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YLÖSPÄIN KIIPEÄVÄT OTUKSET (13)
• Alimpana kuvassa ovat henkiolennon  
kasvot, joissa näkyy nenä mutta ei silmiä. 
Kasvojen oikealla puolella on pieni hirvi-
kuvio, lintu on kasvojen yläpuolella. Tässä 
kuvataan ehkä shamaanin matkaa tuon- 
puoleiseen apuhenkiensä kanssa. Linnun ylä-
puolella alkaa ylöspäin kurottava jono erilai-
sia hahmoja, joista on tunnistettavissa hir-
viä, ihminen sekä kalliomaalauksissa harvoin 
esiintyvä karhu

HIRVET (14 JA 15)
• Taivaallisen hirven metsästyksestä kertova 
myytti ja siihen liittyvä metsästysriitti on tun-
nettu laajalti pohjoisella pallonpuoliskolla. 
Hirvi on auringon perässä kulkeva kanta- 
isä. Vain yhdellä otuksella (15) on sarvet. Se 
saattaa kuitenkin kuvata peuraa. Useimmat 
hirvet on kuvattu ryhmissä.

SAUKOT (16 JA 17)
• Monet Siperian kansat ovat pitäneet sauk-
koa voimakkaana henkenä, veden ja mana-
lan isäntänä.  Sen oveluutta ja taitavuutta on 
arvostettu. Keskeisessä kuvakentässä olevia 
olentoja (16 ja 17) voisi pitää saukkoina. 

Lisätietoja:
• Hossan luontokeskus, Jatkonsalmentie 6, 
89920 Ruhtinansalmi, p. 040 751 7221
• www.luontoon.fi/hossa, www.retkikartta.fi
• Hossan alueen palvelut: www.hossa.fi
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kohottavan vasemman käsivartensa ylös. 
Tämä voidaan tulkita naispuoliseksi hah-
moksi. Kaksi hahmoa (6 ja 7) on kohottanut 
oikean käsivartensa ylös, mikä viittaisi mies-
puolisiin hahmoihin.

KUOLLUT SHAMAANI (8)
• Käden tai silmän puuttuminen tarkoitti, 
että kuolema oli korjannut henkilön. Hah-
molta (8) puuttuu silmän lisäksi vasen käsi. 
Jalkojen välissä kulkee pitkä linja, joka on 
perinteisesti tulkittu fallokseksi. Toisaalta 
näitä jalkojen välistä lähteviä linjoja on 
pidetty kuvauksina synnytyksestä. 

SHAMAANI (9) JA JOUTSEN
• Perinteisessä pohjoisessa uskomusjärjes-
telmässä suuret vesilinnut toimivat viestin-
viejinä ihmisten ja henkimaailman välillä. 
Ne lensivät linnunrataa pitkin tuonpuolei-
seen ja saattoivat kuolleet Tuonelaan. Linnut 
vartioivat elämän virran suuta kuolleitten  
valtakunnan edustalla ja ne avustivat shamaa-
nia henkimatkoilla. Joutsen on kuvattu sha- 
maanin (9)  hartialle.

IHMISIÄ MUISTUTTAVIA ELÄINHAHMOJA, 
ELÄIN-IHMISHAHMOISIA HENKIÄ (10 - 12)
• Hirvet ovat ihmishahmojen jälkeen toi-
seksi suurin ryhmä Värikallion kuva-aiheiden 
joukossa. Pienillä hirvillä (10 ja 11) on ihmis- 
mäiset jalat, makuulla oleva otus (12) muis-
tuttaa myös ihmistä. Kuviot voivat esittää 
eläin-ihmishahmoisia henkiä, jotka kykenivät 
liikkumaan eri maailmoiden välillä. 

Lähde mystiselle aikamatkalle! Hossan Värikallio sijaitsee aivan Suomussalmen ja Kuusamon rajan tuntumassa, Hossan 
retkeilyalueen pohjoisosassa. Muinaisen vesireitin varrella oleva kalliotaide kertoo aikalaistensa elämästä ja ajasta, jolloin 
henget ja luonnonvoimat olivat läsnä kaikkialla. Kalliosta on tunnistettu yli 60 erilaista kuviota, jotka on maalattu kallioon 
veren ja punamullan seoksella. Kuvat liittyvät todennäköisimmin metsästykseen tai shamanismiin.  

Pohjoinen maailmankuva
Kalliokuva-alueita on yleensä pidetty 

yhteisön kohtaamispaikkoina. Kuvia on 
tulkittu monin tavoin, eikä mitään yhtä  
varmaa vastausta niiden merkityksestä ole. 
Seuraavan tulkinnan pohjana on käytetty 
muun muassa pohjoisten kansojen suullista 
kansanperinnettä sekä tietoja pohjoisesta 
perinteisestä maailmankuvasta. 

Maalauspaikka kuvasi muinaista maail- 
mankaikkeutta. Pystysuora,  veteen laskeva 
kalliopinta edustaa ihmisten asuttamaa 
todellisuutta. Vesi johtaa Tuonelaan, kuol-
leitten valtakuntaan. Jyrkänteen yläpuolella 
avautuva taivas edustaa henkien asuttamaa 
paikkaa. Kuvat on siis maalattu paikkaan, 
joissa taivas, maa ja Tuonela yhtyvät.

Kuvioista lähes 30 muistuttaa ihmistä. 
Ihmisen kuvaaminen ei ollut sattuman-
varaista, vaan yksityiskohdilla oli merkitystä 
eikä kenestä tahansa maalattu kuvia. 

SARVEKKAAT SHAMAANIT (1 – 4)
• Sarvekkaat hahmot esittävät ehkä esi-
isän hahmoista shamaania. Nämä yhteisön  
tietäjät kykenivät erkanemaan ruumiistaan 
ja liikkumaan eri maailmojen välillä.
• Kaksisarvinen hahmo (1) näyttää tanssi-
van ja se voi olla transsissa oleva shamaani. 
Muut hahmot (3 - 4) ovat tyylitellympiä, 
niistä on kuvattu vain pää ja sarvia. 

MIEHIÄ JA NAISIA (5 - 7)
• Vasenta ja oikeaa on pidetty sukupuolisena 
vastakkainasetteluna. Vasen kuvaa naista, 
oikea miestä. Yksi hahmoista (5) näyttäisi 
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Retkeilyalue - National Hiking Area
Suojelualue - Protected Area
Tie - Road
Polku - Hiking trail
Polku - Hiking trail
Hiihtolatu - Skiing track
Melontareitti - Canoeing trail
Moottorikelkkareitti - Snowmobile track
Pysäköinti - Parking
Opastus - Information
Kota - Lapp hut
Laavu - Lean-to shelter
Tulentekopaikka - Open fire place
Käymälä - Dry toilet
Nähtävyys - Sight
Venekuljetus -  Boat transportation
Kesäkahvila - Café, open in summertime
Linja-autojen pysäköintipaikka - 
Parking place for buses
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