien nähdään olevan joko sukulaisia tai naapureita, sillä muilla ei ole syytä

kateuteen. (Mesaki 1994: 48.)

5.3.1 Noitien toiminta

Miten noidat sitten toimivat? Mesaki (1994: 48-49), kuvailee noituuden eri ilmenemismuoto-

ja sukuma-alueella. Mesakin kuvaukset vastaavat niitä kertomuksia, joita kuulin noituuteen

liittyvistä asioista Isakassa. Noituutta voi harjoittaa monella eri tavalla. Kuitenkin lähes kaik-

ki, joiden kanssa asiasta keskustelin, olivat sitä mieltä, että noidat (yks. nogi - mon. balogi)

ovat periaatteessa samanlaisia; he vain käyttävät erilaisia menetelmiä epäonnen ja sairauden

tuottamisessa.181

Mesaki (1994: 48-49) mainitsee, että kaikkein yleisin ja samalla pelätyin noituuden muoto

sukuma-alueella on bugotan lisääminen uhrien ruokiin tai juomiin.182 Tämän noituuslajin nimi

on bulishiwa, ja sen vaikutukset ulottuvat joko vatsaan, sisäelimiin tai keuhkoihin (Reid

1982: 134). Kuulin tästä noituuslajista Isakassa paljon, mutta en ole selvillä mistään yksittäi-

sestä sairaustapauksesta, jonka aiheuttajana olisi juuri tämä noituuden muoto. Useimmiten,

kun puhuttiin noituuden aiheuttamista vahingoista, keskusteltiin juuri tästä lajista, mutta ker-

tomukset olivat hyvin yleisluontoisia. Toisessa noituuden muodossa noita asettaa vahingolli-

sia aineita tielle tai polulle, jolloin uhri astuu niiden päälle. Mesaki (1994: 48-49) ja Reid

(1982: 134) mainitsevat molemmat tämän noituustyypin, nimeltään kupandya. Reid toteaa,

että myrkkyyn astumisesta seuraa polttava kipu, joka myöhemmin leviää alavatsaan ja ni-

veliin asti. Uhri laihtuu, muttei kuitenkaan pysty syömään paljoa, ja hänen nivelensä turpo-

avat ja tulevat jäykiksi.183

100

181 Muutamat olivat kuitenkin sitä mieltä, että on olemassa erilaisia “noitalajeja”, jotka käyttävät erilai-
sia menetelmiä.

182 Vastaava “myrkyttäminen” mielletään sukuma-nyamwezi-alueella aina noitien työksi.
183 Reid (1982: 134) mainitsee myös toisen noituustyypin, nimeltään ng´wiyumba, jossa noidan myrkky

aiheuttaa turvotusta.



Punaiset lyönnin jäljet ihossa voivat myös olla merkki noituudesta. Jäljet aiheutuvat näky-

mättömän noidan kepinlyönneistä. Tämän noituusmuodon nimi on nhamanhama, ja kuulin

siitä monia kuvauksia, jotka eivät kuitenkaan milloinkaan koskeneet kertojaa itseään vaan

kertojan sukulaista tai tuttavaa. Kuvauksille oli yhteistä se, että kaikissa tapauksissa noituu-

den uhri oli ensin viety hoidettavaksi joko sairaalaan tai teveysasemalle, joissa potilaasta oli

saatettu ottaa paljonkin erilaisia näytteitä, mutta niiden avulla ei saatu mitään selville. Tervey-

denhuoltohenkilökunnan oli näin ollen pakko luovuttaa, ja potilas oli joko heidän neuvostaan

tai omasta tahdostaan hakeutunut nfumulle ennustettavaksi. Vasta tällöin jälkien syy saattiin

selville ja oikeanlainen hoito alulle.

Noidat voivat myös kuljettaa uhrinsa noitien kaupunkiin, Gamboshiin. Seuraavasta kerto-

muksesta kuulin versioita useilta isakalaisilta:

Nuori mies, joka oli kotoisin eräästä kylästä Isakan alueelta, sairastui ja kuoli, jonka
jälkeen hänet haudattiin. Miehen sukulaiset surivat kovasti tämän kuolemaa. Pari vuot-

ta kuolemantapauksen jälkeen miehen kotikylään meni suuri joukko poliiseja, sillä
kuolleena pidetty mies oli yllättäen palannut kotiin. Poliisit tutkivat haudan, johon mies

oli haudattu ja totesivat, ettei sieltä löytynyt kyseisen miehen luita. Kyse oli siis noi-
tuudesta, ja nuori mies olikin ollut Gamboshissa, noitien kaupungissa. Hän kertoi, että

Gamboshissa oli mm. maanviljelijöitä, jotka viljelivät noidille maata. Hänet oli viety
sinne armeijaa varten, mutta koska hän oli käyttäytynyt sopimattomasti, hänet oli ajettu

savannille. Hän oli kuitenkin selviytynyt Nzegan kaupunkiin, jossa hän oli ilmoittau-
tunut poliisille. Mies oli ollut kovin niukkasanainen kuvaillessaan Gamboshia, sillä

hän pelkäsi henkensä puolesta.184

Mwanzassa kuulin ensimmäisen kuvauksen Magun alueella (alue Mwanzasta koilliseen) si-

jaitsevasta Gamboshin kaupungista, joka erottuu muista kaupungeista tavattomassa rikkau-

dessaan. Gamboshissa mm. kaikissa taloissa on sähkö. (Kishosha 10.10.1997) Isakalaiset

kuvailivat Gamboshia noitien kaupungiksi tai kyläksi ja toisaalta noitien järjestöksi. Gam-

bosh ei ole vain yksi paikka vaan niitä on kaikkialla, missä noitiakin on. Gamboshiin noidat

kokoontuvat öiseen aikaan, ja kaikki toimii siellä aivan kuin tavallisessa kylässä. Kuten edel-

lisestä kertomuksesta käy ilmi, Gamboshissa työntekijöinä ovat ihmiset, jotka noidat ovat
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184 Tarinan kertoja on n. 40-vuotias kristitty sukuma-nainen. Muut versiot tarinasta olivat hyvin saman-
kaltaisia ja poikkesivat vain yksityiskohdissa ja painotuksissa.



pakottaneet sinne töihin, samalla kun ihmisten omaiset luulevat heidän kuolleen.185 Saman-

kaltaisia kuvauksia noidista, jotka kuljettavat ihmisiä työvoimakseen, löytyy myös muualta,

esimerkiksi Kamerunista (Fisiy & Geschiere 1991: 260-263), ja mm. Caplanilla (1997: 160)

on viittauksia vastaavanlaiseen ilmiöön Mafia-saarella Tansanian itärannikolla.

Noituus voi olla kaikenlaisten sairausten taustalla. Merkki, joka herättää epäilyt noituudesta

(tai esi-isien osallisuudesta) on se, että sairaus ei parane normaalilla hoidolla tai on luonteel-

taan krooninen. Esimerkiksi malaria on isakalaisille hyvin tuttu sairaus, ja sitä hoidetaan kä-

sitykseni mukaan pääasiassa joko kotona tai kaupoista hankituilla lääkkeillä. Jos malaria kui-

tenkin muuttuu krooniseksi, heräävät epäilyt noituudesta. Mielenkiintoinen esimerkki, josta

käy ilmi länsimaisen lääketieteen ja paikallisten näkemysten suhde noituuskysymyksissä, on

lasten tauti, joka on suahiliksi nimeltään “degedege”. Isakassa tästä sairaudesta puhuttiin pal-

jon, ja sitä vastaan monille pienille lapsille oli ripustettu kaulaan tai lanteille suojaavia amulet-

teja.

Länsimaisen terveydenhuollon piirissä “degedegen” nähdään johtuvan hoitamattoman mala-

rian aiheuttamista kuumekouristuksista, joka usein johtaa lasten kuolemaan, mutta joka olisi

parannettevissa malarialääkityksen avulla. Keskusteluissani nfumujen ja muiden ihmisten

kanssa kävi ilmi, että yleinen näkemys oli, että tauti aiheutuu noituudesta, jolloin länsimainen

lääketiede ei pysty vaikuttamaan siihen186. Molemmat tahot käyttävät samaa termiä, “degede-

ge”, kuvaamaan etiologialtaan hyvin erilaisia ilmiöitä, ja tämä saattaa johta väärinkäsityksiin

näiden eri tahojen välillä. 

Yleisesti ottaen myös monien kaikkien joukko-ongelmien ja -onnettomuuksien nähdään hel-

posti olevan peräisin joko esi-isien hengiltä tai noituudesta.187 Eräs virallisen terveydenhuol-

lon parissa työskentelevä isakalainen nainen kertoi minulle seuraavaa: 

Vuosina 1994 ja 1995 monet äidit Isakassa kuolivat raskauden aikana, synnytyksessä

tai sen jälkeen verenvuotoon. Yhteensä näitä kuolemantapauksia oli 15 tai 16. Naisia
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185 Kuvaillessaan Gamboshia eri ihmiset mainitsivat, että sinne viedään kaikenlaisia työntekijöitä. Jos
kertojana oli ningi, käyttin hän esimerkkinä omaa työtään, ja jos kertojana oli kätilö tai maanviljelijä he
käyttivät taas omia töitään esimerkkeinä.

186 Nfumuille järjestetyissä seminaareissa (valtio + luterilainen kirkko) on nfumuille puhuttu malariasta
ja tähdennetty sitä, että malariapotilaat tulisi lähettää testeihin terveysasemille. 

187 Vrt. mm. Auslander 1993: 168.



kuoli niin paljon, että ihmiset säikähtivät. Naiset kuolivat ilman näkyvää ja selvää syy-
tä. Synnytys saattoi mennä erinomaisesti, mutta sitten myöhemmässä vaiheessa alkoi

verenvuoto, joka johti naisen kuolemaan. Kaikki kuolemantapaukset olivat yhden ky-
län alueella. Ihmiset alkoivat epäillä, että kyseessä on noituus, ja että naiset ovat pää-

tyneet Gamboshiin. Tätä ei kuitenkaan voitu todistaa, sillä asiaa ei koskaan selvitetty
ennustajalla.

Toinen hätkähdyttävä esimerkki noituudesta Isakalaisten puheissa oli AIDS:iin liittyvät käsi-

tykset. 

Eräs terveydenhuollon parissa työskentelevä nainen kertoi minulle, että monesti ihmi-

set, joilla on AIDS, sanovat, että heidät on noiduttu. Vaikka heistä otettaisiin verikoe ja
tulos olisi positiivinen, he väittävät edelleen olevansa noiduttuja. Hän kertoi, että mo-

net menevät naimisiin “positiivisten” kanssa, sillä he toivoivat itselleen hyvää tulevai-
suutta (tulevalla puolisolla saattaa olla omaisuutta).

5.3.2 Kirous

Tässä yhteydessä tarkastelen vielä kirousta (izumo)188, jolla on selviä samankaltaisuuksia noi-

tuuden kanssa. Itse asiassa joissain tapauksissa eroa näiden kahden välillä tuntuu olevan vai-

kea löytää. Yleensä izumo, kirous, tulee joko omilta vanhemmilta tai muilta vanhemmilta su-

kulaisilta.189 Se on seurausta rikkomuksesta perhettä ja sukua vastaan, ja pelkät sanat riittävät

saattamaan sen voimaan. Kirouksen purkaminen tapahtuu kiroajan suostumuksella ja tämän

sanoilla. Toisaalta keskustelin joidenkin nfumujen kanssa, jotka kertoivat mahdollisuudesta

kirota bugotan avulla. En koskaan lopullisesti ymmärtänyt bugotan avulla suoritetun kirouk-

sen ja noituuden eroa.190 Toisten nfumujen (esim. nfumu A) mielestä ne olivatkin sama asia,

sillä he totesivat, ettei kirouksia voi tehdä bugotan avulla lainkaan (Ks. myös kpl. 5.5.1.) 
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188 Suahiliksi: “laana”.
189 Vrt. kirous nyole-alueella, Ugandassa (Whyte 1997: 155-177)
190 Lambek (1993: 239) toteaa, että jotkut hänen informanteistaan Mayottella olivat sitä mieltä, että jos

ongelmien tuottajalla on “oikeus puolellaan”, ei kyse ole noituudesta. Uskoisin, että joidenkin nfumu infor-
manttieni ajatus bugotalla suoritettavasta kirouksesta liittyy tähän. (Ks. myös Whyte 1997: 167.)



5.4 Reaktioita noituuteen

Noituustapauksissa isakalaiset kääntyvät yleensä nfumun puoleen. Nfumun työ sukuma-ny-

amwezi-yhteisöissä nähdään ensisijaisesti hyvänä (ks. mm. Wijsen 1993: 113), vaikka hä-

nen roolinsa onkin aina ambivalentti. Isakalaiset puhuivat nfumuista vastavoimana noituudel-

le (bulogi) ja noidille (nogi - mon. balogi). Hyvän nfumun tulee kuitenkin osata hoitaa noi-

tuuteen liittyviä ongelmia ja osatakseen käsitellä niitä on hänen myös tiedettävä paljon noi-

tuudesta (nfumu B 22.10.97). Lähes kaikki nfumu-informanttini kertoivat hoitavansa noi-

tuudesta aiheutuvia ongelmia (poikkeus nfumu F), ja eräs heistä jopa avoimesti kertoi käyt-

tävänsä tarvittaessa (esim. asiakkaan pyynnöstä) noituutta191 esim. kostaakseen asiakkaansa

puolesta noidalle. Jako nfumun ja noidan välillä näyttää hämärtyvän käytännön tasolla täy-

dellisesti. Käsitteellinen jako hyvään (nfumu) ja pahaan (nogi) perustuukin siihen, että

nfumut käyttävät voimiaan (vaikka kyseessä joissain tapauksessa olisikin noituus) tehdäk-

seen “hyvää”. Nfumu-informanttini kertoikin eron hänen ja noidan välillä olevan sen, ettei

hän koskaan vahingoita ketään perusteetta, toisin kuin noidat. (Vrt. Lambek 1993: 239.)

Kaikki nfumut, joiden kanssa asiasta keskustelin, kertoivat osaavansa sekä hoitaa että ennal-

taehkäistä em. noituudenlajeista johtuvia ongelmia (ei Gambosh). Noituuden aiheuttaman

ongelman hoito muodostui kokemukseni mukaan kahdesta vaiheesta: ensin noituus ja sen

vaikutukset poistettiin uhrin ruumiista esim. bugotan tai jonkun rituaalin avulla, minkä jäl-

keen seurasi ennaltaehkäisy (suojautuminen). Ennaltaehkäisy tapahtui skarifikaatioiden eli

ihoviiltojen avulla (ks. kpl. 2.1.3). Noituutta vastaan voidaan suojautua myös erilaisten ob-

jektien avulla, jolloin  esim. etanan kotiloita asetetaan talon katolle suojaamaan taloa tai lap-

sille ripustetaan kaulaan pieni musta pussi, jossa onbugotaa “degedegeä” (ks. kpl. 5.2.1)

vastaan jne. Jotkut nfumut kertoivat myös, että heillä on bugotaa, joka mahdollistaa noitien

(jotka ovat yöllä liikkuessaan tavallisille ihmisille näkymättömiä) näkemisen. 

Nfumu A kertoi minulle, että hänellä on noitien varalta bugotaa, jolla hän voi tarvitta-

essa muuttaa kotinsa noidilta näkymättömäksi, jolloin ne eivät voi vahingoittaa häntä
itseään, hänen omaisuuttaan tai perhettään. Hänellä oli myös bugotaa, jota saattoi hie-

roa kulmakarvoihin ja nähdä noidat. Hän kysyi haluaisinko kokeilla jälkimmäistä ja
hetken epäröityäni myönnyin. Nfumu pohti asiaa hetken ja totesi, ettei ajatus ollut sit-
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191 Koska asiasta oli lähes mahdotonta keskustella informanttien kanssa, en voi antaa viitteitä siitä, kuin-
ka yleistä tämä on. 



tenkään hyvä, sillä hän kertoi noitien liikkuvan aina alastomina, eikä niiden näkeminen

olisi sopivaa nuorelle eurooppalaiselle naiselle.192

Vaikka nfumut nähdään asiantuntijoina noituuteen liittyvissä asioissa, ei heidän apunsa vält-

tämättä ole riittävä. Wijsen (1993: 115) mainitsee, että vanhat ihmiset, joiden kanssa hän

keskusteli noituudesta, kertoivat noituuden sukuma-alueella lisääntyneen kolonialismin jäl-

keisinä aikoina. Bukurura (1994: 65-67) sekä Mesaki (1994: 51-53) painottavat sitä, että ko-

lonialismin sekä itsenäisyyden aikana tavat, joilla noituutta ja noitia on käsitelty, ovat muut-

tuneet suuresti ja erityisesti noituudesta epäiltyjen tappaminen on lisääntynyt. Tarkastelen nyt

näitä muutoksia sekä joitakin yhteiskunnallisia ja kulttuurisia seikkoja, joiden nähdään ole-

van näiden muutosten taustalla.

Esikolonialistisella ajalla sukuma-nyamwezi-alueella noitiin suhtauduttiin kolmella mahdolli-

sella tavalla. Ensinnäkin noitaa saatettiin yhteisössä yksinkertaisesti vain “sietää”, kunnes

tämän harjoittaman noituuden tuomat ongelmat kävivät yhteisön kannalta sietämättömiksi,

mistä seurasi noidan karkoitus yhteisön ulkopuolelle. Noita tapettiin vain hyvin vakavissa

tapauksissa. (Bukurura 1994: 65.) Karkoitukset sekä tapot tehtiin joko päällikön luvalla tai

ainakin päällikölle tiedotettiin näistä toimista (Tanner 1970: 15). 

Kolonialismin aikana tilanne muuttui huomattavasti. Saksalaiset kohtelivat sekä tuomittuja

noitia että myös joitakin nfumuja, jotka paljastivat noitien henkilöllisyyksiä, kovin ottein -

mm. hirttämällä. Britit taas puuttuivat noituuteen lainsäädännöllisin keinoin vuodesta 1922

lähtien, jolloin noituuden harjoittaminen ja noituussyytökset, joissa näyttö ei ollut riittävä,

kiellettiin. (Mesaki 1994: 50; Tanner 1970: 27.) Samalla päälliköiden valtaoikeuksia rajoitet-

tiin huomattavasti. Uudessa roolissa, kolonialistisen hallinnon edustajana, päälliköiden mah-

dollisuudet puuttua sekä noituuteen liittyviin että muihin vakaviin rikoksiin, olivat hyvin pie-

net. (Cory 1954: 8-17; Tanner 1970: 26-33.) Joitakin mahdollisuuksia heillä kuitenkin vielä

oli vaikuttaa asioihin. Kun brittihallinto esim. rohkaisi sukuma-alueen keskiosien asukkaita

muuttamaan syrjäisemmille seuduille, ovat päälliköt ilmeisesti lähettäneet noituudesta epäilty-
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192 Geschierellä (1994: 331) on ollut vastaava kokemus. Myös Pool (1994: 162) mainitsee “lääkkeen”,
jonka avulla noidat on mahdollista nähdä.



jä näille uudisalueille.193 (Mesaki 1994: 51.)

Itsenäistymisen (1961) jälkeen sukuma-nyamwezi-alueella tapettujen noitien määrä on ollut

selvästi kasvussa (Mesaki 1994; Tanner 1970). Mesaki tuo artikkelissaan (1994: 52) esille

Tansanian sisäasiainministeriön tilastoja194 ajalta 1970-1984, joista käy ilmi, että Tansanian

mantereella tänä aikana ministeriön tietoon tulleista noituuteen liittyvistä tapoista ehdottomasti

suurin osa on tehty Mwanzan ja Shinyangan hallinnollisilla alueilla eli sukuma-alueella (kaik-

kiaan 3 692 taposta 2 246). Tilastoista ilmenee myös, että myös Taboran alueella tehtyjen

tappojen osuus on suhteellisen suuri (257). 

Tapettujen noitien lukumäärä on kasvanut erityisesti 1970-luvun puolivälistä lähtien. Eräänä

syynä kasvuun on pidetty sosialistisen kyläistämisohjelman195 vaikutuksia sukuma-alueella

juuri näihin aikoihin. Kyläistämisohjelma koski koko Tansaniaa ja sen tarkoituksena oli asut-

taa koko väestö keskitettyihin kyliin. Tämä ei sujunut ongelmitta. (Mesaki 1994: 53; Tanner

1970: 7.) Mesaki (1994: 55) toteaa, että muuttaminen uusille alueille laidun- ja viljelysamai-

den perässä oli perinteisesti ollut osa sukumoiden maankäyttöjärjestelmää. Kyläistämisoh-

jelman pohjalta perustetut uudet kylät eivät kuitenkaan enää mahdollistaneet tälläistä liikku-

vuutta. Samanlainen tilanne oli myös nyamwezi-alueella (Abrahams 1981: 72). Seurauksena

oli konflikteja, jotka johtuivat mm. maan köyhtymisestä, sen puutteesta sekä epätasa-arvosta

uusissa kylissä, ja Mesaki (1994: 55) huomauttaa, että juuri vastaavia konflikteja ilmaistaan

sukuma-nyamwezi-alueella usein noituuden idiomin avulla.

Toinen yhteiskunnallinen muutos, joka osaltaan oli lisäämässä noituuteen liittyviä ongelmia,

on päällikköinstituution lakkauttaminen vuonna 1963, jolloin päällikköjen hallinnolliset teh-

tävät annettiin virkamiehille (engl. “divisional executive officers”). Samalla kolonialismin

ajan lainsäädäntö suhteessa noituuden harjoittamiseen sekä noitien ilmiantoon säilytettiin.
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193 Mesaki (1994: 51) mainitsee joidenkin Magun alueella olevien kylien väestön muodostuneen hyvin
luultavasti juuri uudelleen asutetuista karkoitetuista noidista. Nähdäkseni tämä on taustalla niissä käsityksis-
sä, joita olen kuullut Magun alueella sijaitsevasta Gamboshista, noitien kaupugista. (Ks. kpl. 5.2.1.)

194 Lähde: CCM 1988 Bk.II: 27-28, cf. Mesaki 1994: 52. (On muistettava, että läheskään kaikki tapot
eivät näy tilastoissa eikä toisaalta kaikkien tilastoissa näkyvien tappojen yhteyksistä noituuteen ole varmuut-
ta.)

195 Operation Vijiji eli “villagisation programme” (tai ujamaa-kylät). Kyläistämisohjelmaa alettiin toteut-
taa Tansaniassa Presidentti Nyereren Arushan julistuksen jälkeen vuonna 1967, mutta koko maan kattavaksi
ohjelma tuli vuonna 1973. (Ks. mm. Bryceson 1988: 42-46; Legum 1988: 8-9.) 



Tanner (1970: 36-39) viittaa em. muutoksiin ja toteaa, että ne kanavat ja tavat, joilla noituu-

teen oli aiemmin puututtu, eivät enää olleet mahdollisia, ja ihmiset alkoivat turvautua entistä

enemmän suoraan toimintaan. Myös nfumun rooli suhteessa noituuteen on väistämättä muut-

tunut yhteiskunnallisten ja kulttuuristen muutosten mukana. On muistettava, että esikolo-

nialistisella ja kolonialistisella ajalla nfumujen lukumäärä oli rajoitettu ja heidän toimintansa

jossain määrin kontrolloitua. Itsenäisyys ja sen mukanaan tuomat muutokset ovat aiheutta-

neet nfumujen määrän lisääntymisen ja jossain määrin myös työn kaupallistumisen.

Isakassa sain vaikutelman, että suurinpaan osaan noituudesta epäiltyjä suhtauduttiin “sietä-

en”. Heistä juoruttiin, heidän toimiaan tarkkailtiin ja heitä kartettiin196, mutta heidän annettiin

elää rauhassa ja heidän aiheuttamiinsa vahinkoihin puututtiin nfumujen tarjoamien

hoitokeinojan avulla. Noitien karkoituksista taas kuulin vain joitakin kertomuksia, jotka si-

joittuivat Isakan ulkopuolelle, mutta todellisuudessa karkoituksia saattoi tapahtua Isakassa-

kin. Eniten Isakassa keskustelua herätti epäiltyjen noitien tappaminen. Näitä tappoja tapahtui

muutamia Isakassa viettämieni kuukausien aikana, mutta niiden tarkkaa lukumäärää on mah-

dotonta sanoa, sillä tappojen syistä ei minun kanssani yleensä keskusteltu avoimesti.

Tietooni tulleet tapot tapahtuivat öiseen aikaan, ja niissä noituudesta epäilty henkilö tapettiin

viidakkoveitsellä. Tanner (1970: 7-11) on kuvaillut noitien tappoja sukuma-alueella 1960-lu-

vulla. Niille oli tällöin tyypillistä se, että ne tapahtuivat päiväsaikaan ja olivat luonteeltaan

julkisia; ihmisjoukko raahasi noituudesta epäillyn kotoa ja pieksi hengiltä. Tämä muistuttaa

suuresti varkaiden kohtelua tämän päivän sukuma-nyamwezi-alueella. Mesakin (1994: 53)

näkemykset vahvistavat, että nykyisin suuri osa noitien tapoista sukuma-alueella tapahtuu

uhrien kotona yöllä, ja tekijöinä ovat palkatut tappajat. Noituusasioihin puuttuvat toisinaan

myös ns. sungusungu-joukot. Näiden vapaaehtoisista koottujen joukkojen tarkoituksena oli

alunperin suojella sekä kyläläisten henkeä että omaisuutta, ja joillakin alueilla sekä joissakin

tapauksissa niiden tiedetään puuttuneet myös noitien rankaisuun. (Bukurura 1994: 62; Lu-

melezi 14.11.1997.) Joukkoja alettiin perustaa ensimmäisen kerran vuonna 1981 Kahaman

alueella, minkä jälkeen ne levisivät myös muualle sukuma-nyamwezi-alueelle. Kuulin isaka-

laisilta ja kahamalaisilta joitakin kertomuksia noitien tapoista, joihin sungusungu-joukot ovat
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196 Karttamisella tarkoitan sitä, ettei heidän kanssaan oltu tekemisissä muuten kuin juuri sen verran, mitä
esim. naapuruus pakosta velvoitti. Esim. Isakassa ollessani eräs noituudesta epäilty nainen kuoli ja vaikka
hyvin laajan naapuruston velvollisuus on osallistua ruumiinvalvojaisiin (3 vuorokautta) ja hautajaisiin, mo-
net jättivät tällä kertaa menemättä. Syyksi mainittiin noituusepäilyt.



osallistuneet.

5.5 Ilmiöiden kontekstualisointia 

Tässä yhteydessä tarkastelen noituutta ja esi-isien henkien tuomia ongelmia laajemmissa yh-

teiskunnallisissa ja kulttuurisissa konteksteissa. 

5.5.1 Kilpailu resursseista

“They [witches] embody all the contradictions of the experience of modernity itself, of its

inescapable enticements, its self-consuming passions, its discriminatory tactics, its devastating

social costs.” (Comaroff & Comaroff 1993: xxix.) 

Otsikolla “Elderly Women Face Rampant Murder in Tanzania”, All Africa Press Servicen ar-

tikkelissa 9.2.1998197, kirjoitettiin eri kirkkojen edustajien seminaarista Mwanzan kaupungis-

sa. Seminaarissa pohdittiin noituuskäsitysten tuomia ongelmia Mwanzan ja Shinyangan

alueilla ja erityisesti noituudesta epäiltyjen vanhojen naisten murhia: 

Tämä ilmiö on vain normaali osa järvialueen ihmisten elämää. Ministeri Nagu1 9 8 ilmoitti, että

sekä miesten että naisten osallistuminen haitallisten perinteisten elämäntapojen kitkemiseen,

on sekä välttämätöntä että tehokasta. (Painotus oma.)

Samankaltaista keskustelua käydään julkisuudessa eri puolilla Afrikkaa. Ashforth (1996:

1217) kirjoittaa tilanteesta Etelä-Afrikassa ja toteaa, että niin valkoiset kuin mustatkin eteläaf-

rikkalaiset näkevät noituuden “modernin” yhteiskunnan “traditionaalisena” ilmiönä , josta

päästään eroon “tieteellisen ajattelun” avulla. Myös Fisiy & Geshiere (1991: 252) tuovat esil-

le, miten noituudesta puhutaan Kamerunissa “traditionaalisena esteenä” yhteiskunnalliselle

kehitykselle. Seuraava esimerkki eräästä naisesta, joka työssään on ajoittain tekemisissä eu-

rooppalaisten kanssa, valottaa tätä asiaa ehkä hieman toisenlaisesta näkökulmasta. 
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197 Africa News Online l.www.africanews.org (11.3.98).
198 Minister for Social Development, Women and Children.



Nainen oli pitkään valittanut jalkasärkyä ja puhui minullekin usein siitä, miten hän jou-

tuu työssään liikkumaan niin paljon, että jalat kipeytyvät. Ihmisiltä naisen lähipiiristä
kuulin myös toisenlaisen selityksen jalkakivuille; heille nainen oli kertonut jalkakivun

johtuvan hänen eurooppalaisista tuttavuuksistaan ja työtovereistaan. Hän oli sanonut,
että suhteet eurooppalaisiin herättävät muissa ihmisissä kateutta, joten nämä vahingoit-

tavat häntä asettamalla poluille, joissa hän kulkee, bugotaa, joka aiheuttaa jalkasärkyä.

Comaroffit (1993: xxv) toteavat, että noituuteen liittyvät merkit ja toiminnot eivät afrikkalai-

sissa yhteisöissä ole jäänne esikolonialistisilta ajoilta, vaan ne ovat osa nykymaailmaa199.

Tuoreissa noituustutkimuksissa on noituutta Afrikassa tarkasteltu monista näkökulmista.

Esimerkiksi Austen (1993: 90) pohtii noituussyytösten yhteydessä esiintyviä sosiaalisia suh-

teita sekä uusintamisen (engl. “reproduction”), seksualisuuden ja sukupuoliroolien merkitys-

tä noituuteen liittyvissä käsityksissä Beninissä. Fisiy & Geshiere (1991: 251-278) taas tar-

kastelevat noituutta toisaalta varallisuuden tasoittumisen (engl. “levelling”) ja toisaalta sen

kertymisen (engl. “accumulation”) kannalta kamerunilaisissa yhteisöissä. Yhteistä viime ai-

kojen noituustutkimuksille on se, että ilmiöt sidotaan keskusteluun “modernin yhteiskunnan”

tuomista ongelmista, erityisesti yhteiskunnallisesta sekä taloudellisesta epätasa-arvosta. 

Mitä tansanialaisessa (All Africa Press Service 1997) artikkelissa mainittujen “haitallisten pe-

rinteisten elämäntapojen” taustalta sitten löytyy? Miten noituus sukuma-nyamwezi-alueella

yhdistyy “moderniin”? 

Keitä epäillään?

Sukuma-nyamwezi-alueella noidat nähdään yleensä vanhoina, punasilmäisinä naisina200, jois-

ta kuulin juoruja, usein samalla kun tutustuin heihin kyläläisinä ja naapureina. Seuraava ku-

vaus, jonka kuulin noin 40-vuotiaalta sukuma-naiselta, sijoittuu erääseen toiseen kylään,

jossa tämä nainen oli asunut 80-luvulla:
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199 Ks. myös mm. Fisiy & Geshiere 1991: 251-278; Geschiere 1994: 323-341; Middleton & Winter
1963: 20-21.

200 Punasilmäisyyden nähdään olevan seurausta runsaasta bugotan käytöstä silmissä (Tanner 1970: 22).
Mesaki (1994: 56) huomauttaa, että punasilmäisyys on seurausta polttopuun tai lehmän lannan käytöstä ruu-
analaitossa, ja monilla sukuma-naisilla on tästä syystä punaiset silmät. Punasilmäisyys ei siis voi olla var-
ma merkki noituudesta.



Nainen oli kotona pienten lastensa kanssa, koska hänen aviomiehensä oli isänsä luona
käymässä. Keskellä yötä talon pihalta alkoi kuulua meteliä ja samalla talon oveen ko-

putettiin ja ulkoa kuului huutoa: “Päästäkää minut sisään, päästäkää minut sisään!”
Nainen meni varovasti kurkistamaan ulos ikkunasta ja näki pihalla vanhan naisen, joka

tanssi alastomana, välillä koputtaen oveen. Sisällä talossa nainen pelästyi pahasti. Hän
ja lapset alkoivat rukoilla Jumalalta apua, ja he rukoilivat aamuun asti vanhan naisen

jatkaessa tanssiaan. Aamulla nainen uskaltautui kurkistamaan ulos ja näki naapuriensa
kokoontuvan pihapiiriin. Myös nämä olivat valvoneet koko yön peloissaan. Naapurus-

ton ihmiset ottivat nyt vanhan naisen puhutteluun, ja sanoivat, että tämän on parasta
poistua kylästä välittömästi.Vanha nainen lähtikin, eikä hänestä kuultu enää tämän jäl-

keen.

Monissa afrikkalaisissa yhteisöissä noitien nähdään olevan naisia ja usein nimenomaan van-

hoja naisia 201 (ks. mm. Abrahams 1994: 20; Ashforth 1996: 1208 -1209), jolloin noituutta

on tarkasteltava sekä sukupuoliroolien että iän näkökulmasta. Auslader (1993: 167, 179-

180) tarkastelee noitien vastaista Ngoni-liikettä itäisessä Sambiassa vuonna 1988. Liikkeen

jäsenet vierailivat kylissä ja syyttivät kylien vanhoja naisia julkisesti nuorempien naisten he-

delmättömyydestä. Liikkeen paljastamia noitia, jotka olivat ennen yhteisössä hyvin korkealle

arvostettuja naisia, nöyryytettiin julkisesti, hakattiin ja lopulta puhdistettiin noituudesta.

Keskustellessani isakalaisten kanssa naisiin kohdistuvista noituusepäilyistä ja syytöksistä

minulle puhuttiin yleensä naisista, jotka kuuluivat johonkin seuraavista “ryhmistä”: naapuris-

sa asuvat vanhat naiset (ei sukulaisia), aviomiehen äiti, isän sisar tai toinen vaimo moniavioi-

sissa avioliitoissa (vrt. Whyte 1997: 184, 187-190). Kolmelle viimeiselle ryhmälle on tyypil-

listä se, että suhteet niihin nähdään mahdollisina hankaluuksien lähteinä. 

Kappaleessa 5.3. esittelin mama E:n kertomuksen ensimmäisen aviomiehensä äidistä, joka

osoittautui noidaksi. Avioiduttuaan miehensä kanssa mama muutti tämän vanhempien luok-

se, mikä on tavallinen käytäntö sukuma-nyamwezi-alueella. Mama E:n tapauksessa avio-

miehen äiti osoittautui noidaksi, joka lopulta vahingoitti poikansa vaimoa noituudella (tämä

sairastui vakavasti), minkä jälkeen mama ja hänen miehensä joutuivat muuttamaan muualle

asumaan. Kuulin myös muilta naisilta kuvauksia siitä, miten suhde miehen äitiin voi olla

vaikea. Miehen äitiä on kunnioitettava syvästi ja muuttaminen uuteen talouteen ja uusien ta-
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201 Naiset olivat pääepäiltyjä myös eurooppalaisissa noitavainoissa (ks. mm. Austen 1993: 97-104). 



pojen pariin koetaan toisinaan hyvin hankalaksi. Myös isän sisaria202 saatetaan epäillä noi-

tuudesta. Tähän minulle annettiin selitykseksi isän sisaren tuntema kateus veljensä lapsia

kohtaan. Käsittääkseni tässä on hyvin pitkälti kyse omaisuuden perimiseen liittyvistä kysy-

myksistä, sillä sukuma-naymwezi-alueella isän perintö siirtyy pääasiassa pojille. Moniavioi-

sessa avioliitossa saattaa toisiin vaimoihin kohdistua epäilyksiä. Vaimojen, jotka eivät saa

aviomiehensä tasapuolista huomiota osakseen esim. siitä syystä, ettei heillä ole lapsia tai he

ovat vanhempia kuin muut vaimot, nähdään  kateellisuuden takia turvautuvan noituuteen ja

aiheuttavan mm. hedelmättömyyttä toisille vaimoille. (Vrt. Whyte 1997: 187.) Suvusta löy-

tyy myös muita mahdollisia hedelmättömyyden aiheuttajia, kuten mama C:n esimerkistä käy

ilmi. Mama C: llä ei ole lapsia, ja kysyin häneltä, onko hän käynyt ennustettavana tämän on-

gelman takia.

Mama C: Minä en ole käynyt ennustettavana. Minulla on tällä hetkellä ikää 35 vuotta enkä

ole saanut lasta. Minulle voitaisiin sanoa [ennustuksessa], että äitini on synnyttänyt paljon,

joten ehkä hän on sulkenut minut [eli tehnyt minut hedelmättömäksi] tai ehkä koska minä

olen isäni kolmas lapsi, ehkä sisareni on tehnyt minulle näin...

Sukulaisten lisäksi myös naapureita voidaan epäillä noituudesta, ja epäilyksen kohteena Isa-

kassa olivat hyvin usein naapurustossa asuvat vanhat naiset, jotka asuivat yksin (eronneita

tai leskiä) ja olivat usein muuttaneet paikkakunnalle jostain muualta. Auslander (1993: 179-

180) tuo esille ngoni-liikkeen taustalla vaikuttimina olevat ristiriidat, jotka ovat sidoksissa

mm. kysymykseen iästä. Nuorten silmissä vanhukset ovat kateellisia heidän ulkonäöstään

sekä kyvystään lisääntyä. Iäkkäillä nähdään myös olevan iän mukaanaan tuomia salaisia

voimia, joiden avulla he sitten vahingoittavat kadehtimiaan nuoria aikuisia tai näiden lapsia.

Toisaalta kyse on myös sukupuolesta; naisilla ei juurikaan ole osuutta julkisissa tehtävissä

kuten kyläpolitiikassa, ja naisten nähdään vastaavan mm. miesten taloudellisen vallan vää-

rinkäyttöön noituudella. Naisten nähdään myös olevan miehiä taipuvaisempia kostamaan

vääryydet harkitsematta jne.

Noituudesta epäillään etenkin käytännössä usein myös miehiä. Isakassa ollessani kuulin

noituusepäilyjä, jotka kohdistuivat miehiin, vaikkakin huomattavasti harvemmin kuin naisiin

kohdistuvia. Kuten jo kappaleen alussa totesin, on nfumun rooli (sekä miehet että naiset) yh-
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202 Suahiliksi: “shangazi”.



teisössä ambivalentti, sillä se sisältää aina mahdollisuuden nfumun kykyjen ja voimien käyt-

töön pahassa tarkoituksessa.203 Isakalaiset esittivätkin minulle toisinaan epäilyksiä joittenkin

nfumujen toiminnan suhteen. Epäilyksiin on ehkä syytäkin, kuten edellä esittämäni “noituut-

ta perustellusti” käyttävän nfumun esimerkki kertoo. Olen jo aiemmin todennut, että Isakassa

noitien kerrottiin olevan aina joko sukulaisia tai naapureita.204 Jotkut isakalaiset olivat ehdot-

tomasti sitä mieltä, että halutessaan tehdä pahaa (noituus) toisille on ihmisen itse ryhdyttävä

noidaksi. Toiset taas sanoivat, että nfumuilta on mahdollisuus ostaa noituuspalveluita nfu-

mujen suorittaman kirouksen lisäksi, jolloin nämä tekevät “likaisen työn” asiakkaan puoles-

ta. Tästä asiasta ei siis oltu yksimielisiä, mutta suurin osa ihmisistä joiden kanssa asiasta pu-

huin oli sitä mieltä, että noituutta ei voi ostaa rahalla.

Toisaalta myös yhteisön muitakin miespuolisia jäseniä saatettiin epäillä noituudesta. Tapah-

tuma, johon viittasin kappaleessa 3.1, on esimerkki tästä. Eräänä aamuna kuulin perheeltäni,

miten lähiseudulla on tapettu mies hyvin raa´alla tavalla. Tapon syyksi minulle kerrottiin

aluksi se, että mies oli varas, mutta kuvaamassani ennustustilaisuudessa nfumun luona selvi-

si, että kyseessä oli ollut myös noituussyytös.205

Mitä epäilyjen taustalta löytyy?

Kirjallisuudessa noituussytösten kasvun afrikkalaisissa yhteisöissä viime vuosikymmeninä

on siis nähty johtuvan hyvin suurelta osin taloudellisten muutoksien mukanaan tuomasta yh-

teiskunnallisesta epätasa-arvosta. Näissä tutkimuksissa mm. kansainvälisen historiallisen

kontekstin tarkastelu on ollut hyvin tärkeällä sijalla. Esimerkiksi Apter (1993: 112-113, 120

ja 124) toteaa, että noituuden idiomin avulla ilmaistut rakenteelliset ristiriidat joruba-alueella,

Nigeriassa voimistuivat kaakaon myyntihintojen noustessa 1940-luvun loppupuolella. Tästä

112

203 Vrt. myös Caplan 1997: 182; Lambek 1993: 237.
204 Koska Isakalaisista suurin osa on muuttanut alueella muualta, ja koska monien sukulaiset asuvat

muualla, epäillään noituudesta lähinnä naapureita, joilla nähdään oleva syytä kateuteen.
205 Kenttätyöni aikana havaitsin, että noituudella ja varastamisella on sukuma-nyamwezi-kultuurissa sel-

keästi yhteyksiä. Käsitykseni perustuvat kuitenkin hyvin pitkälti vain omiin päätelmiini, jotka eivät ole ko-
vin selkeitä. Varkaitten kerrottiin käyttävän “pahoja bugotia” . Kiinnijääneen varkaan kohtalo on joutua pies-
tyksi tai poltetuksi elävältä. Rangaistusten ankaruus on mielestäni verrattavissa noituuden herättämiin reak-
tioihin, vaikkakin nykyään noituudesta syytetyt surmantaan öiseen aikaan, salassa. Sekä noituus- että var-
kaustapauksissa rangaistuksiin suhtauduttiin aina hyväksyvästi, sillä mm. tapetun noidan ja varkaan koettiin
ansaitsevan kohtalonsa. Ks. lisää varkauden ja noituuden suhteesta: Heald 1986: 65-78. 



oli seurauksena ennennäkemättömän voimakas liike (Atinga-movement), jonka avulla suuri

joukko noituudesta epäiltyjä joruba-naisia “puhdistettiin noituudesta”. Apterin mukaan uu-

denlainen vauraus, joka ei yhteisössä jakaantunut tasaisesti, koetteli perheiden sisäistä soli-

daarisuutta, jolloin “noidan työstä tuli tuhoisampaa kuin koskaan”. 

Isakassa taloudellinen epätasa-arvo on hyvin näkyvää. Saman keskustan alueella asuu tansa-

nialaisesta näkökulmasta tarkasteltuna hyvinkin varakkaita ihmisiä (joista useimmat ovat ko-

toisin sukuma-nyamwezi-alueen ulkopuolelta, esim. chaggat ja hayat)206, ja toisaalta suurim-

malle osalle ihmisistä toimeentulo on kovan työn takana ja silti aina epävarmaa. Viime-

vuosien epäsäännölliset sateet ja surkeat sadot ovat vain lisänneet tätä epävarmuutta. Isakan

sijainti risteysasemana (sekä mm. kultakaivos) on houkutellut sinne joukoittain ihmisiä

1990-luvulla. Monet ovat tulleet alueelle nimenomaan vaurastumisen toivossa ja aloittamaan

uutta elämää. Kilpailu on kovaa ja yleinen näkemys alueella oli, ettei vauraus ole saavutetta-

vissa yksin kovalla työnteolla vaan esim. bugotan käyttö on välttämätöntä, kuten seuraava

esimerkki kertoo: 

Olin menossa tapaamaan erästä nfumua, kun tapasin tien varressa nuoren naisen, jolla

oli mukanaan kaksi pientä lasta. Kävi ilmi, että meillä on sama matka, ja että hän oli
menossa hoidettavaksi kyseisen nfumun luokse. Juttelimme kävellessämme niitä näitä

ja kohta uskalsin jo kysyä naiselta syytä nfumun luokse menoon. Kävi ilmi, että nai-
sella oli edessään kolmas käynti samalla nfumulla lyhyen ajan sisällä. Hän oli hiljattain

muuttanut naapurikylään, ja hänen toiveenaan oli päästä kultakaivokselle myymään
ruokaa kaivajille. Kerroin hänelle, että suunnitelma kuulosti mielestäni hyvältä, mutta

ihmettelin, miten tämä liittyy nfumun luona käyntiin. Hän vastasi hyvin napakasti, ettei
minun kannata kuvitellakaan, että olisi mahdollista saada töitä ilman [nfumun ja bugo-

tan] apua.207

Kuten olen jo maininnut, on olemassa bugotaa, joka tuo menestystä, ja tällä bugota-lajilla ei

ole mitään tekemistä esim. noituuden kanssa. Toisaalta samat tavoitteet ovat saavutettavissa

“pahan” bugotan avulla (noituus), vahingoitamalla muita ihmisiä. Kaikkien voidaan olettaa
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206 En koskaan kuullut noituusepäilyistä, jotka olisivat kohdistuneet arabeihin, intialaisiin, somaleihin
tai eurooppalaisiin. “Noituus on afrikkalaisten asioita”, sanoivat ihmiset. (Someleja ei pidetty tässä suhteessa
“afrikkalaisina” vaan ulkopuolisina).

207 Nfumun lääkkeet olivat varsin tehokkaita. Nainen vaurastui myöhemmin, muttei suinkaan kultakai-
voksella vaan hölmön antropologin tarjoaman lainan avulla. Olin tässä vaiheessa tutustunut naiseen parem-
min, ja kun hän pyysi kohtuullista lainaa aloittaakseen torikaupan (suunnitelmat olivat muuttuneet nfumun
neuvosta), en halunnut kieltäytyä. Lainattuani rahat, en koskaan enää nähnyt häntä ja opin samalla, että naa-
purikyläläisiin ei ole luottamista. 



käyttävän jotain bugotaa, ja esim. tästä syystä mielestäni on ilmeistä, että epäluulot ja kateus

naapurustossavoivat olla herkässä.208

Wijsen (1993: 72, 152) toteaa, että sukumat pelkäävät kaikkein eniten sekä epäonnistumista

elämässään että toisaalta liian suurta menestystä, sillä molemmat tapaukset nähdään yhteisön

sisäisen solidaarisuuden rikkomisena ja herättävät epäilykset noituudesta. Fisiy ja Geschiere

(1991: 253-269) tarkastelevat noituusdiskurssien kahdenlaisia vaikutuksia yhteiskunnalli-

seen ja taloudelliseen epätasa-arvoon kamerunilaisissa yhteisöissä. Toisaalta noituusdiskurs-

seilla on näitä yhteiskunnallisia eroja tasoittava (engl. “levelling”) vaikutus, mutta toisaalta ne

voivat olla edesauttamassa varallisuuden kertymistä (engl. “accumulation”) tietyille tahoille.

Se, kumpi piirre yhteisössä korostuu, riippuu aina paikallisesta yhteiskuntarakenteesta ja his-

toriasta (sama koskee myös muita noituuteen liittyviä käsityksiä). Fisiy ja Geschiere toteavat,

että noituusdiskurssit yrittävät muodostaa yhteyttä “globaalin kehityksen ja paikallisten reali-

teettien välille”. 

Kaikki noituusepäilyt eivät johda toimiin

Miksi kaikkia epäiltyjä noitia ei Isakassa koskaan syytetä julkisesti eikä heidän toimiinsa

puututa? Vaikka kaikilla nfumuilla tiedetään olevan kyvyt noituuden käyttöön ja heidän voi-

daan epäillä mahdollisesti käyttävän niitä, vain joidenkin harvojen nfumujen nähtiin käyttä-

vän kykyjään todella pahassa tarkoituksessa. 

Rowlands ja Warnier (1988: 121-123) pohtivat tarkastelevat noituusepäilyjä ja -syytöksiä

Kamerunissa. Nämä kohdistuvat toisaalta vanhoihin naisiin ja toisaalta miehiin. Molempia

voidaan epäillä ja syyttää noituudesta, mutta miesten harjoittamaa noituutta siedetään huomat-

tavasti enemmän kuin naisten, ja joissain tapauksissa sitä saatetaan suorastaan arvostaa. Ky-

se on Rowlandsin ja Warnierin mukaan poliittisesta vallasta ja miesten julkisesta asemasta

(vrt. mm. Austen 1993: 90-91; Gottlieb 1992: 104; Pool 1994: 144-148), joka saavutetaan
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mm. erilaisten rituaalien avulla.209

Näin tarkasteltuna selkeytyy myös isakalaisten suhtautuminen mm. nfumujen ja noituuden

suhteeseen. Austen (1993: 90-91) toteaa, että koska noituus on afrikkalaisissa yhteisöissä

tosiasia, nähdään johtavassa asemassa olevien henkilöiden kyky vastata siihen myönteisenä.

Isakassa, nfumujen lisäksi ympäristön vanhoista päälliköistä puhuttiinkin pelättyinä noitina.

Tiettyjen arvostettujen henkilöiden varallisuus nähdään myös usein legitiiminä ja Fisiy &

Geshiere (1991: 261) toteavatkin, että joissakin kamerunilaisissa yhteisöissä usein nimen-

omaan “uusrikkaiden” epäillään olevan noitia, jotka käyttävät viattomia ihmisiä työvoima-

naan (vrt. Gambosh; ks. myös Pool 1994: 153-158). Mikä tilanne sitten on Isakassa? Yhdis-

tyvätkö isakalaisten käsitykset ja epäilyt Gamboshista nimenomaan isakalaisiin uusrik-

kaisiin? Tähän en voi vastata varmuudella, koska minulla ei ole riittävästi materiaalia, jonka

pohjalta suorittaa vertauksia asiasta, sillä aihepiirin tarkastelu vaatisi myös hyvin tarkkaa his-

toriallista tutkimusta.

5.5.2 Esi-isät, historia ja toiseus

Esi-isät ovat välittäjiä menneisyyden ja nykyisyyden välillä, läheisten ja kaukaisten sekä näky-

vien ja näkymattömien asioiden välillä... (Brandström 1990: 174).

Esi-isät ja esi-isiin liittyvät toiminnot ovat tärkeässä asemassa monissa nykypäivän afrikklai-

sissa yhteisöissä. McCall (1995: 257-259) toteaa, että Nigerialaisen ohafia-kansan parissa

tieto historiasta sekä esi-isistä muokkaa mm. paikalliset käsitykset etnisyydestä, yhteisöstä ja

polveutumisesta sekä omasta identiteetistä. Esi-isille osoitetut alttarit ja paikkojen nimet ky-

lissä ovat merkkinä esi-isien jatkuvasta läsnäolosta, joiden kautta paikallinen historia ruumiil-

listuu ihmisissä jokapäiväisten kokemusten kautta. 
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Tässä kappaleessa tarkastelen sitä, miten historian voidaan nähdä ruumiillistuvan myös su-

kuma-nyamwezi-alueen nfumuissa näiden ennustaessa sekä ennustustilanteissa yleensä. His-

torian ruumiillistuminen on eräs henkipossessiotutkimuksissa (ks. mm. Boddy 1994: 415-

422; Stoller 1995) käytetty näkökulma, joka mielestäni tarjoaa hyvät mahdollisuudet tarkas-

tella esi-isien roolia ennustuksen avulla tapahtuvassa tiedon hankinnassa sukuma-nyamwezi-

yhteisössä. 

Boddy (1989: 306; 1994: 417) viittaa tutkimuksissaan zar-possession globaaleihin ja histo-

riallisiin ulottuvuuksiin, joista hän toteaa, että yhteisön ulkopuolisten henkien avulla pohjois-

sudanilaiset naiset kommentoivat kokemuksiaan muuttuvassa maailmassa. Stoller (1995: 17-

24) on vienyt tätä näkökulmaa pidemmälle tuomalla selvästi esille sen, miten “eksoottinen”

henkipossessioilmiö ilmeneekin osana yhteistä globaalia todellisuutta. Stoller tarkastelee ni-

gerialaista hauka-kulttia, joka toisin kuin zar on ensisijaisesti miesten kultti. Hauka on Nige-

riassa suhteellisen tuore possessiokultti, ja sen synty ajoittuu kolonialistisen hallinnon al-

kuaikoihin. Hauka-henget ovat kolonialistisen ajan eurooppalaisten henkiä, ja posses-

siotranssissa hauka-meediot puhuvat kolonialistisen ajan eurooppalaisten virkamiesten äänel-

lä ja lisäävät näin omaa valtaansa.

Stollerin (1989: 103-104; 1995: 28-45) mukaan hauka-possessio on tapa käsitellä traumaat-

tisia historiallisia kokemuksia, sillä siinä yhteisön jäsenten historiallinen muisti ruumiillistuu

hauka-meedioissa. Stoller kritisoi henkipossession tarkastelua tekstinä (vrt. mm. Boddy

1989), sillä tämä näkemys jättää hänen mielestään huomiotta henkipossession merkityksen

moniaistillisena kokemuksena. Kulttuurisessa muistissa menneisyys on sisäistettynä myös

ihmisruumiissa, ruumismuistina, ja jos ihmisruumis tekstualisoidaan, sen liikkeiden, äänien

ym. merkitykset jäävät peittoon. Henkipossession ilmaisu on ennenkaikkea ruumiillista il-

maisua, jota ei ole mahdollista pukea sanoiksi.

Tarkasteltaessa esi-isien roolia ennustustilanteessa sukuma-nyamwezi-alueella, on helppo

havaita historian ruumiillistumis -näkökulman merkitys: miten esi-isien henget, historia,

ruumiillistuvat nfumuissa. Nfumujen esi-isät kommentoivat jälkeläistensä ruumiiden kautta

yhteisön jäsenten elämää ja ongelmia ja keskustelevat näiden kanssa niistä. Mielestäni myös

ennustusmenetelmissä, joissa nfumu ei ennusta varsinaisesti hengen vallassa vaan ennustaa
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esim. kanan avulla, ovat historian äänet läsnä: ne ovat läsnä sinä avussa, jonka nfumu saa

työllensä, hänen toimissaan sekä esineissä, joita hän käyttää ennustaessaan. Esi-isät pitävät

yllä yhteisön kosmologisia käsityksiä ja samalla ne myös jatkuvasti muokkaavat niitä. (Vrt.

Peek 1991: 195; Stoller 1995: 27-35.) Nfumujen lisäksi esi-isät kommentoivat myös taval-

listen ihmisten elämää lähettämällä näille esim. erilaisia ongelmia. Myös tämä on nähtävissä

historian ruumiillistumisena.

Hauka-meedioilla on nigerialaisessa yhteiskunnassa paljon valtaa. Tämä juontuu Stollerin

(1995: 37-40) mukaan possessioilmiön ruumiillisuudesta ja jäljittelyn (engl. “mimesis”)

voimasta, jonka avulla saadaan ote historiaan ja sen (traumaattisiin) kokemuksiin. Jäljittely,

toteaa Taussig (1993: xiii, 240-243), on kulttuurin tapa luoda toista todellisuutta kopioinnin

ja imitaation avulla. Siinä annetaan tilaa toiseudelle ja muututaan toiseksi. Jäljittelyn voima

on sen kyvyssä saavuttaa alkuperäisen asian luonne ja voima, samalla kuitenkin tekemällä

ero jäljittelyn kohteeseen. Jäljittelemällä eurooppalaisia hauka-meediot saavat otteen siihen

valtaan, joka eurooppalaisilla oli ja on edelleenkin nigerialaisessa yhteiskunnassa (Stoller

1995: 40-45). Myös Boddy (1989: 306) kirjoittaa zar-rituaalista: 

. .. possessiorituaalien aikana naisista tulee miehiä; kyläläisistä tulee etiopialaisia, brittejä,

kiinalaisia; voimattomista ja köyhtyneistä tulee voimakkaita ja vauraita.”

Whyte (1991: 159) tarkastelee ennustusta nyole-yhteisössä Ugandassa ja toteaa, että henkien

avulla ennustettaessa ennustajan erityinen ominaisuus on hänen kykynsä puhua toisena olen-

tona.210 Sama ilmiö on siis havaittavissa niiden isakalaisten nfumujen kohdalla, jotka ennus-

tavat esi-isien henkien tai muiden henkien vallassa. Kuten olen jo maininnut, olivat nfumu-

jen esi-isät, jotka auttoivat heitä työssä, poikkeuksetta jonkin toisen kansan edustajia kuin

sukumoita tai nyamwezeja. Joidenkin esi-isät olivat taturuja (esim. nfumu B ja E) ja joiden-

kin tutseja (esim. nfumu C). Näiden molempien kansojen nähdään omaavan erityisen taitavia

parantajia ja ennustajia. Nfumu A oli fipa ja samoin hänen esi-isänsä, kun taas nfumu D:n

esi-isät olivat ha´ita aivan kuten hän itse. Molemmilla oli kuitenkin ennustus- ja parannus-

työssä mukana myös “ulkopuolisia voimia”: nfumu A:lla muslimihenkiä ja nfumu D: llä fipa-

alueen Katabi. Kun tarkastellaan sukuma-nyamwezi-alueen historiaa, ja alueen muotoutu-
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mista pienistä itsenäisistä kuningaskunnista, joista monien alkuperä on aikoinaan muualta

tulleissa kuningassuvuissa, on selvää, että isakalaisten perimä on hyvin moninaista.

McCall (1995: 262, 265, 266) viittaa siihen, miten Nigeriassa, ohafia-kansan parissa suku-

laisuus (engl. “kinship”) ei itseasiassa perustu tiukoille polveutumismalleille (engl. “patterns

of decent”) vaan on jatkuvan muokkauksen alaisena, ja sillä on monia mahdollisia muotoja

sekä tulkintatapoja, joiden seurauksena syntyy “monia historioita” ja “monia totuuksia”.

Myös Glazier (1984: 133-137) viittaa esi-isiin liittyvien käsitysten joustavuuteen. Mbeere-

yhteisöissä, Keniassa, esi-isien merkitys on saanut uusia muotoja maanomistuskäytäntöjen

muututtua alueella 1930-luvulla. Linjasuvun esi-isien hautapaikat ovat alkaneet tukea oikeutta

yksityiseen maanomistukseen. Aiemmin linjasuvulla ja tietyillä alueilla ei ollut merkityksel-

listä yhteyttä, sillä yhteisön liikkuvuus ja hautauskäytännöt, jossa kuolleet vietiin hyvin

pienimuotoisten rituaalien saattelemana asutun alueen ulkopuolelle, estivät tämän. Nykyään

perimää käytetään hyväksi ja jopa liioitellaan, jotta tietyn alueen maanomistus mahdollistuisi. 

Vaikka tuon esille ajatuksia polveutumiskäsitysten joustavuudesta, ei tarkoitukseni ole

missään tapauksessa esim. kyseenalaistaa isakalaisten nfumujen perimää ja heidän ammattin-

sa taustoja. Kaikki on sukuma-nyamwezi-näkökulmasta harvinaisen yksiselitteistä: koska

nfumuilla on suvussaan esim. taturuja tai tutseja, jotka ovat taitavia parantajia, on selvää, että

näiden kyvyt siirtyvät jälkeläisille. Painottamalla joustavuutta haluan vain tuoda esille sen,

miten erilaiset kulttuuriset piirteet, kuten juuri käsitykset polveutumisesta, ovat mukana yh-

teiskunnallisissa ja kulttuurisissa muutoksissa.

Myös erilaiset ennustuskäytännöt ja objektit, joita nfumut ennustuksessa käyttävät, saavat

voimaa toiseudesta ja auttavat samalla ihmisiä sopeutumaan laajempiin alueellisiin, kansalli-

siin sekä globaaleihin konteksteihin (vrt. Comaroff & Comaroff 1993: xxii). Auslander

(1993: 183-185 ja 189), on tarkastellut sambialaista ngoni-liikettä, jossa noitien paljastami-

sessa käytetään apuna muualta omaksuttuja objekteja sekä toimintoja, joilla nähdään olevan

suurta poliittista sekä taloudellista valtaa. Liikkeen harjoittamissa puhdistusrituaaleissa käyte-

tään mm. “taikapeiliä”, jolle liikkeen johtaja on antanut nimeksi “temperature” ja jonka avulla

noituutta mitataan. Ihmiset seisovat suorissa jonoissa mittausta odotellessaan ja muodostavat

kuvitteellisen valtatien, jonka lopussa odottaan tarkastuspiste mittauksineen. 
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Auslander (1993: 183-185 ja 189) näkee näissä toiminnoissa ja objekteissa yhteyksiä ensin-

näkin länsimaisen terveydenhuoltojärjestelmän terveysasemien ja niillä käytettävien lämpö-

mittarien sekä loputtoman pitkien jonojen kanssa. Vuoroansa odottavien jonot, jotka liikku-

vat hitaasti kohti tarkastuspistettä, kuvaavat myös valtateitä ja niiden tiesulkuja ja tulliasemia,

joita Sambian teillä on ollut Zimbabwen itsenäisyystaistelun jälkeen. Liike siis yhdistelee

toiminassaan mm. näitä vieraita elementtejä tutumpiin sambialaisiin objekteihin ja toimintoi-

hin (esim. sambialaiset parannusmenetelmät), jolloin vieraat symboliset toiminnot ja objektit

vahvistavat liikkeen moraalista järjestystä. Samankaltainen ilmiö on havaittavissa myös isa-

kalaisissa ennustusmenetelmissä. Esimerkiksi nfumu A: n käyttämä ennustusmenetelmässä,

jossa hän käyttää islamilaisia jinn-henkiä, on mukana suuri joukko islamilaiseen kulttuuriin

viittavia objekteja, kuten nfumun valkoinen vaatetus ja päähine (ks. kuva IV), mutta samalla

hän käyttää “tutumpia” elementtejä kuten sing´wandaa, jonka tarkoituksena on varmistaa

myös nfumun esi-isien apu ennustuksessa. 

6. KENEN ÄÄNI KUULUU?

Olin eräänä iltana vierailulla Isakan A.I.C.-kirkon papin perheen luona. Mukanani oli
eräs isakalainen nainen. Illan mittaan ruokatarjoilun ohessa keskustelimme kirkon

asioista ja kristinuskosta yleensä, ja puheemme kääntyi käsityksiin noituudesta. Pappi
totesi A.I.C.-kirkon sekä oman kantansa olevan, ettei noitia ole olemassa. Seurassani

oleva nainen, joka oli A.I.C.-kirkon jäsen, nyökytteli päätänsä ja osoitti selvästi ole-
vansa samaa mieltä papin kanssa. Kävellessämme sitten myöhemmin kahdestaan kohti

Isakan keskustaa, osoitti nainen minulle erästä taloa, ja kertoi siinä asuvasta noidasta. 

6.1 Keskustelua “tieteellisyydestä”

This story is, in fact, a Progress. 2 1 1 It tells of the inexorable, if always incomplete, advance-

ment of the primitive: of his conversion to a world religion, of his gradual incorporation into

civil society, of improvement in his material circumstances, of the rationalization of his beliefs
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and practices. (Comaroff & Comaroff 1993: xii.) 

Siirryn tässä yhteydessä tarkastelemaan erästä sanaa, johon törmäsin lukemattomia kertoja

keskustellessani erilaisten ihmisten kanssa nfumujen työstä ja sen suhteesta länsimaiseen ter-

veydenhuoltoon. Tämä sana, joka on on suahiliksi “kitaalamu”212, on adjektiivi, joka merkit-

see sekä “tieteellistä” että “koulutettua”. Sanaa käytettiin puheessa yleisesti rinnastettaessa

erilaisia parantamisen ja tutkimisen menetelmiä toisiinsa, ja sanan käyttötilanteiden tarkastelu

valottaa ns. perinteisen parantamisen ja länsimaisen/virallisen terveydenhuollon suhdetta Isa-

kassa. 

6.1.1 “Tieteellisyys” bufumun sisällä

Keskusteluissa terveydenhollosta Isakassa, sanalle “kitaalamu” - “tieteellinen”, erottui sel-

västi kaksi laajempaa käyttökontekstia. Näistä ensimmäistä kutsun “tieteellisyydeksi” bu-

fumun sisällä. Tällä tarkoitan keskustelua ennustusmenetelmien paremmuudesta suhteessa

toisiin ennustusmenetelmiin. Hyvänä esimerkkinä tästä on se, miten esim. nfumu A:n mie-

lestä kanasta ennustaminen ei voi koskaan olla niin luotettava menetelmä kuin henkien (joko

esi-isät tai jinn-henget) vallassa ennustaminen, koska henkien vallassa ennustettaessa tieto

tulee suoraan hengiltä ilman välikäsiä. Kanasta ennustamisella oli kuitenkin myös kannatta-

jia, ja esim. eräs kahamalainen mies, jonka isän isä oli ollut kuuluisa kanasta ennustaja, ker-

toi minulle, että kanasta ennustaminen on ehdottomasti hengen vallassa ennustamista var-

mempi menetelmä. Hän perusteli väitteensä sillä, että menetelmä vaatii pitkällistä tietyn tek-

niikan opettelua. Hän totesi, että tästä syystä kanasta ennustaminen on hengen vallassa en-

nustamiseta “tieteellisempää”. Vaikka molempien miesten käsitys siitä, mikä on “tieteellistä”

vaihteli, olivat molemmat kuitenkin yksimielisiä siitä, että molempien “tieteellisyyden” lajien

taustalla on nfumun esi-isiltään saamat kyvyt. 

Kuten isakalaisten naisten haastatteluista (kpl. 4.3) kävi ilmi, eivät ihmiset nfumua valites-

saan juuri pohdi tämän käyttämää ennustusmenetelmää. Heille tärkeintä on nfumun maine,

josta he kuulevat sukulaisiltaan ja tuttaviltaan. Tämä maine on kuitenkin yhteydessä nfumu-

120

212 Sanasta voidaan muodostaa muitakin muotoja: esim. “utaalamu” = tiede; “mtaalamu” = tiedemies.



jen käyttämien ennustusmenetelmien ja hoitomenetelmien luotettavuuteen, mikä taas on yh-

teydessä keskusteluun nfumujen käyttämien menetelmien “tieteellisyydestä”. Koska esim.

isakassa nfumuja on lukemattomia, ja suurin osa ihmisistä on tullut Isakaan vaurastumaan,

nfumujen kykyjä ja luotettavuutta epäillään ja sanotaan, että monet nfumut ovat

valehtelijoita213. 

Blier (1991: 80) on tarkastellut ennustajainstituutiota Togossa batammaliba-kansan parissa ja

toteaa, että myös siellä joistakin ennustajista käytetään nimitystä “valehtelija”. Tällä tarkoite-

taan ennustajia, jotka eivät näe tilanteita tarpeeksi syvältä eivätkä pääse käsiksi tarpeelliseen

informaatioon. Isakassa “valehtelijan” merkitys oli hyvin samantyyppinen, kun tilannetta

tarkastellaan ennustajainstituution sisältä. “Valehtelijoina” pidettiin nfumuja joilla ei työssään

ollut esi-isien tukea ja jotka eivät näin ollen ennustaneet eivätkä hoitaneet asiakkaitaan hyvin

vaan halusivat vain ansaita rahaa. Vaikka ennustajien joukossa on “valehtelijoita”, ei koko

instituution merkitys kyseenalaistu.

6.1.2 Bufumun “tieteellisyys” vs. länsimaisen terveydenhuoltojärjestelmän

“tieteellisyys”

Sanalle “valehtelija” tulee toisenlainen merkitys, kun sitä käytetään toisessa kontekstissa,

keskustelussa, jota käydään bufumun “tieteellisyydestä” suhteessa länsimaisen terveyden-

huoltojärjestelmän “tieteellisyyteen”. Lähden tarkastelemaan näiden kahden eroa länsimaisen

terveydenhuoltojärjestelmän näkökulmasta ja hyvänä lähtökohtana mielestäni on kansainväli-

nen seminaari214, johon osallistuin Moshin kaupungissa KCMC:n sairaalan dermatologisella

osastolla. Tämä seminaari käsitteli ns. afrikkalaisen perinteisen parantamisen ja länsimaisen

lääketieteen yhteistyön mahdollisuuksia. Omaksi näkemyksekseni seminaarista muodostui,

että seminaarissa kyse ei ollut niinkään tasapuolisen yhteistyön edistämisen ajatuksesta näi-

den kahden tahon välillä vaan siitä, miten länsimainen lääketiede voisi parhaiten hyötyä ns.

perinteisestä parantamisesta. 
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Alustajat olivat saapuneet seminaariin ympäri Afrikkaa ja Eurooppaa ja käsittelivät perinteistä

parantamista ja sen suhdetta länsimaiseen lääketieteeseen monista näkökulmista ja monilta

maantieteellisiltä alueilta. Keskusteluista nousi hyvin esille “kristillis-lääketieteellisten” pii-

rien näkemykset perinteisten parantajien hyödyllisyydestä. Kaksi teemaa, jotka puhuttivat

sekä esitelmöitsijöitä että muuta yleisöä paljon, ovat mielestäni hyvin oleellisia työni kannal-

ta. Ensimmäinen näistä oli se, miten parantajien käyttämistä lääkkeistä olisi selvitettävä “oi-

keasti vaikuttavat aineet”. Tämä olisi mahdollista tekemällä perinteisestä parantamisesta “tie-

teellistä”, jolloin parantajien käyttämien lääkekasvien “vaikuttavat aineet” selvitettäisiin laajo-

jen laboratoriokokeiden avulla. Toinen laajasti käsitelty teema oli se, miten parantajien olisi

työssään päästävä eroon kaikista turhista rituaaleista (esim. juuri ennustus), joilla ei ole mi-

tään tekemistä työn lopputuloksen tai asiakkaan parantumisen kanssa.215 Seminaarissa oli

osallistujina myös muutamia parantajien edustajia, jota yhtyivät näihin tavoitteisiin mutta sa-

malla muistuttivat parantajien oikeuksista saada mm. riittävä korvaus niistä lääkeaineista, joi-

ta mahdollisesti hyödynnettäisiin länsimaisessa lääketieteessä. Päällimmäiseksi vaikutelmaksi

seminaarista jäi se, ettei parantamiselle (ja ennustamiselle) annettu itseisarvoa216.

Keskustelu aihepiiristä jatkui palattuani Isakaan. Osa paikallisista virallisen terveydenhuollon

edustajista ja erityisesti ne, jotka olivat tulleet sukuma-nyamwezi-alueen ulkopuolelta, yhtyi-

vät seminaarissa esille tulleisiin näkemyksiin, ja esimerkiksi vain yhden terveysaseman joh-

taja piti nfumujen käyttämiä ennustusmenetelmiä tarpeellisina (tapauksissa, joissa kyse on

esi-isistä ja noituudesta). Monet terveysasemien työntekijöistä suhtautuivat ennustukseen

hyvin epäilevästi, korostivat noituussyytösten ja ennustuksen yhteyttä ja kutsuivat monia

nfumuja “rahanahneiksi valehtelijoiksi”. Tässä kontekstissa termin “valehtelija” käyttö ky-

seenalaistaa koko ennustajainstituution merkityksen.

Seminaareissa, joita Isakassa on pidetty nfumuille, näitä näkemyksiä on tuotu esiin samalla,

kun nfumuille on puhuttu esim. alueen yleisistä terveysongelmista ja hygieniasta. Monet
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215 Tässä yhteydessä puhuttiin mm. “okkultismista”.
216 Tämä heijastuu myös Tansanian terveysministeriön laatimasta suunnitelmasta suhteesta “perinteisiin

parantajiin” (Draft document on Traditional Medicine Policy of the Ministry of Health, Tanzania 1997: 9.),
jonka tavoitteena on mm. 1) taata perinteisen parantamisen tietojen ja taitojen jatkuvuus 2) helpottaa “perin-
teisen parantamisen” sulauttamista allopaattiseen lääketieteeseen 3) yhdistää “perinteistä” ja “konventionaalis-
ta” (ts. virallinen terveydenhuolto) terveydenhuoltoa, jotta terveydenhuoltoa voitaisiin kehittää 4) mahdollis-
taa valtion tukemien sekä yksityisten koulutuskeskusten perustaminen sekä perinteisille että vaihtoehtoisille
aloille.



nfumut tietävät, että esim. AIDS:iin ja muihinkin sairauksiin etsitään parantavia aineita, ja

esimerkiksi nfumu B kertoi minulle useaan otteeseen toiveistaan siirtyä “tieteelliseen” amma-

tin harjoittamiseen. Tämä vaatisi hänen mukaansa kuitenkin laitteistoa ja ulkopuolista apua,

jotta hänen olisi mahdollista suorittaa tarkkoja “mittauksia”217 bugotan valmistuksessa.

Nfumu B:n tavoite oli vaurastua bugotansa avulla. Hän ei kuitenkaan koskaan kyseenalaista-

nut ennustuksen tai esim. sovitusrituaalien merkitystä omassa työssään. 

Istuin kerran kenttätyöni alkuvaiheessa erään nfumun majassa, jossa keskustelimme
poltettavasta bugotasta lähtevän sakean savun seassa nfumujen työstä. Paikalla oli

myös naapuri, joka kertoi minulle, että nfumujen suurin ongelma oli se, että he eivät
pysty tekemään tarkkoja “mittauksia”, jolloin heidän työnsä ei ole “tieteellistä” vaan

perustuu “arvailuun”. Nfumu mietti hetken ja totesi, että on olemassa kahta eri lajia
“mittauksia”: toinen on länsimaisten terveydenhuoltopalvelujen käyttämä tapa ja toinen

taas nfumujen käyttämä tapa eli ennustus. Nfumujen mittausten tarkkuus on peräisin
esi-isiltä.

6.2 Eri tahojen asema keskustelussa esi-isistä ja ennustuksesta

It [culture] consists in a plurality of voices orchestrated by common themes, idioms, meanings,

resonant with the participation of others in the past and here and now (Boddy 1989: 7).

6.2.1 Kosmologia, epävarmuus ja sairauskäsitykset

Lock ja Scheper-Hughes (1990: 51-68) ovat tarkastelleet ihmisruumiin eri ulottuvuuksia,

joista he käyttävät nimityksiä individuaalinen, yhteiskunnallinen ja poliittinen ruumis. He to-

teavat, että näiden ihmisruumiin symbolisten ulottuvuuksien avulla päästään eroon länsimai-

selle lääketieteelle ja ajattelulle ominaisista malleista kuten oppositiopareista ruumis-mieli ja

yksilö-yhteiskunta, jotka ovat vieraita monissa ei-länsimaisissa näkemyksissä ihmisruumiis-

ta. He ottavat esimerkiksi kulttuurit, joissa esiintyy henkipossessiota, ja huomauttavat, ettei

niissä ihmisruumista, mieltä ja persoonaa välttämättä eroteta toisistaan ja tästä syystä sairautta
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217 Suahiliksi: “vipimo”. Kuten olen jo aiemmin maininnut verbiä “mitata” käytetään suahilissa erilais-
ten terveysasemilla tai sairaaloissa suoritettujen tutkimusten tai kokeiden tekemisestä, joiden avulla tehdään
diagnoosi.



ei sijoiteta vain mieleen tai ruumiiseen. Ihmisruumis nähdään yksilön ja sosiaalisten suhtei-

den yhdistettynä aspektina, jonka rajat ovat aina neuvoteltavissa (vrt. myös noituus). 

Monien haastattelemieni isakalaisten naisten kohdalla minun oli vaikea saada selville syitä,

joiden he näkivät olevan ongelmiensa taustalla. Yksi syy Poolin (1992: 132-140) mukaan tä-

hän voi olla se, etteivät ihmiset kertakaikkiaan ole ongelmiensa alkuperästä varmoja. Sairau-

den alkuperä alkoi selvästi Isakassakin kiinnostaa joissain tapauksissa vasta, kun sen ei koet-

tu paranevan “normaalisti”, jolloin sen syytä lähdettiin selvittämään esim. ennustuksen avul-

la. Syy voi jäädä myös selvittämättä. Mama E:n kuvaus sairausepisodistaan on hyvä esi-

merkki siitä, miten ongelman laadusta (tai sen alkuperästä) ei aina tule varmuutta. Parantu-

minen on pääasia:

Mama E oli sairastunut toukokuussa 1997. Hän kertoi menettäneensä kaikki voimansa,
eikä hän jaksanut enää tehdä töitä pellolla eikä ajaa polkupyörää. Hän ajatteli vian ole-

van sydämessään ja meni tutkittavaksi lähimmälle terveysasemalle. Terveysasemalla
hänelle annettiin kloroquiini-rokotus. Ongelma ei kuitenkaan mennyt ohi, ja mama

kääntyi lähimmän terveyskeskuksen218 puoleen. Terveyskeskuksessa, joka sijaitsee
Isakan alueen ulkopuolella, hänelle oli sanottu, että vika on keuhkoissa, ja hänelle oli

annettu lääkettä. Häntä hoidettiin terveyskeskuksessa kolmeen otteeseen, minkä jäl-
keen hän tunsi olonsa paremmaksi. 

Kun hän oli sairastunut, oli eräs naapuruston nfumu saanut tiedon asiasta, ja lähettänyt

mamalle bugotaa , jota käytettiin teen seassa. Tämän nfumun mukaan kyse oli chemba

moyosta.219 Samaan tulokseen tuli myös maman veli, joka on nfumu ja jota mama

kävi tapaamassa sairautensa aikana. Myös tämä veli antoi mamalle bugotaa, jota käytet-
tiin kylpyvedessä. Mama kertoi myös itse yhtyneensä nfumujen näkemykseen, sillä

hänellä oli mielestään selkeitä chemba moyon oireita: hän heräili öisin sydämen tytky-

tykseen220 eikä usein herätessään tiennyt, missä oli. Hän kertoi esimerkiksi kerran kier-

relleensä yöllä taloansa ja ihmetelleensä olinpaikkaansa, kun joku naapuri oli nähnyt
hänet. Tämä naapuri oli seuraavana päivänä neuvonut häntä kääntymään nfumun puo-

leen ja maininnut, että hänenkin mielestään kyse on chemba moyosta. 
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218 Englanniksi: “health center” - terveysasemaa suurempi yksikkö.
219 Chemba moyo on sairaus, jota lähes kaikki nfumu-informanttini sanoivat hoitavansa. Reidin (1982:

125-126) eräs sukuma-informantti kuvasi sairautta seuraavanlaisesti: kaikki voimat katosivat, hän lihoi, sy-
dän löi liian kovaa ja hän luuli usein kuolevansa. Apua ongelmaan hän sai nfumulta.  Reid (1982: 147) tote-
aa, että hänen informanttinsa pitivät chemba moyoa suhteelllisen uutena sairautena, mutta silti “paikallisena”
(hoitoon hakeudutaan nfumuille). Se saattaa johtua luonnollisista syistä, mutta yhtä hyvin esi-isitä tai noi-
tuudesta. Mitä vahvemmat oireet, sitä varmemmin kyse on noituudesta tai esi-isitä.

220 Suahiliksi hän sanoi: “Moyo ulishtuka.” eli “Sydän pelästyi/hätkähti”.



Kun mama käytti kaikkia lääkkeitä yhdessä, oireet katosivat. Hän ei enää herännyt öi-

sin ja saattoi jatkaa töitä normaaliin tapaan. Hän kertoi, ettei ollut selvillä sairauden
syystä. Hänelle ei ollut ennustettu, sillä kristittynä hän koki ennustuksen sopimatto-

maksi. Kysyin häneltä, minkä lääkkeen hän näki parantaneen itsensä ja hän vastasi:
“Ehkä se eurooppalainen eli se tieteellinen tai sitten paikallinen? Ehkä kaikki nämä yh-

dessä?” 

Esimerkkitapauksen mama ei käynyt nfumun luona ennustettavana, koska kertoi olevansa

harras kristitty. Kuitenkin monesti vastaavassa tapauksessa, jossa sairauden tai muun on-

gelman laadusta ja alkuperästä on epävarmuutta, turvaudutaan ennustukseen, jossa nfumun

esi-isien avulla ongelman alkuperä ja sen vaatimat hoitokeinot ovat lähestyttävissä. Whyte

(1997: 13-33, 60, 74) tarkastelee epäonneen ja kärsimykseen liittyvää epävarmuutta nyole-

yhteisössä Ugandassa ja toteaa, ettei nyole-näkökulmasta tärkeätä ole niinkään se, miten sai-

raudet ja niiden alkuperät luokitellaan vaan se, miten niihin suhtaudutaan ja miten tilanteessa

toimitaan. Epävarmuus on osa olemassaoloa, ja siihen suhtautuminen, on kiinni kulttuurises-

ta ja yhteiskunnallisesta kontekstista. Ennustustilanteissa  epäonneen haetaan syitä ja mah-

dollisia ratkaisuja, mutta samalla myös tiedostetaan mahdollisuus siitä, ettei ratkaisuja ja apua

välttämättä löydy. Whyte (mt.: 83) toteaakin, että kun ihmiset toimivat hoitaakseen sairauksi-

aan tai muita ongelmia, he saattavat perustella toimensa ennustuksen lopputuloksella. He ei-

vät kuitenkaan pidä ennustuksen lopputulosta ehdottomana totuutena vaan “ehdotettuna to-

tuutena, josta he yrittävät tehdä totta”.

6.2.2 Valta ja vuorovaikutus

Isakalaisten käsitykset erilaisten sairauksien ja ongelmien alkuperästä ja tarvittavasta hoidosta

poikkesivat toisistaan. Osittain tämä on selitettävissä sillä, että he ovat kotoisin eri puolilta

sukuma-nyamwezi-aluetta ja sen ulkopuolelta sekä mm. eri uskontojen ja länsimaisen koulu-

tuksen vaikutuksesta eri yksilöiden kohdalla. On kuitenkin huomattava, että pienemmässä ja

“tiiviimmässäkin” yhteisöissä yhteisön jäsenten mielipiteet ja näkemykset poikkeavat toisis-

taan. Pool (1994: 19-20, 258-260) toteaa Kamerunissa suorittamaansa tutkimukseen viita-

ten, että ihmisten puheissa erilaisista terveysongelmista on periaatteessa mahdollista erottaa

kaksi suurempaa toisistaan poikkevaa diskurssia, joista toinen perustuu länsimaiselle lääke-
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tieteen ja toinen taas “paikallisille” (engl. “indigenous”) käsityksille. Nämä diskurssit kuiten-

kin sekoittuvat ihmisten käsityksissä ja puheissa eikä kumpikaan ole käytännössä hahmotet-

tavissa erillään toisesta, sillä mm. länsimaisen lääketieteen käsitykset ovat vaikuttaneet pai-

kallisiin jo hyvin pitkän ajan, ja “paikalliset” käsitykset ovat aina olleet jatkuvan muutoksen

alaisena. 

Isakassa sairauksien ja muiden ongelmien tuoman epävarmuuden poistamisessa käytetään

erilaisia menetelmiä, joiden “tieteellisyyden” avulla pyritään saamaan varmuutta ongelmien

alkuperään ja tarvittaviin hoitomuotoihin. Yksi tahoista, joihin turvaudutaan, on erilaiset en-

nustajat ja erilaiset ennustusmenetelmät, joiden “tieteellisyys” perustuu sekä erilaisiin “tekni-

siin” tapoihin tulkita asioita että viime kädessä esi-isien ja erilaisten henkien tuomiin kykyi-

hin. Devisch (1991: 130) on todennut, että “ennustaja ei toimi moraalin puolustajana eikä

tuomarina. Ennustajelle konsultaatio [ennustus] on hengellisen transendenssin saavutus.”

Ennustaja siis kokee toimivansa välikappaleena asiakkaan ja jonkun “korkeamman tahon”

välillä. Tässä välittäjän roolissaan ennustajalla on huomattavaa valtaa yhteisössä. Ennustajan

tieto on ruumiillistunutta tietoa, joka on peräisin esi-isiltä tai muilta hengiltä (vrt. Lambek

1993: 305), mutta samalla hän on myös riippuvainen asiakkaistaan saadakseen tietoja tämän

kärsimyksestä ja henkilöhistoriasta. Asiakkaalla on mahdollisuus vaikuttaa ennustukseen ja

tällöin kyse ei ole yksisuuntaisesta vallankäytöstä, ja tästä syystä ennustajalla ei ole “tiedon

monopolia”221 (Whyte 1991: 156: 168-170).

Tarkastellessaan erilaisia tiedonhankintamenetelmiä (islamilaiset tekstit, arabialaiset tekstit

sekä henkipossessio) Mayottella Lambek (1993: 53) toteaa, että kaikki nämä menetelmät tar-

joavat erilaisia tapoja päästä käsiksi tietoon, ja jos tieto yhdistyy valtaan, ovat ne vaihtoehtoi-

sia vallan jakautumisen muotoja. Jos tilannetta tarkastellaan Isakassa ennustajainstituution si-

sällä, on tilanne hyvin samankaltainen. Kun siirrytään nfumu-instituution ulkopuolelle, val-

ta-asetelmat muuttuvat ja monimutkaistuvat. Virallisen terveydenhuollon piirissä Isakassa

ennustajainstituutioon suhtaudutaan lähes yksinomaan kielteisesti tai ainakin välinpitämättö-

mästi. Valtion kulttuuriviraston tuella222 virallisen terveydenhuollon edustajat tuovat näkö-

kulmiaan esille esim. nfumuille järjestetyissä seminaareissa, ja niiden taustalla on käsitys sii-

tä, että ainoat “tieteelliset” menetelmät, joiden avulla sairauksien alkuperään ja tarvittaviin
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221 Whyte (1997: 72) viittaa tähän ilmiöön “kaksoisresistanssina”. Vrt. myös Lambek 1993: 162-168.
222 Virallisen terveydenhuollon näkökulmaa tuetaan myös kirkkojen taholta.



hoitomenetelmiin päästään käsiksi, pohjautuvat biolääketieteelle. Ennustajien tiedonhankin-

tamenetelmillä ei ole valtion ja yhteiskunnan tukea. Lambek (1993: 58) onkin viitannut sii-

hen, miten noituus ja henget ongelmien tuojina voidaankin nähdä myös “selvinä autonomian

osoituksina ja vaihtoehtoisina vallan ja tiedon lähteinä”223.

Monet isakalaiset käyttävät länsimaisen lääketieteen tarjoamia palveluita etsiessään ongel-

miinsa ratkaisuja, ja länsimaisen lääketieteen koetaan usein olevan ylivertainen joidenkin “ta-

vallisten sairauksien” (esim. malaria) hoidon kohdalla. Käytännössä länsimaisen lääketieteen

“tieteellisyydellä” on kuitenkin Isakassa suuria rajoituksia. Terveysasemien palvelu voidaan

kokea liian kalliksi, tutkimusten ja hoidon taso kyseenalaiseksi, niillä saattaa olla pulaa lääk-

keistä224 ja välineistä, ne saattavat sijaita liian etäällä jne. Nämä ovat seikkoja, jotka tuovat

hyvin konkreettisia epävarmuustekijöitä isakalaisten näkemyksiin virallisesta terveydenhuol-

losta jopa “tavallisiksi” koettujen sairauksien kohdalla (vrt. Whyte 1997: 203-208). Epävar-

muus korostuu tarkasteltaessa AIDS:ia. Isakassa AIDS on ongelma, jonka laajuutta on mah-

dotonta mitata, sillä vain hyvin pieni osa isakalaisista AIDS-potilaista on saanut sairaudelleen

varman diagnoosin Kahaman sairaalasta tai muista sairaaloista. Kun muiden ongelmien ja

sairauksien alkuperään ja mahdollisiin hoitokeinoihin haetaan vastauksia, halutaan AIDS:in

kohdalla itseasiassa säilyttää epävarmuus. Tähän on Isakassakin varmasti syynä Whyten

(1997: 214) mainitsema Ugandan nyole-alueella vallitseva käsitys siitä, että “on parempi elää

epävarmuudessa kuin tietää olevansa tuomittu”. Muiden mahdollisten diagnoosien etsiminen

sairaudelle esim. ennustuksen avulla tuo toivoa paranemisesta ja elämän jatkumisesta. 

Wijsen (1993: 59) puhuu sukuma-nyamwezi-alueella vallitsevasta ristiriidasta oman kulttuu-

rin ja vieraan kulttuurin sekä “tradition” ja “modernin” välillä. Hän väittää tämän olevan su-

kuma-alueen “suurin kulttuurinen ongelma”, joka on nähtävissä kaikilla elämänalueilla

maanviljelymenetelmistä terveydenhuoltoon ja uskontoon. Myöhemmin Wijsen (1993: 133-

134) kuitenkin kumoaa omia väitteitään toteamalla, että eron tekeminen länsimaisen ja paikal-

lisen kulttuurin välille nousee lähinnä institutionaisoituneista näkemyksistä, kun taas tavalli-

set ihmiset painottavat niiden samankaltaisuuksia ja jatkuvuutta. Tämä näkyy mm. siinä, että

paikalliset ihmiset näkevät virallisen terveydenhuollon sekä nfumujen työn täydentävän toi-
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223 Tässä on kuitenkin hyvä muistaa vielä Boddyn (1994: 410) huomautus siitä, miten henkipossessiota
ei tule tarkastella vain resistanssina, sillä kyse on kokonaisvaltaisesta kulttuurisesta ilmiöstä ja uskonnosta.

224 Tähän apua tarjoavat kaupoissa myytänä olevat lääkkeet.



siaan. Pool (1994: 246-247) on todennut Kamerunista keräämänsä materiaalin perusteella,

että “perinteisen parantamisen” ja “länsimaisen lääketieteen” diskursseilla ja vallankäytöllä on

yhteyksiä, mutta ne eivät ole helposti löydettävissä. Koska nämä diskurssit ovat sekoittuneet

toisiinsa, ei vallankäyttö suinkaan ole yksisuuntaista niin, että länsimaisen lääketieteen dis-

kurssilla olisi valta-asema. Ennustusta ja turvautumista virallisen terveydenhuollon tarjoa-

miin palveluihin on tarkasteltava toisiaan täydentävinä tapoina etsiä varmuutta ihmisten ko-

kemaan epävarmuuteen (vrt. Whyte 1997: 227-228). 

LOPPUPÄÄTELMÄT

Olen työssäni esitellyt joitakin näkemyksiä esi-isien ja ennustuksen merkityksestä ja tarkas-

tellut näiden asioiden merkityksen monimuotoisuutta isakalaisessa yhteisössä. Esittelemäni

tahot: nfumut, ningit ja toisaalta virallisen terveydenhuollon sekä valtion edustajat tarjoavat

erilaisia näkökulmia asioihin, ja näiden näkemyksien vastakkaisuus vaikuttaa ilmeiseltä. Isa-

kalaisten naisten kokemusten ja näkemysten tarkastelu toi kuitenkin esille sen, miten käytän-

nössä isakalaisten ihmisten ajatuksissa nämä eri näkökulmat muodostuvat moniäänisiksi ko-

konaisuuksiksi. Naisten kertomuksista kävi ilmi se, miten erilaisiin ongelmiin haetaan aktii-

visesti apua. Ennustajan luona käyminen on isakalaisille yksi vaihtoehto länsimaisen lääke-

tieteen ohessa selvittää ongelmien alkuperä ja yrittää löytää niihin apua. 

Isakalaiset nfumut ennustavat monien erilaisten menetelmien avulla, ja näissä menetelmissä

hyödynnetään monenlaisia apuvälineitä. Osaa menetelmistä on sukuma-nyamwezi-alueella

käytetty jo hyvin pitkään kun taas jotkut niistä ovat peräisin naapurikansojen edustajilta, jot-

ka ovat muuttaneet alueelle. Menetelmiä opetellaan myös jatkuvasti niiltä, joiden nähdään

omaavan parhaimmat taidot. Ennustusmenetelmien “tieteellisyys”, nfumujen kyvyt ennustaa

ja tieto, jota asiakkaat tulevat nfumujen luota hakemaan, ovat peräisin nfumujen esi-isiltä (ja

muilta hengiltä). Isakan kulttuurinen heterogeenisyys heijastuu sekä ennustusmenetelmien

lukuisuudessa että esi-isien ja muiden henkien erilaisissa alkuperissä. Ennustusmenetelmät

kommentoivat ympäröivää maailmaa, muuttuen sen mukana ja samalla myös muuttaen sitä. 

Vaikka nfumut saavat ennustustyöhönsä tukea esi-isiltään, historiasta ja toiseudesta, puuttuu
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heidän työltään Tansanian valtion tuki ja arvostus. Ennustuksen avulla selvitetään ratkaisuja

ongelmiin moniäänisessä maailmankuvassa, ja isakalaisten kohdalla tähän maailmankuvaan

kuuluvat tosiasioina sekä esi-isät että noituus. Tämä maailmankuva kommentoi nykymaail-

maa; se on (ja ei ole) “moderni” siinä missä mikä tahansa muu maailmankuvakin, ja sen

käyttämät menetelmät tiedonhankinnassa ovat “tieteellisiä”, vaikka ne poikkeavatkin länsi-

maisen tieteen menetelmistä. Ennustusta ei tulekaan nähdä “primitiivisenä” käytäntönä, jonka

olisi jäätävä historiaan. 
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SANASTO (sukuma-suomi) 

baba nkulu = isän isoisä

bagika = tanssirituaali/ salaseura

bagoyangi = tanssirituaali/ salaseura

bakwano = vieraat, jotka ovat sukua

bamanga = kunnianimi nfumuille; salaseura

bamigabo = eräs henkikultti/ salaseura (=basyembe)

banamiko = vieraat

banungule = tanssirituaali/ salaseura

baswezi = henkityyppi; salaseura 

bayeye = tanssirituaali/ salaseura

bufumu = ennustaja-parantajuus; salaseura

bugali = kova puuro, joka valmistetaan maissista tai hirssistä

bugota = “lääke”

bulishiwa = noituuslaji

bulogi = noituus

bulungu = salaseura

busatu = sairaus

busyembe = henkikultti/ salaseura (= bamigabo)

buta = jousi; isänpuoleinen suku

chemba ngoko = ennustaa kanasta

chingila (mon. shingila) = “lääkkeen maagisen laadun” tuova osa

dakama (mon. badakama) = etelän asukkaat

dotto (=doto) = toisena syntynyt kaksonen

dugu (mon. badugu) = sukulainen; läheinen ihminen; esi-isä

guku wa pili = isoisän isoisä

hoja = palauttaa tasapaino, parantaa

ilua = henkityyppi

ilumbaka = (lat. Ocimum suave)

isamva (mon. masamva) = esi-isä(n henki)

izumo = kirous
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kashinje = lapsi, joka syntyy jalat edellä

kifalu = henkityyppi

kilungu (=ndeji) = valkoinen kokonainen simpukankuori

kitambo = veriuhri

kitongelejo (mon. shitongelejo) = esi-isille omistettu esine tai eläin

kupandya = noituuslaji

Liwelelo = Jumala (Maailmankaikkeus)

lomba = rukoilla, pyytää

lupingu = puolikas simpukkaa, joka on omistettu esi-isille

lwanga = sekoitus hirssijauhoja ja vettä

mhigi = ennustusesineet, jotka ovat peräisin tutseilta

mhola = haluttu, tasapainoinen tila

migongo = sanan “selkä” monikko; äidinpuoleinen suku

mita = ovi/ portti

nakio (mon. banakio) = idän asukkaat

nang´weli (mon. banang´weli) = lännen asukkaat

nfumu (mon. bafumu) = ennustaja-parantaja

ng´oma = tanssirituaali

ningi (balingi) = tanssirituaalinjohtaja

nogi (mon. balogi) = noita

ntale (mon. batale) = vanha; suuri; esi-isä

ntemi (mon. batemi) = päällikkö

ntwe = pää

numba ja masamva = esi-isille omistettu maja

nzege = helistin, jolla kutsutaan henkiä

nzoka = käärme

puba = yleisin tanssirituaalilaji Isakassa

salala = tanssirituaaleissa käytettävä “lääkelaji”

samba = tanssirituaaleissa käytettävä “lääkelaji”

simbi = pienet valkoiset simpukat

sing´wanda = päälliköitten ja nfumujen käyttämä huiska, joka on 

tehty tiettyjen eläinten jouhista
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sukuma (mon. basukuma) = sukuma-kansa; pohjoisen asukkaat

sungusungu = vapaaehtoiset joukot

141


	JOHDANTO
	1 SUKUMA-NYAMWEZI-ALUEELLA
	2 ISAKALAISET ÄÄNET
	3 ERILAISET ENNUSTUSMENETELMÄT
	4 MILLOIN ENNUSTAJA-PARANTAJAAN TURVAUDUTAAN?
	5. ONGELMANA ESI-ISIEN HENGET TAI NOITUUS
	6. KENEN ÄÄNI KUULUU?
	LOPPUPÄÄTELMÄT
	KIRJALLISUUS:
	SANASTO

