
Kalevalan juoni

Maailman synty 
Väinämöisen synty
Maan kylvö ja ison 
tammen kaato

• Maa, taivas, aurinko ja kuu  
syntyvät sotkan munasta

• Väinämöinen syntyy 
Ilmattaresta

• Maa kylvetään metsiksi, kaski 
poltetaan ja ohra kylvetään

• Iso tammi kaadetaan

Väinämöinen laulaa 
Joukahaisen suohon 
Aino hukuttautuu 
Kalevalaiset kosivat  
Pohjan neitiä
Ilmarinen takoo Sammon 

• Joukahainen häviää kilpalaulannan ja 
lupaa Ainon Väinämöiselle 

• Äiti innostuu, mutta Aino 
hukuttautuu

• Louhi lupaa tyttärensä Sammon 
takojalle, ja Ilmarinen takoo Sammon

• Väinämöinen ja Ilmarinen kosivat 
Pohjan neitiä, turhaan

Lemminkäinen seikkailee  
naisten parissa ja tekee 
urotöitä

Lemminkäinen 
• ryöstää Kyllikin Saaresta vaimokseen
• lähtee sotaan vastoin äitinsä ja 

vaimonsa tahtoa
• kosii Pohjan neitiä ja hänelle 

määrätään tehtäviä 
• pyydystää loitsimalla Hiiden hirven 

mutta saa surmansa väijyessään  
Tuonelan joutsenta

• Lemminkäisen äiti loitsii poikansa 
eläväksi

Väinämöinen käy  
kuoleman mailla
Ilmarinen saa Pohjan 
neidin ja häät vietetään

• Väinämöinen etsii sanoja 
Tuonelasta ja Antero Vipusen 
luota

• Väinämöinen ja Ilmarinen 
kosivat Pohjan neitiä

• Ilmarinen onnistuu tehtävissä  
ja häät vietetään

Lemminkäinen häiriköi  
Pohjolan häissä ja  
lähtee sotaan

Lemminkäinen 
• lähtee kutsumattomana 

Ilmarisen ja Pohjan neidin 
häihin

• suututtaa Pohjolan isännän ja 
surmaa tämän

• pakenee Saareen, mutta hänet 
ajetaan pois

• löytää kotinsa tuhottuna ja 
äitinsä piilopirtistä

• Lemminkäinen lähtee 
sotaretkelle Pohjolaan,  
mutta pakkanen pakottaa 
hänet kotiin

Kullervo kostaa kotinsa 
tuhon 

• Untamo surmaa veljensä Kalervon 
väkineen

• Kalervon poika Kullervo on  
orjana Untamolla ja Ilmarisella

• Ilmarisen emäntä leipoo leipään  
kiven, johon Kullervo katkaisee 
veitsensä

Kullervo 
• noituu pedot surmaamaan  

emännän
• löytää äitinsä mutta ei sopeudu  

elämään kotona
• viettelee naisen, joka paljastuu  

hänen sisarekseen, sisar hukuttautuu
• hävittää Untamolan kostoksi ja  

surmaa itsensä

Ilmarinen takoo vaimon kullasta 
Kalevalan väki ryöstää  
Sammon Pohjolasta
Louhi kostaa Sammon ryöstön

• Ilmarinen suree vaimoaan, takoo 
kultanaisen mutta pettyy

• Ilmarinen ryöstää Pohjolasta morsiamen
• Väinämöinen, Ilmarinen ja Lemmin käinen 

ryöstävät Sammon Pohjolasta
• Pohjolan väki ajaa ryöstäjät kiinni,  

Sampo särkyy mereen
• Louhi lähettää kostoksi tauteja ja karhun, 

mutta Väinämöinen loitsii ne pois
• Väinämöisen kanteleensoitto houkuttelee 

auringon ja kuun taivaalta
• Louhi sieppaa taivaanvalot mutta 

kalevalaisten uhkailtua palauttaa ne
• Louhi sieppaa tulen, uusi kipinä isketään 

mutta se karkaa ja tekee tuhoa

Marjatan poika  
haastaa Väinämöisen

•  Marjatta tulee raskaaksi 
puolukasta ja synnyttää 
pojan

•  Väinämöinen tuomitsee 
pojan kuole  maan, mutta 
poika ristitään Karjalan 
kuninkaaksi 

•  Väinämöinen lähtee

Kalevalassa on myös  
paljon ei-juonellisia  
jaksoja, kuten loitsuja. 
Ne löydät loitsujen ja 
rituaalirunojen hakemistosta 
kirjan s. 359–360.
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