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Sakari PälSi mongolian
aroilla Vuonna 1909

Oula Seitsonen

Monitoimimies Sakari Pälsi on erityisen tunnet-
tu maailmanmatkoistaan.1 Ensimmäiselle kauko-
matkalleen hän pääsi kuitenkin vasta 26 vuoden 
iässä, nykynäkökulmasta ajatellen varsin myöhään. 
Pälsi oli edellisenä vuonna saattanut arkeologi-
an yliopisto-opintonsa Helsingissä kunniakkaa-
seen päätökseen ja kaipasi mahdollisuuksia hyö-
dyntää vastavalmistunutta tutkintoaan. Samaan 
aikaan Gustaf John Ramstedt (1873–1950), joka 
oli tuolloin jo tunnettu kielitieteilijä ja tutkimus-
matkailija, oli lähdössä kuudennelle Itä-Aasian 
tutkimusmatkalleen. Hän oli jo aiemmin tutki-
nut Mongolian kieltä ja kulttuuria, mutta halu-
si laajentaa tutkimustensa aikaperspektiiviä myös 
esihistorialliseen aikaan ja etsi sopivaa matka-
kumppania. Pälsi tarttui hanakasti mahdollisuu-
teen päästä Ramstedtin matkaan, ja kahden hen-
gen tutkimusretkikunta suunnisti puoli vuotta 
kestäneelle tutkimusretkelle Mongolian aroille 
keväällä 1909. Matkassa oli monia piirteitä, joista 
tuli leimaa-antavia Pälsin myöhemmille retkille. 
Mongolian matkalla olikin ilmeisen huomattava 
vaikutus Pälsin myöhemmän uran muotoutumi-
sen kannalta.

Tässä artikkelissa kuvailen Ramstedtin ja 
Pälsin matkan taustaa ja vaiheita. Lisäksi esitän 
joitakin heidän muistelmateoksiensa herättämiä 
ajatuksia ja pohdin hieman matkan merkitystä 
Mongolian arkeologisen tutkimuksen sekä Päl-
sin uran kannalta. Yleislähteinä toimivat Ram-
stedtin2 ja Pälsin3 matkakertomukset, sekä Pälsin 
kuoleman jälkeen 1980-luvulla uudelleenlöyde-
tyt ja toimittaen julkaistut Mongolian matkan 

tieteelliset muistiinpanot.4 Näihin teoksiin en 
tekstissäni viittaa erikseen muutoin kuin suorien 
lainausten osalta. Lisäksi aineistonani ovat olleet 
Sakari Pälsin pojan Hannu Pälsin muistelut isäs-
tään.5 Muut artikkelissa käytetyt lähteet mainit-
sen tavalliseen tapaan siinä yhteydessä, missä nii-
hin viitataan.

Olen itse koulutukseltani arkeologi ja maan-
tieteilijä, ja olen tehnyt viime vuosina runsaas-
ti kenttätöitä Mongoliassa.6 Kentällä olen tie-
toisesti kulkenut Ramstedtin, Pälsin ja Johan-
nes Gabriel Granön (1882–1956) jalanjäljissä, 
ja tarkoituksenani on jatkaa samoilla teillä myös 
tulevissa tutkimuksissani. Suomalaisarkeologien 
Mongolian tutkimuksissa pääsi olemaan vuosi-
sadan mittainen tauko ennen kuin aloitin omat 
kenttätyöni. Ensimmäinen retkikuntani suun-
tautui vuonna 2010 Hanuyn laaksoon, jossa myös 
Ramstedt ja Pälsi vierailivat,7 ja pari vuotta myö-
hemmin siirryimme Granön maisemiin Mongo-
lian Altaille.8 Artikkelin kuvitus on omilta Mon-
golian matkoiltani, lukuun ottamatta Sakari Päl-
sin šamaani Ötsir-bööstä näppäämää otosta ja 
Tapani Unkurin ottamaa ryhmävalokuvaa. 

Vuoden 1909 Mongolian matkan tausta

Ramstedtin Mongolian matkat olivat taustaltaan 
osa Suomen Muinaismuistoyhdistyksen jo 1870–
luvulla syntynyttä laajaa tutkimusohjelmaa, jos-
sa pyrittiin paikallistamaan ”suomalaisten alku-
koti”.9 Alkukodin etsiminen oli osa 1800-luvun 
laajempaa kansallista heräämistä, jonka palveluk-
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seen myös muinaistutkimus ja muut niin sanotut 
kansalliset tieteet valjastettiin.10 Suomalaisuu-
den tutkimukseen oli vakiintunut käsitys urali-
lais-altailaisesta alkuperästä Matthias Alexander 
Castrénin (1813–1852) kielitieteellisten tutki-
musten ja Johannes Reinhold Aspelinin (1842–
1915) väitöskirjan myötä.11 Useita suomalaisia 
retkikuntia suuntasikin 1880–1890-luvuilla län-
tiseen Siperiaan dokumentoimaan piirtokirjoi-
tuksia ja muita muinaisjäännöksiä sekä tekemään 
erityisesti hautakaivauksia. 

”Alkukoti Altailla” -olettamus ohjasi suo-
malaisten arkeologiset ja kielitieteelliset akti-
viteetit ulottumaan myös Mongolian aroille.12 
1900-luvun alussa tämä ajatussuunta oli kui-
tenkin jo tullut varsinaisesti tiensä päähän: suo-
malaisten Länsi-Siperiassa tekemien kenttätöi-
den pohjalta tanskalainen kielentutkija Vilhelm 
Thomsen (1842–1927) oli edellisvuosikymme-
nellä osoittanut siellä tutkitut piirtokirjoitukset 
alkuperältään muinaisturkkilaisiksi ja ajoituksel-
taan rautakautisiksi.13 Ramstedtin ja Pälsin vuo-
den 1909 matka oli yksi viimeisistä suomalaisten 
tieteellisten seurojen tuolle suunnalle organisoi-
mista tutkimusretkistä ( J. G. Granön Altain-
matkojen ohella).14 Retkikunta organisoitiin 
Otto Donnerin, Suomalais-Ugrilaisen Seuran  
puheenjohtajan, aloitteesta. Seura oli saanut 
Siperian rautatiehallitukselta korvauksia Ram-
stedtin aikaisemmalla matkalla kadonneista mat-
katavaroista. Donner ehdottikin, että Ramstedt 
voisi niiden avulla jatkaa kieli- ja muinaistieteel-
lisiä tutkimuksiaan Mongoliassa, jossa hän oli 
viettänyt vuosisadan vaihteessa pari vuotta kieli-
tieteellisten tutkimustensa parissa.15 Uuden tut-
kimusretken tavoitteeksi määriteltiin erityisesti 
muinaisjäännösten etsintä ja dokumentointi sekä 
arkeologisten saaliiden kokoaminen.

Donner yritti ensin saada houkuteltua Ram-
stedtin matkakumppaniksi arkeologi Julius Aili-
on,16 joka oli jo tunnettu esihistoriantutkija ja 
toiminut esimerkiksi Valtion historiallisen muse-

on Arkeologisen toimiston johtajana. Ailio, Päl-
sin tavoin taustaltaan loppilainen, ehdotti mat-
kakumppaniksi ennemmin ”erästä nuorta kandi-
daattia Sakari Pälsiä”, joka on ”havaintokyvyltään 
terävä, ja muuten perin tervejärkinen, käytännöl-
linen ja reilu”.17 Hän kuitenkin valitteli Pälsin 
vajavaista valokuvaustaitoa, mikä on tärkeä huo-
mio Pälsin profiloiduttua myöhemmin erityisesti 
valokuvaajana.18 

Sakari Pälsin elämäntilanne 
vuonna 1909

Nuori Sakari Pälsi oli valmistunut Helsingis-
sä yliopistosta filosofian kandidaatiksi edellise-
nä vuonna 1908. Pääaineenaan hänellä oli arke-
ologia, jota hän päätyi opiskelemaan 1903, mitä 
ilmeisimmin Julius Ailion esimerkin innoittama-
na. Arkeologian ohella Pälsi opiskeli pohjoismai-
den historiaa, kansantaloutta, taidehistoriaa, filo-
sofiaa ja psykologiaa. Erityisesti näiden viimeksi 
mainittujen opintojen vaikutus heijastuu Pälsin 
myöhemmin urallaan tekemissä lukuisissa tai-
teellisissa, kansatieteellisissä ja antropologisissa 
tulkinnoissa.19 

Ailiosta tuli Pälsin uran kannalta merkittävä 
mentori, joka johdatteli hänet muinaistutkimuk-
sen pariin. Valmistuttuaan Pälsi pääsi nimittäin 
Muinaistieteellisen toimikunnan palvelukseen 
ylimääräiseksi intendentiksi ja tutustumaan arke-
ologisiin kenttätutkimuksiin Ailion johtamilla 
kivikauden kaivauksilla Kaukolan Riukjärvelle 
kesällä 1908. Riukjärvestä ja kivikaudesta muo-
dostui sittemmin tärkeä kiinnekohta Pälsin ural-
la, kun hän muutamaa vuotta myöhemmin aloitti 
Karjalankannaksen esihistoriaan keskittyvän väi-
töskirjatutkimuksensa.20 Pälsi vietti talven 1908–
1909 rekisteröiden ja jäsentäen Suomen kivikau-
den löytökokoelmia. Tässä työssä hän tutustui 
läheisesti ja käsin kosketeltavasti kivikauden löy-
töaineistoon, mikä oli erityisesti tarpeen hänen 
myöhemmällä urallaan. Kenties vielä merkittä-
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vämmin seikkailunhaluinen ja urheilullinen nuo-
ri mies havaitsi halajavansa ulos museosta maa-
ilmalle kenttätöiden ja tutkimusmatkojen pariin. 

Talvella 1909 Pälsi kuitenkin istui vie-
lä museonkellarissa luetteloimassa löytöjä ‒ ja 
tarttui ilmeisen innokkaasti tilaisuuteen päästä 
tutkimusmatkalle eksoottisen Mongolian aroil-
le. Pälsin nopeaa omaksumiskykyä kuvaa hyvin, 
että hän opetteli käytännössä ammattilaistasoi-
seksi kenttävalokuvaajaksi ennen matkalle lähtöä. 
Ramstedt kehuikin muistelmissaan Pälsin olleen 
”etevä valokuvaaja”.21

Matkan vaiheet

Matka Mongoliaan oli reilu sata vuotta sitten 
huomattavasti monivaiheisempi kuin tänä päi-
vänä, jolloin Ulaanbaatariin (vuonna 1909 vielä 
Urga) pääsee Euroopasta suoralla lennolla. Lisäk-
si maailmanpoliittinen tilanne oli aivan eri kuin 
nykyään: Suomi oli osa Venäjän keisarikuntaa ja 
Mongolia osa Kiinan valtakuntaa, mikä vaikeut-
ti niin matkustusta kuin tutkimustakin. Kiina-
laiset eivät mielellään myöntäneet tutkimuslupia 
arkeologisten kaivausten tekemiseen muunmaa-

1. Ramstedtin ja Pälsin sekä Granön matkareitit (päivämäärät osittain arvioita). Lähteet: Halén (toim.) 1982, Pälsi 1911 
ja Tiitta 2011, joiden perusteella kartan laatinut Oula Seitsonen.
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laisille, mikä vaikutti osaltaan myös Ramstedtin 
ja Pälsin matkan vaiheisiin. Seuraavassa käyn 
tutkimusmatkan läpi pääpiirteissään, aloittaen 
Helsingistä toukokuun alussa 1909 ja päätyen 
takaisin Helsinkiin juuri ennen vuosien 1909 ja 
1910 vaihdetta. Matkan varrella retkikunta koki 
monenlaista, mitä ei ole mahdollista kertoa täs-
sä yhteydessä: sitä varten kannattaa ottaa miesten 
matkakertomukset luettavakseen!

Päivämäärissä ja tapahtumien järjestykses-
sä esiintyy suuria eroja eri matkakertomusten 
välillä, minkä takia olen pyrkinyt seuraavassa sel-
vittämään matkanvaiheet aikajärjestyksessä, eri 
lähteisiin tukeutuen.22 Pälsi piti tarkkaa tieteel-
listä päiväkirjaa matkan vaiheista ja esimerkiksi 
vaihtelevista lämpötiloista: nämä havainnot on 
julkaistu osana hänen saksankielistä matkaker-
tomustaan23 (kuva 1, taulukko 1). Kuten taulu-
kosta s. 133 näkyy, Mongolia on ilmastollisesti ja 
maantieteellisesti todellinen vastakohtien maa: 
olen itsekin monesti viettänyt kesäkuista synty-
mäpäivääni arolla lumiukkoja rakentaen.

arojen juna

Ramstedt ja Pälsi lähtivät Mongolian retkel-
leen junalla Helsingistä toukokuun alkupäivinä.24 
Pietarissa kahden miehen retkikunta hankki vie-
lä monia matkavarusteita, muun muassa ilma-
puntarin, jonka lukemia Pälsi kirjasi tunnolli-
sesti läpi tutkimusmatkan.25 Matka jatkui Sipe-
rian rataa myöten muutamaa päivää myöhem-
min, Ramstedtin sanoin ”komeasti toisessa luo-
kassa”. Baikaljärven rannalle Irkutskiin päästiin 
kymmenessä päivässä.26 Siellä Ramstedt halusi 
verestää vanhoja muistoja ja esitellä tuttuja mai-
semia matkatoverilleen, vaikka he olivat ostaneet 
pikajunaliput Verhneudinskiin (nyk. Ulan-Ude) 
saakka. Pälsille hän perusteli ylimääräisen pysäh-
dyksen sillä, että he voisivat tarkastaa uuden 
ilmapuntarinsa paikkansapitävyyden Irkutskin 
tähtitieteellisessä laitoksessa. Maisemien ihailun 
ja ilmapuntarin tarkistuttamisen jälkeen matka-

laiset saivat uudet liput ensimmäiseen pikajunan 
jälkeen lähteneeseen paikallisjunaan. 

Matka Irkutskista eteenpäin jatkui sujuvasti 
Baikaljärven eteläpäähän Sljudjankan asemalle 
saakka. Siellä junan pysäytti tieto, että edellä kul-
keva pikajuna ‒ johon retkikunnalla vielä aamulla 
oli ollut tarkoitus nousta ‒ oli joutunut onnet-
tomuuteen ja rata oli poikki. Sljudjankasta koot-
tiin apuun työjuna, johon myös Ramstedt ja Pälsi 
värvättiin. Ramstedt kuvailee kirjassaan heidän 
onnettomuuspaikalla kohtaamaansa hävitystä. 27 
Erään tunnelin suuaukon eteen oli vyörynyt val-
tava kivenlohkare, johon pikajuna oli törmän-
nyt täydellä vauhdilla ja veturi oli murskaantu-
nut tunnelinlaitaan. Paikalla oli lukuisia kuolleita 
ja loukkaantuneita, joille sekä Sljudjankasta että 
toisesta suunnasta Verhneudinskista tulleet työ-
junat pyrkivät tarjoamaan apua. Monet suoma-
laismiehille edellisen, viikon mittaisen junamat-
kan aikana tutuksi tulleet ihmiset olivat meneh-
tyneet onnettomuudessa, ja Ramstedt päivitte-
leekin muistelmissaan, miten täpärästi he pelas-
tuivat hänen mielenailahduksensa ansiosta. Eri-
koista kyllä Pälsi ei mainitse junaonnettomuutta 
lainkaan matkakertomuksessaan. Pälsi valitte-
li myöhemmin toisessa yhteydessä, ettei hänen 
matkojensa varsille ollut osunut isompia seikkai-
luja: En […] edes sattunut kunnon haaksirikkoon – 
enkä nääntynyt nälkään erämaassa […] enkä jou-
tunut tulivuorenpurkauksen alle. Parempionninen 
mies olisi johonkin joutunut.28

Miehet pääsivät lopulta jatkamaan matkaa 
Verhneudinskiin palaavan avustusjunan kyydis-
sä.29 Matkalaiset viettivät kaupungissa pari päi-
vää Ramstedtin vanhan tuttavan, kauppias Boro-
dinin vieraina. Borodin järjesti burjaattituttavien-
sa avulla retkikunnalle kuljetuksen eteenpäin.

rajan yli mongoliaan

Ramstedt ja Pälsi hankkivat Verhneudinskista 
lämpimät matkavaatteet, sillä Mongolian alku-
kesä on kolea ja ajoittain luminen, ja suuntasi-
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vat kohti Kiinan rajaa kaksilla burjaattirattail-
la 20.5.1909. Miehet saapuivat Troitskosavsk–
Kjahtan rajakaupunkiin kolmea päivää myöhem-
min ja majoittuivat kaupungin ainoaan hotelliin: 
Siperian 1900-luvun kansainvälisyydestä kertoo, 
että hotellinjohtaja oli serbialainen.30 Hotellissa 
majoittui myös toinen Urgaan (nyk. Ulaanbaatar) 
menijä, muuan apteekkari Sänger Pietarista, joka 
oli liikkeellä ilmeisen väärin odotuksin. Hänelle 
oli tarjottu tilaisuus avata apteekki suuren maan 
pääkaupunkiin korkealla palkalla, mutta samalla 
hänen oli sitouduttava vähintään vuodenmittai-
seen työskentelyyn Urgassa. Vasta matkalla Sän-
gerille oli valjennut, ettei päämäärä tainnutkaan 
olla sellainen metropoli, mitä hän oli odottanut, 
ja ettei sieltä löytyisi konserttisaleja, teattereita 
tai ravintoloita. Viimeistään Ramstedtin hieman 
piikikkäästi laukomat totuudet Urgan ”rikkatun-
kioista, tuhansista kulkukoirista, [ja] spitaalitau-
tisista” saivat miehen epätoivon partaalle ja har-
kitsemaan työsopimuksensa rikkomista.31

Rajakaupungissa valmistauduttiin viimei-
seen taipaleeseen kohti Mongolian pääkaupun-
kia Urgaa. Retkikunta järjesti matkatavaran-
sa kamelikaravaanin kuljetettaviksi ja osti kul-
kuvälineikseen ratsuhevosen satuloineen sekä 
rattaat, valjaat ja vetohevosen. Ramstedt kehui 
muistelmissaan maalaistaustaista Pälsiä hyväk-
si asiantuntijaksi hevoskaupoissa. Miehet saivat 
Troitskosavsk–Kjahtasta matkakumppanikseen 
Lhasassa opiskelleen burjaattilama Lutan Ajus-
hievin, jonka avulla Pälsi sai ensimmäisen tun-
tumansa mongolialaisiin. Hän sai ilmeisen hyvän 
kuvan Lutanista, ja matkanpäätteeksi retkikunta 
osti Urgassa tämän hevosen ja rattaat (kuva 3).

Taipaleella poikettiin Bajan-golin laak-
soon (gol ’joki’) katsomaan Ötsir-böö-nimistä 
šamaania, perinteistä mongolialaista tietäjää, 
josta oli kuultu huhuja jo peninkulmien päässä. 
Pälsi vaikutti hieman pettyneeltä vanhan ”böön” 
nähdessään: kumaraisena ja repaleisena hän puu-
haili vuohiensa keskellä, ja arasti vilkuilivat silmät 

vieraita kohden.32 Šamaani kutsui retkikunnan 
telttaansa esitelläkseen taikavoimiaan nuolemal-
la kuumaa rautaa, joka kuitenkin Pälsin sanoin 
rupesi pian maistumaan karvaalta.33 Ukko tarjou-
tui myös lävistämään rintakehänsä puolen met-
rin mittaisella taikapuukollaan, mutta Ramstedt 
ja Pälsi keskeyttivät taikatempun alkuunsa näh-
dessään miehen hätääntyneisyyden. Kunnian- ja 
rahanhimoisena hän näytti valmiilta ruplasta puh-
kaisemaan vaikka silmän päästänsä, Pälsi kuvailee 
”böötä”. 

Seuravaksi šamaani kehuskeli kaikilla hallit-
semillaan hengillä ”Altain ja Mandshurian välil-
lä”.34 Itsekehua aikansa kuunneltuaan Ramstedt 
ja Pälsi tarjoutuivat ostamaan miehen noita-
vehkeet kymmenellä ruplalla, mihin tämä suos-
tui silmää räpäyttämättä. Silloin asiaan puut-
tui talouden emäntä ja ilmoitti tiukkasävyisesti, 
että šamaanitarpeet ovat seitsemän sukupolven 
perintöä ja hänen omaisuuttaan, eivätkä ole kau-
pan. Naisen puheryöpystä selvisikin, että hän oli 

2. Bajan-golin šamaani Ötsir-böö Mankhatai-vuoren juurel-
la Kjahtan–Urgan tien varrella. Kuva: Sakari Pälsi. Suoma-
lais-Ugrilainen Seura. Museovirasto, Kuvakokoelmat.
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3. Nykyaikaiset mongolialaiset rattaat karjanhoitajien kevätleirissä: ainoa ero vuosisatoja vanhaan malliin ovat puupyö-
rien kumipäällysteet. Kuva: Oula Seitsonen 2011.

perheen varsinainen šamaani, joka käytti mies-
tään ”välikappaleena taloon kopeekoita loihti-
essaan”.35 Pälsi pääsi kuitenkin vierailun aikana 
näppäämään kuuluisaksi muodostuneet valoku-
vansa Ötsir-bööstä šamaaniasussaan (kuva 2).

Loppumatka Urgaan sujui välikohtauksit-
ta. Tavallisesti matka rajalta pääkaupunkiin kes-
ti seitsemän päivää, mutta retkikunta taittoi sen 
ripeästi kuudessa, ja perille saavuttiin toukokuun 
lopussa.36 Ramstedt kertoo Pälsin kehittyneen 
tällä taipaleella ratsastajana, vaikkei aluksi hallin-
nutkaan mongolialaisen, lyhytjalustimisen satu-
lan vaatimaa kyyryasentoa.

urgassa

Retkikunta majoittui Urgassa Ramstedtin van-
han tuttavan, venäläisen kauppias Smirnovin 
luokse varustautumaan suurta tutkimusmatkaan-
sa varten. Routavuosien 1899–1905 myötä poliit-
tisiin mielipiteisiin oli ilmaantunut eroavaisuuk-
sia ja vanhoillisen Smirnovin näkökulmasta suo-
malaiset olivat melkeinpä kapinallisia separatis-
teja. Vanhan ystävyyden nimissä hän päätti kui-
tenkin sietää heitä ja omaksui isovelimäisen suo-

jelevan asenteen Ramstedtia ja Pälsiä kohtaan. 
Suomalaiset palkkasivat kaupungista apumiehik-
seen mongolialaiset Dardzan ja Baldzirin, jotka 
seurasivat heidän mukanaan koko aroille tehdyn 
matkan ajan ja sen jälkeenkin.

Pälsi havainnoi tarkkanäköisesti ja uteliaasti 
kaikkea uutta ja kirjoitti yksityiskohtaisia kuva-
uksia Urgassa eteensä auenneista katunäkymistä: 
Kaupunki ei ole erittäin miellyttävän näköinen sen 
paremmin asemansa kuin ulkonäkönsäkään puoles-
ta.37 Erityisesti kuraiset kujat, villikoirat, tunkio-
kasat, kupanruntelemien miesten ja naisten ylei-
syys sekä vähävaraisten kerjäläisjurtat näyttävät 
tehneen häneen vaikutuksen. Pälsin kuvailemat 
”mongolipihat”, kuorimattomista puunrungois-
ta rakennetuilla korkeilla aidoilla rajatut neli-
kulmaiset pikkutontit, joilla asutaan perinteisissä 
huopateltoissa eli jurtissa (mongoliaksi ger), ovat 
vielä 2000-luvullakin yleisin asumusmuoto kau-
pungin laitamilla, vaikka kaupungin keskustaan 
on kohonnut lasisten pilvenpiirtäjien keskittymä.

Smirnov myös järjesti vanhan tuttavansa ja 
kuuluisan tutkijan Ramstedtin kunniaksi kau-
pungin venäläissiirtokunnalle huviretken Urgan 
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ulkopuolelle. Muiden ajaessa piknikille hevo-
silla ja rattailla Pälsi lainasi alleen Smirnovin 
maahantuottaman englantilaisen polkupyörän, 
ilmeisesti ensimmäisen laatuaan koko Mongo-
liassa. Tosin hän ei uskaltautunut ajamaan ujos-
tellessaan erikoisen ajopelin herättämää huomio-
ta ja päätyi taluttamaan pyörän ulos kaupungista 
takakujia myöten. Ilmeisen hauskalta huviretkel-
tä kotiinpäin suunnatessaan Pälsi hukkasi puuk-
konsa ja joutui sitä etsiessään eroon retkiseuru-
een venäläisistä. Hänen polkiessaan yksin arol-
la kaupunkiin päin outo kulkupeli herätti erään 
ratsastavan mongolialaisen aatelismiehen huo-
mion. Tämä sulkahattuinen ”Tšingis kaanin jäl-
keläinen”, kuten Pälsi häntä kuvaili,38 ehdotti 
kilpa-ajoa kaupunginportille. Urheiluhenkisenä 
miehenä Pälsi ei voinut vastustaa kamppailua, ja 
haastetta seurasi hänen leikillisesti historialliseksi 
kuvaamansa kilparatsastus menneen ja modernin 
maailman välillä, todellinen maanosien ja kult-
tuurien kilpa. 

Pälsi oli jo kouluaikoinaan kunnostautunut 
urheilussa ja ollut erityisen innostunut pyöräi-
lystä ja hiihtämisestä.39 Hän kuitenkin uskotte-
li ovelasti ratsumiehelle, ettei jaksanut ajaa pyö-
rällä kovempaa kuin vinhaa ravia. Kun matkaa 
kaupunginportille oli enää parisataa askelta, hän 
lähti polkemaan minkä kintuistaan pääsi, ja ällis-
tynyt aatelismies myöhästyi loppukiristä. Portilla 
Pälsi olikin jo monta pyöränmittaa hevosmiehen 
edellä ja voitti sivilisaatioiden kamppailun todis-
tajinaan ”toriakat, katupojat ja kiinalaisten kaup-
piaiden kanat”.40

kenraaliharjoitus

Ramstedt ja Pälsi lähtivät varusteita hankittu-
aan ensimmäiselle arkeologiselle ekskursiolleen 
Urgan läheiseen Tal Nalaikhin laaksoon Bajan-
talan tasangolle 17.6.1909. Viikon mittainen 
matka oli eräänlainen kenraaliharjoitus tuleval-
le pidemmälle retkelle. Tavoitteena oli kokeilla 
matka- ja leiriytymisvälineistöä sekä harjoitella 

arkeologisia dokumentointimenetelmiä muinais-
turkkilaisen hallitsijan Tonjukukin haudalla.41 
Haudan oli ensimmäisenä dokumentoinut pieta-
rilainen Klementz, ja kirjoitukset oli valokuvien 
ja jäljennösten perusteella julkaissut venäläinen 
akateemikko Radlov, jonka teos Ramstedtilla oli 
oppaanaan. 

Pälsi dokumentoi haudalla sijainneet kirjoi-
tuskivet, joihin oli kaiverrettu tarina ruhtinaan 
vaiheista ja alamaisista. Ensin kivet pestiin huo-
lellisesti, minkä jälkeen niiden kaikki sivut valo-
kuvattiin ja niistä otettiin niin sanottuja tapu-
tuksia: kylkiin taputeltiin kostutettua paperia 
kerroksittain ja kuivuessaan paperikerrokset tal-
tioivat kaiverrukset luonnollisenkokoisina nega-
tiiveina. Ramstedt kehui jälleen arkeologikump-
paninsa ripeää ja asiantuntevaa toimintaa. Hän 
myös pohdiskeli kirjakiven äärellä menneen mai-
neen katoavaisuutta: heidän puuhiaan tarkastele-
maan pysähtyneillä mongolialaisilla ei enää ollut 
mitään perintöä noista muinaisista ajoista.42 

Viimeiset valmistelut 

Retkikunta palasi Tonjukukin haudalta 24.6. ja 
vietti vielä pari päivää Urgassa suureen tutki-
musretkeensä valmistautuen. Matkavalmiste-
luihin kuului muun muassa venäläisten ruplien 
vaihtaminen hopeapaloiksi, joilla voitaisiin käy-
dä vaihtokauppaa arolla matkatessa. He tapasi-
vat Urgassa myös kaupunkiin vihdoin saapuneen 
apteekkari Sägnerin, joka valitteli, ettei kaupun-
gista löytynyt hänen arvoistaan seuraa, ei olutta, 
ei musiikkia, eikä muutakaan kulttuuria. Hän oli 
tilannut piristyksekseen gramofonin sekä levy-
jä ja yritti houkutella suomalaiset odottelemaan 
niitä hänen seuranaan. Kun Pälsi ilmoitti, ilmei-
sesti hivenen tylysti, etteivät he jäisi odottamaan, 
Sänger ällisteli: ”Eikö Suomessa harrastetakaan 
musiikkia? – Ovatko muinaiskivet ja vanhat rau-
niot todella teille niin tärkeitä, ettette voi odottaa 
yhtä viikkoa?”43 Ramstedt mainitsee Pälsin olleen 
hyvä laulaja, eli kyllä Suomessakin harrastettiin 
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musiikkia.44

Viimeisinä päivinä ennen lähtöä he saivat 
Sängeriltä vielä kutsun tämän perustaman her-
rainkerhon vihkiäisiin. Suomalaiset, joiden kävi 
Sängeriä hieman sääliksi, päättivät useita kutsuja 
saatuaan lähteä katsomaan hänen kerhonavajai-
siaan. Perillä juopunut remuaminen kaikui ulos 
saakka ja miehet päättivät kurkkia varovasti oven-
raosta sisään. Sisällä istuivat juomistaan nautti-
massa kerhon perustaja Sänger ja muut jäsenet: 
venäläinen tehtailija, joka keräytti teurasjätteitä 
ja teetti niistä pajassaan Tulajoen varrella raaka-
ainetta makkarankuoriksi sekä viulun- ja kitaran-
kieliksi Eurooppaan, ja toinen venäläinen, jolle 
suomalaiset olivat maksaneet Pälsin suunnitel-
mien mukaisen peltisen matkauunin tekemisestä. 
Mies oli kuitenkin juonut rahat, valitteli ainaista 
työkalujen puuttumista, ja niin uuni jäi saamatta. 
Kerholaiset marisivat paraikaa kuinka ”suomalai-
set ovat kovin itsepintaista väkeä eivätkä ymmär-
rä seuraelämän tarjoamia iloja”.45 Tämän kuultu-
aan Ramstedt ja Pälsi hivuttivat oven varovasti 
kiinni ja poistuivat Urgan kauniiseen kesäyöhön. 
Apteekkari Sänger poikkesi vielä seuraavana päi-
vänä harmittelemassa Ramstedtin ja Pälsin maja-
paikassa, etteivät nämä olleet päässeet mukaan 
kerhonavajaisiin.

Suurelle arolle

Urgasta lähdettiin tutkimusretkelle 26.6.1909. 
Retkikunta oli kevyesti varustautunut: kaksille 
rattaille oli kuormattu kaksi telttaa, toinen Ram-
stedtille ja Pälsille ja toinen mongoleille, sekä 
neljä matka-arkkua. Arkut toimivat myös suo-
malaisten telttavuoteiden pukkeina, millä pystyt-
tiin varmistamaan, ettei kukaan käpälöinyt niitä 
yöaikaan. 

Matka suuntautui länteen kohti Orkhon-
joen laaksossa sijaitsevaa, Ramstedtille jo ennes-
tään tuttua Khandu-tse-wangin luostaria. Taival 
taittui ripeästi keinokasteluviljelyä harjoittavien 
kiinalaisten asuttamaan Sonduul-joen laaksoon46 

ja edelleen Ar-askhatun vuoren juurelle, millä 
alueella tiedettiin sijaitsevan useita hautamuis-
tomerkkejä.47 Ar-askhatussa Pälsi löysi ja doku-
mentoi ensimmäiset pronssikautiset khirigsuur-
hautansa (kereksür48), ilmeisesti ensimmäisenä 
ammattiarkeologina (kuva 4). Ar-askhatusta ret-
kikunta teki parin päivän kiertomatkan noin 25 
kilometriä etelään Taliin-ulaan-uulaan, missä jat-
kettiin khirigsuurien kartoitusta.49 

Seuraava pysähdyspaikka oli Süüdžin-
dawaan vuoren juurella Doloon-bulugiin-talas-
sa (’Seitsemän kaivon aro’)50, josta Ramstedt oli 
löytänyt muinaishaudan ja kirjoituskiven vuon-
na 1900. Nämä dokumentoitiin samaan tapaan 
kuin Tonjukukin hauta. Muutamia päiviä myö-
hemmin retkikunta ylitti lautalla Orhon-joen51 ja 
saapui ensimmäiseen etappipisteeseensä Khan-
du-tse-wangin luostariin 10. heinäkuuta.

khandu-tse-wangin luostari

Khandu-tse-wangissa Pälsi pääsi tutustumaan 
ensi kerran lähietäisyydeltä mongolialaiseen luos-
tarielämään. Suomalaiset olivat tulleet paikalle 
tapaamaan Ramstedtin tuttuja ruhtinas Khandu-
tse-wangia sekä tämän setää, piispa Toin-daa-
khamboa, jotka olivat ympäröivien seutujen käs-
kynhaltijoita. Retkikunta aikoi anoa näiltä her-
roilta lupaa arkeologisiin kaivaustutkimuksiin, 
muuten matkan tavoite ”saada mahdollisimman 
paljon arkeologisia saaliita”52 jäisi saavuttamatta. 
Mongoliaa hallitsevat kiinalaiset olivat levittä-
neet kansan keskuuteen sanaa, että muinaisjään-
nöksiin ei ollut luvallista koskea, eivätkä paikal-
liset mielellään muutenkaan ryhtyneet häiritse-
mään maassa lymyileviä pahoja henkiä. Nämä 
käsitykset vaikeuttavat välillä nykyäänkin arke-
ologisten tutkimusten tekemistä: joskus ennen 
kaivausta joutuu paikalla asuville paimentolaisil-
le lahjoittamaan esimerkiksi vuohen tai vodkaa 
”maanhenkien lepyttelemiseksi”.

Ruhtinas oli suomalaisten saapuessa paran-
telemassa reumatismiaan kuumilla lähteillä ja 
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4. Mongolian suurin tunnettu khirigsuur-hautamonumentti ja pienempi khirigsuur Hanuy-joen laaksossa. Huomaa valkoinen 
jeeppi ja karjalaumat mittakaavana. Kuva: Oula Seitsonen 2010.

retkikunta leiriytyi luostarin lähelle odottamaan 
hänen paluutaan. Odotellessaan he tapasivat piis-
pan ja Pälsi pääsi muun muassa valokuvaamaan 
häntä sekä muita luostarin asukkaita ja toimi-
henkilöitä. Toin-daa-khambo oli hyvin pettynyt 
ensimmäisiin Pälsin näppäämiin kuviin, koska 
tältä oli unohtunut niistä hänen arvonmerkkin-
sä piispallinen hiippa. Pitkien selittelyjen jälkeen 
suomalaiset saivat närkästyneen piispan lopulta 
uskomaan, ettei hiippa voinut mitenkään näkyä 
kuvassa, koska se ei ollut hänen päässään sitä 
otettaessa. Uusi, hiipallinen kuva miellytti piis-
paa enemmän, mutta aiheutti myös ongelmia, 
sillä nyt kaikki luostarin virkamiehet halusivat 
saada itsestään kuvia ja lähes kuluttivat retkikun-
nan valokuvauspaperivaraston. Piispa sai myös 
hienon liiketoimintaidean kuvien kauppaamises-
ta pyhiinvaeltajille, mutta Pälsi lopetti vedosten 
tekemisen kymmeneen kopioon ja lupasi toimit-
taa Urgasta lisää kuvia. Toin-daa-khambo palkit-
si hänen vaivannäkönsä avokätisesti runsailla lah-
joilla, muun muassa silkkihuiveilla ja korallisilla 
rukoushelmillä.

Ramstedt ja Pälsi pääsivät ruhtinasta odo-
tellessaan seuraamaan Toin-daa-khambon luos-

tarilla järjestämiä monipäiväisiä uskonnollisia 
juhlallisuuksia, ilmeisesti Naadamin yhteydessä. 
Pälsi kuvailee muistelmissaan juhlintaa innostu-
neen yksityiskohtaisesti ja tarkkanäköisesti. Hän 
kiinnitti erityisesti huomiota buddhalaisuuden 
ja perinteisen luonnonuskon sekoittuneisuuteen 
seremonioissa, mikä on nähtävissä tänäkin päivä-
nä.53 Buddhalaiset lamat esimerkiksi turvautuivat 
shamaanin apuun suotuisien juhlailmojen takaa-
miseksi. Juhlallisuuksien aikana ruhtinas Khan-
du-tse-wangkin palasi luostariin. Suomalaiset 
joutuivat kuitenkin odottamaan, että salaperäi-
nen tiibetiläinen vaeltava pyhimys, joka matkus-
ti suljetuissa vaunuissa kansalta näkymättömis-
sä, sai ensin hoidettua asiansa ruhtinaan kanssa: 
Pentti Aalto on pohtinut, että kyseessä olisi saat-
tanut olla jopa noihin aikoihin Urgassa englanti-
laisia pakoillut Dalai Lama.54

Ruhtinaan puheilla Ramstedt lahjoitti hänel-
le teettämänsä kauhavalaisen puukon, jonka 
terään oli kaiverrettu mongoliaksi ”Kädestä lah-
joitettu”, ja sai vastalahjaksi Kiinan valtakunnan 
kartan sekä yllätyksekseen korkkisen pelastautu-
misvyön. Ramstedtin yritettyä esittää pyyntön-
sä arkeologisten kaivausten tekemisestä ruhti-
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nas vastasi kertomalla pitkästi ja vuolassanaises-
ti korkkivöiden eduista pelastautumisvälineenä 
erityisesti tulvakaudella. Pälsi seurasi nurinkuri-
sen keskustelun kulkua sivusta nauruaan hädin 
tuskin pidätellen. Lopputuloksena polveilevasta 
keskustelusta muinaisjäännösten tutkimusluvat 
jäivät saamatta, mikä määritti retkikunnan teke-
mien kenttätutkimusten luonteen.

Shine-usun ennen tuntematon 

Retkikunta vietti lähes kaksi viikkoa Khandu-
tse-wangin luostarilla,55 minä aikana Ramstedt 
kuuli huhun luostarin pääveronkantajan talvi-
leirin läheisyydessä sijaitsevasta, aiemmin tun-
temattomasta kirjoituskivestä. Miehet suunnis-
tivat seuraavaksi metsästämään tätä kohdetta 
saamiensa vihjeiden perusteella: veronkanta-
jan talvileiri sijaitsi karttaan merkitsemättömän 
Örgöötu-nimisen vuoren alarinteillä. Matkaa 
taitettiin aluksi ripeinä 40–50 kilometrin päivä-
matkoina, mutta ilmojen lämmetessä retkikun-
ta hölläsi tahtiansa. Ramstedt mainitsee suoma-

5. Vasemmalla Pälsin luonnos Shine-usun hautapaikan sijainnista; oikealla haudan yleiskartta. Pälsi 1982, s. 59, jonka 
mukaan piirtänyt Oula Seitsonen.

laisten erityisesti nauttineen leppeässä kesäsääs-
sä rauhallisesti telttaillen ja kalastellen vietetystä 
leirielämästä. Jälkimmäistä harrastusta mongo-
liapumiehet eivät käsittäneet alkuunkaan, sil-
lä suurin osa mongoleista ei nykyäänkään syö 
vedenmadoiksi kutsumiaan kaloja. Miehet olivat 
päättäneet pitää varsinaisen päämääränsä salassa 
mongoleilta, koska tutkimusluvat puuttuivat, ja 
kertoivat kaikille olevansa matkalla Aksan Ma-
Gunin luostariin. Samalla Ramstedt selvitteli 
kautta rantain paikallisilta, missä päin Örgöötu-
vuori sijaitsi.

Muutaman päivän etsintöjen jälkeen ret-
kikunta paikansi kaivatun vuoren ja pääsi lei-
riytymään sen juurelle Shine-usu (’Uusi vesi’) 
-lammen rannalle.56 Etsitty kirjoituskivi ja hau-
ta löytyivät lähistöltä lähes sattumalta mongoli-
apumiesten havaittua ”kivisen koirien ruokakau-
kalon”, eli koristellun sokkelikiven, jonka yläosas-
sa oli syvennys pystykiveä varten (kuva 5).57 Itse 
kirjoituskivi oli kaatunut ja hautautunut maa-
han, mutta Ramstedt oli sitä mieltä, että se ” täy-
tyi saada ylös maasta, olipa se luvallista tai ei”.58 
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Miehet ryhtyivät omin luvin kaivauksiin ja saivat 
pienen haeskelun jälkeen esiin katkenneen pysty-
kiven puolikkaat. 

Pälsin käytyä seuraavana päivänä dokumen-
toimaan kivenpuolikkaita retkikunta sai huoma-
ta, että heidän puuhansa olivat herättäneet huo-
miota. Joku ohikulkija oli vienyt sanan oudois-
ta kaivelijoista viranomaisille ja paikalle ratsasti 
neljä arvovaltaisen oloista mongolia vangitse-
maan suomalaisia. Mongolit vaativat tietoa hei-
dän luvistaan sekä passeistaan ja halusivat heidät 
mukaansa ruhtinaskunnan kansliaan virallista 
tutkintaa varten. Ramstedt päätti yrittää ratkais-
ta tilanteen kaunopuheisuudella ja lahjonnalla, ja 
aloitti pitkän mongolialaisten kunniakasta men-
neisyyttä ylistävän ja kansallismieltä nostattavan 
esitelmän, jonka aikana Pälsi jatkoi tekstien jäl-
jentämistä. Pälsin sanojen mukaan Dshingiskaani-
kaskut alkoivat suloisesti kutkuttaa miesten sieluja,59 
ja nuuskalahjojen sekä yhdessä nautitun teen ja 
ruuan jälkeen suomalaiset saivat jatkaa puuhiaan 
kaikessa rauhassa vielä viikon verran.

Shine-usulta retkikunta jatkoi matkansa luo-
teisimpaan pisteeseen, Hanuy-joen laaksossa 
sijaitseville kaupunginraunioille.60 Harmillista 

6. Jargalantyn Amin peurakivikohde. Kivet on pystytetty 
uudelleen kohteen rekonstruoinnin yhteydessä. Kuva: Oula 
Seitsonen 2010.

kyllä he eivät jatkaneet Hanuyn laaksoa eteläm-
mäs, vaan kääntyivät kaakkoon kohti kaksihaa-
raista Tamir-jokea. Jos suomalaiset olisivat mat-
kanneet vain muutaman kymmenen kilometriä 
etelään, he olisivat törmänneet vuosikymmeniä 
ennen muita tutkijoita Mongolian suurimpiin 
tunnettuihin khirigsuur-monumentteihin (kuva 
4) ja laajimpaan peurakivikohteeseen (kuva 6).61 
Ramstedt kuvailee muistelmissaan Hanuy- ja 
Hunui-virtojen kauniissa maisemissa ja kesäi-
sissä tunnelmissa vietettyjen päivien olleen koko 
matkan miellyttävimpiä. 

yllättävä kohtaaminen arolla

Suurella Tamir-joella on pohjoinen ja eteläinen 
päähaara, joiden kautta retkikunta jatkoi koh-
ti Dzajiin-gegeenin luostaria (nyk. Tsetserleg). 
Matkanvarrella Ramstedt ja Pälsi tekivät jatku-
vasti arkeologisia ja kansatieteellisiä havaintoja. 
Vuoriston ilmat alkoivat osoittaa kylmenemi-
sen merkkejä ja miehet viipyivät perillä Dzajiin-
gegeenissä pari päivää varustautuen syksyntu-
loon.62 Retkikuntaa varoiteltiin erityisesti seuraa-
van, Hangai-vuoriston ylittävän taipaleen vaike-
uksista ja tulvivien jokien aiheuttamista uhkista. 
Luostarilta lähdettyään suomalaiset eksyivätkin 
jo ensimmäisenä matkapäivänään. Harharetki 
osoittautui kuitenkin kannattavaksi, sillä retki-
kunta löysi Etelä-Tamirin varrelta aiemmin tun-
temattomat suuren kaupungin rauniot.63 

Seuraavana aamuna 24.8. retkikunta koki 
miellyttävän yllätyksen.64 Leiriin saapunut mon-
goli toi heille kirjeen, jonka päälle oli kirjoitettu 
selvällä suomenkielellä: ”Herroille Ramstedt ja 
Pälsi”. Ällistyneet miehet löysivät kuoresta vies-
tin Suomalais–Ugrilaisen Seuran ”läntiseltä ret-
kikunnalta”,65 eli maantieteilijä J. G. Granöltä, 
joka kutsui heidät luokseen iltateelle! Granö oli 
suunnannut keväällä Altaille, Mongolian länti-
simpään kolkkaan, mutta oli kokenut epäonnea, 
kuten itse asiassa kaikilla kolmella tutkimusmat-
kallaan vuosina 1906–1909.66 Hänen apumie-
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hensä olivat varastaneet retkikunnan hevoset ja 
Granö oli palaamassa Uljasutain (nyk. Uliastai) 
venäläisen konsulin kustantamana härkäkaravaa-
nissa Urgaan. 

Ramstedt osti välittömästi Pälsille levänneen 
ratsuhevosen ja ”itäinen retkikunta” suuntasi vies-
tintuojaa seuraten Tamirin pohjoishaaraan, mihin 
Granön karavaani oli pysähtynyt. Ramstedt mai-
nitsee ohimennen tässä yhteydessä, että Pälsistä 
oli jo kouliutunut erinomainen ratsastaja. Miehet 
viipyivät Granön luona illan ja yön maanmiesten 
kesken pakisten ja Granön äidin laittamia mat-
kaeväitä nauttien (kuva 7). Seuraavana aamuna 
retkikunnat jatkoivat matkaansa aron halki kum-
pikin omille tahoilleen.

Vierailu poiki toverillisuuden lisäksi yhden 
retken tärkeimmistä tieteellisistä tutkimustulok-
sista. Granön kanssa keskusteltuaan Pälsi intou-
tui tarkastelemaan Tamir-joen laakson maas-
tonmuotoja uudella silmällä ja julkaisi havain-
tonsa sittemmin tieteellisenä artikkelina.67 Pälsi 

kiinnitti Hangai-vuorille kiivetessään huomiota 
myös aroilla tavanomaiseen ongelmaan, välimat-
kojen ja korkeuserojen silmämääräisen arvioimi-
sen vaikeuteen. Seuraavat matkapäivät ohuessa ja 
kylmässä ilmanalassa yli Hangai-vuoriston huip-
pujen olivat ilmeisesti matkan raskaimpia ja vai-
keakulkuisimpia.68 Miehet kärsivät lisäksi lieväs-
tä vuoristotaudista kiivetessään pohjoiset ”valkoi-
set arot” ja eteläisen Gobin autiomaan erottavalle, 
parituhatta metriä korkealle vedenjakajalle, mon-
golien sanonnan mukaan ”vuorelle, jolla tulee pää 
kipeäksi”.69 

gobin laitamilta urgaan

Matkanteko helpottui, kun retkikunta lähti las-
keutumaan ylhäältä Hangai-vuorilta kohti ete-
lässä avautuvaa laajaa Gobin autiomaata. He 
levähtivät syrjäisessä, nykyisin raunioituneessa 
Lamiin-gegeenin luostarissa70 ja dokumentoi-
vat uudelleen muun muassa sen lähellä sijaitse-
van, pahoin rapautuneen Shargaljuutin71 haudan 

7. Sukulaisvisiitti arolla: vasemmalta oikealle Sakari Pälsi, G. J. Ramstedt ja J. G. Granö, lipputankoon on vedetty sinival-
koinen viiri. Huomaa Pälsin ja Ramstedtin mongolialainen ulkoasu ja varustus tupakkatarpeita myöten. Kuvan otti Granön 
kameralla tämän matkakumppani, siperialainen Tapani ”Stepan” Unkuri. Kuva: Tapani Unkuri 1909. KAVI.
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ja kirjoituskiven. Reitti suuntautui halki alueen, 
jolla oli lukemattomia merkkejä muinaisesta toi-
minnasta, kuten peurakiviä, hautamonumentte-
ja, kivirivejä sekä ”kiviukkoja”72, jollaisia miehet 
olivat dokumentoineet jo Tonjukukin haudalla.73 
Mongolian kiviset ihmiskuvat ovat usein kärsi-
neet pahoin vuosisatojen mittaan: tavallisimmin 
niiden päät on lyöty irti epäjumalankuvina (kuva 
8). Ramstedt kertoo, kuinka paikalliset usein 
uhrasivat esimerkiksi lihaa tai tupakkaa turmel-
tumattomille veistoksille,74 mistä tavasta näkee 
vielä nykyäänkin merkkejä.

Ilmat kävivät vuorilta laskeuduttaessa läm-
pimämmiksi, mikä innoitti mongolialaisen apu-
miehen Dardzan filosofoimaan: Syömisen jälkeen 
on lämmin parasta maailmassa.75 Syyskuun alku-
päivinä Gobin pohjoisosan halki matkatessaan 
miehet pääsivät seuraamaan paimentolaisten 
vuodenaikaismuuttoa, ja Pälsi teki tarkkoja kan-
satieteellisiä havaintoja karjanhoitajien elämäs-
tä. Hän dokumentoi esimerkiksi jurttien tänä-

8. Arkeologi Lee Broderick pitelee ”kiviukon” irtilyötyä ja palasista koottua päätä paikallaan. Kuva: Oula Seitsonen 2012.

kin päivänä käytössä olevaa tarkkaa sisäistä jär-
jestystä, johon tosin nykyään on lisätty televisio 
ja aurinkopaneeleilla ladattavat autonakut, leirien 
organisaatiota ja mongolien hevoskaluja. Muu-
tamien matkapäivien ajan miehet saivat nauttia 
lämpimämmästä ilmanalasta, mutta varsin pian 
syyskuun alussa lämpötilat laskivat nollan ala-
puolelle76 ja ajoittain sateli luntakin. 

Suomalaiset tekivät vielä yhden arkeologi-
sen kaivausyrityksen ennen saapumistaan Gobin 
pohjoislaidalla sijaitsevaan Sain-nojonin luosta-
riin. Retkikunta paikansi Ongiin-joen laaksosta 
aiemmin tuntemattoman kirjoituskiven kappa-
leet ja osittain maahan hautautuneen jalustapaa-
den.77 Pälsi dokumentoi kivien kirjoitukset tapu-
tuksilla ja innostui tutkimaan tarkemmin myös 
jalustapaatta vakuuttuneena siitä, että laatan alta 
voisi löytää jotakin arvokasta.78 Miehet ryhtyi-
vät Pälsin sanoin lapiolla vähäsen perkaamaan79 
jalustan alapuolista tiiliperustaa esiin, mutta täs-
sä yrityksessä kävi vielä hullummin kuin edelli-
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sellä kerralla Shine-usun haudalla. Jälleen joku 
ohikulkija vei tiedon oudoista kaivajista viran-
omaisille, ja kun miehet olivat juuri kankeamassa 
paatta ylös, paikalle ratsasti kaksi luostarin rahas-
tonhoitajaa. Kivipaasi tipautettiin nopeasti takai-
sin paikalleen, jolloin Pälsi loukkasi jalkansa. 

Virkamiehet olivat tukevassa humalassa ja 
vaativat soperrellen nähtäväkseen ulkomaalaisten 
passit, luvat ja muut paperit. Kaivaus oli onneksi 
niin pienimuotoinen, ettei se sattunut juopunei-
den mahtimiesten silmiin, mutta kirjoituskiviin 
taputellut paperit herättivät heidän epäilyksen-
sä. Edes Ramstedtin kaunopuheisuudesta ei ollut 
tällä kertaa hyötyä päihtyneiden viranomaisten 
vakuuttamisessa, mutta hieman selvittyään nämä 
poistuivat yllättäen leiristä täyttä laukkaa hal-
ki aron. Suomalaisten mahdollinen helpotuksen 
huokaus oli kuitenkin ennenaikainen, sillä seu-
raavana aamuna selväpäiset poliisiviranomaiset 
saapuivat heitä vangitsemaan. Miehet ehtivät 
kuitenkin entistämään hautapaikan kaivamis-
ta edeltäneeseen kuntoon ennen kuin joutuivat 
seuraamaan lainvartijoita Sain-nojonin luostarin 
ruhtinaanvirastoon. 

Ruhtinas itse oli matkoilla, eikä sijaisena toi-
miva virkamies ollut lainkaan ilahtunut odot-
tamattomasta ulkopoliittisesta selkkauksesta. 
Viraston esimies oli ymmärrettävästi tuohduksis-
sa, koska luvaton kaivaminen ”pyhitetyllä hauta-
paikalla suuresti loukkaa mongolien oikeuksia ja 
myöskin hyviä vierastapoja”.80 Suomalaiset jou-
tuivat kokemaan kuulusteluissa joitakin pahaen-
teisiä hetkiä, sillä mongolien oikeudenkäyttö oli 
noihin aikoihin ankaraa ja paikoin mielivaltaista. 
Lopulta Ramstedt kuitenkin onnistui vakuutta-
maan, että itse asiassa tutkijat halusivat olla pai-
kallisille mieliksi selvitellessään heidän mennei-
syyttään. Virkamies kuittasi lopulta asian muo-
dollisilla nuhteilla kuultuaan poliisimiehiltä, että 
kaivausten jäljetkin oli siistitty. 

Uhkaavan tapauksen jälkeen retkikunta viet-
ti viikon verran81 luostarin lähellä olevassa kyläs-

sä hankkien talvivarusteita. Talventulon alkaessa 
olla uhkaavan lähellä miehet suuntasivat Sain-
nojonista suorinta reittiä koilliseen kohti Urgaa. 
Matkareitin varrella pysähdyttiin vielä parissa 
luostarissa ja dokumentoitiin jatkuvasti ennen 
tuntemattomia muinaismuistoja. Erityisen kiin-
nostava kohde oli esimerkiksi Tuula-joella pai-
kannettu piirros- ja kirjoituskallio,82 josta oli 
kuultu huhuja jo matkan alkuvaiheessa Khandu-
tse-wangissa. Kalliossa ja vanhan kaivon läheltä 
löydetyssä irtolohkareessa oli kymmenittäin eläi-
miä esittäviä kalliopiirroksia ja eri-ikäisiä kirjoi-
tuksia (kuva 9). Vaikka keli alkoi käydä talviseksi, 
miehet viettivät päivän kiipeillen kallioilla pak-
suihin turkkeihin ja karvalakkeihin verhoutunei-
na dokumentoimassa hakkauksia ja piirroksia.

Takaisin Urgaan päästiin muutamaa päivää 
myöhemmin 2. lokakuuta. Matkaa oli taitet-
tu kolme ja puoli kuukautta, Pälsin laskelmien 
mukaan 54 matkapäivän ja 59 tutkimus- ja lepo-
päivän verran.83 Kokonaismatka hevospelillä oli 
noin 1400–1500 kilometriä, keskimäärin 26–28 
kilometriä päivässä. Hitainta matkanteko oli 
ollut Hangai-vuorilla Khöl-sajiin-dawaan ”alp-
pimaisemissa”84 ja nopeinta Gobin pohjoislaita-
milla paluumatkalla Urgaan. 

kaksi kuukautta urgassa ja 
kohti kotia

Urgassa suomalaiset vuokrasivat eräältä burjaat-
ti-lamalta asunnokseen venäläisen hirsitalon, jos-
sa he tekivät tutkimusretken jälkitöitä kaksi kuu-
kautta. Retkellä mukana olleet apumiehet pidet-
tiin edelleen palkattuina, Dardza Ramstedin kie-
limestarina ja Baldzir kokkina. Ramstedt jatkoi 
kielitieteellisiä tutkimuksia ja teki muun muas-
sa fonografilevytyksiä mongolien puhenäytteistä, 
kansanlauluista sekä -musiikista. Pälsi taas järjes-
teli retken arkeologisia muistiinpanoja ja koko-
si kansatieteellistä esineistöä, joka myöhemmin 
sisällytettiin Helsingissä Suomen kansallismuse-
on Antellin kokoelmiin. 
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Urgassa vietettynä aikana suomalaiset saivat 
vieraikseen muun muassa kaksi saksalaista luut-
nanttia, jotka olivat ratsastaneet Aasian halki 
matkallaan Pekingiin ja kaipasivat eurooppalaista 
seuraa. Vierailun huipennukseksi Pälsi muisteli, 
kuinka suomalaiset ja saksalaiset intoutuivat yrit-
tämään toistensa pöydän alle juomista, siinä kui-
tenkaan onnistumatta. Aroilla ratsasteli noihin 
aikoihin muitakin eurooppalaisia sotilashenkilöi-
tä tekemässä nimellisesti tieteellisiä ja pääasias-
sa sotilaallisia havaintoja: esimerkiksi eräs tsaa-
rin armeijan upseeri Carl Gustaf Emil Manner-
heim vaelsi vuotta aiemmin hieman etelämpänä 
tiedustelumatkallaan Pekingiin.85 Ramstedtia ja 
Pälsiäkin yritettiin värvätä tekemään matkallaan 
sotilaallisia havaintoja, mistä he olivat kuitenkin 
kieltäytyneet. 

Pitkä ja monivaiheinen kotimatka Urgasta 
alkoi 3.12.1909. Rajalle matkattiin postihevo-
silla tavarat kahteen vaunuun lastattuina. Matka 
Troitskosavsk‒Kjahtan rajakaupunkiin sujui jou-
tuisasti, mutta tutkimusvälineiden ja kerättyjen 
tieteellisten kokoelmien matka oli vähällä tys-
sätä rajalle sopivien lupien puuttuessa. Kjahtassa 

9. Esihistoriallisia kalliopiirroksia ja tuoreempia kalliokirjoituksia Mongolian Altailla. Kuva: Oula Seitsonen 2012.

jouduttiin odottamaan niin kauan, että Pietarista 
saatiin sähkötettyä viralliset maahantuontiluvat 
suomalaisten kokoelmille. Kulkupeliksi hankit-
tiin rajalta kahdet venäläiset rattaat, joilla läh-
dettiin taittamaan viimeistä taivalta kohti Sipe-
rian rataa. Matka eteni jäätynyttä Selenga-virtaa 
myöten vauhdilla kovassa viimassa ja pakkasessa. 
Lumentultua rattaat vaihdettiin rekiin, joilla oli 
lämpimämpi matkustaa, miehet toisessa ja tava-
rat toisessa reessä.

Verhneudinskin radanvarsikaupungissa majoi 
tuttiin taas kauppias Borodinin vieraiksi. Kaup-
piaan vaimo oli yllättynyt, kuinka heidän suoma-
laiset vieraansa eivät olleet puolenvuoden kulu-
essa kurjien mongolien parissa matkatessaan 
kuihtuneet, vaan päinvastoin alkaneet kukoistaa 
erityisesti partojen osalta86 (kuva 7). Kotimaa-
ta kohti lähdettiin junakyydillä joulun alla, tällä 
kertaa tavallisen matkustajajunan kyydillä, eikä 
loistojunassa hienostellen kuten tulomatkalla. 
Junamatka venyi aikansa ja kotiin päästiin palaa-
maan vihdoin uuden vuosikymmenen kynnyksel-
lä 29.12.1909.
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Ajatuksia ja huomioita Pälsin ja 
Ramstedtin muistelmateoksista ja 
muistiinpanoista

Tärkeimmät lähteet vuoden 1909 tutkimusmat-
kasta ovat Pälsin87 ja Ramstedtin88 muistelmate-
okset ja parikymmentä vuotta Pälsin kuoleman 
jälkeen löytyneet muistiinpanot89, jotka oli alun 
perin tarkoitus julkaista saksankielisenä tieteelli-
senä teoksena. Ilman viimeksi mainittua käsikir-
joitusta kuvamme Pälsin ja Ramstedtin matkasta 
olisi huomattavasti rikkonaisempi, johtuen mat-
kakirjojen ominaisluonteesta ja niissä esiintyvistä 
lukuisista aikoihin ja paikkoihin liittyvistä epä-
tarkkuuksista. 

Mongolian matka aloitti Pälsin matkoilla sit-
temmin yleisen ulkomaankirjeenvaihtajajärjeste-
lyn, jolla hän usein myös rahoitti matkojaan. Päl-
sin vuonna 1911 julkaistu muistelmateos Mongo-
lian matkalta perustui hänen Uuden Suometta-
ren kirjeenvaihtajana matkan aikana laatimiinsa 
matkakertomuksiin.90 Myös legendaarisella vuo-
den 1917 Itä-Siperian matkallaan Pälsi toimi 
Uuden Suomettaren kirjeenvaihtajana ja kokosi 
Suomeen palattuaan matkareportaasit kirjaksi.91 
Ramstedt puolestaan lähetti vuoden 1909 tutki-
musretkeltä matkakirjeitä Helsingin Sanomille.92

Pälsi julkaisi vuonna 1949 laajennetun versi-
on Mongolian matkakirjastaan nimellä Valkoiset 
arot. Muistoja Mongolian matkalta. Tähän ver-
sioon on uusien alkusanojen lisäksi sisällytetty 
kaksitoista uutta lukua, jotka oli myös pääosin 
julkaistu edellisvuoden kuluessa Uudessa Suo-
messa.93 Ensimmäisenä lukuna on tässä painok-
sessa Venäjän lopun aikoihin viittaava, hieman 
jälkiviisas ”Suuriruhtinaan juna”: […] huoletto-
man luistavasti kulki luhistuva tsaarinvalta äkki-
jyrkkää päätepistettään tavoittaen, vaikkei sen hui-
maa lähenemistä siinä suuriruhtinaan junassa sil-
loin täysin tajuttu.94 Uusien lukujen ohella suurin 
ero painosten välillä on kuvituksessa: varhaisem-
massa kirjassa kuvat ovat kautta linjan laaduk-

kaampia ja painopaperi parempaa. Tämä voi liit-
tyä toisen maailmansodan jälkeen vallinneeseen 
materiaalipulaan. 

Pälsin matkamuistelut ovat hänelle tyypilli-
seen tapaan kokoelma anekdootteja, jotka kuvaa-
vat osuvasti mongolialaisen kulttuurin eri puolia. 
Monet hänen myöhemmistäkin matkakirjoistaan 
noudattavat samaa rakennetta. Nykymittapuulla 
ajatellen useat Pälsin kirjoituksista ovat poliitti-
sesti varsin epäasiallisia, jotkin suorastaan avoi-
men rasistisia ja sovinistisia.95 On kuitenkin syytä 
muistaa, että ne heijastelevat omaa aikaansa sekä 
sen henkistä ja kulttuurista ilmapiiriä, eikä nii-
tä tule arvottaa nykyajan määritelmien pohjalta. 
Pälsin kielenkäyttö ei juurikaan eroa esimerkik-
si Ramstedtin Mongolian muistelmissaan käyt-
tämistä, eri kansakuntien jäseniä määrittelevistä, 
ja yleensä vähemmän mairittelevista ominaispiir-
teiden kuvauksista.

Ramstedtin vuonna 1951 julkaistun Seitse-
män retkeä itään -muistelmateoksen yksi luku 
kertoo tutkimusmatkasta Pälsin kanssa. Ram-
stedtin muistelmat käyvät läpi matkan vaiheet 
kronologisemmin kuin Pälsin kaskumaiset jutel-
mat. Kuitenkin esimerkiksi hänen teoksessaan 
esittämänsä päivämäärät eroavat merkittävästi 
niistä, jotka ovat ennallistettavissa Pälsin muis-
tiinpanojen pohjalta.96 Tämä johtunee tutkimus-
retken ja kirjan julkaisemisen välillä kuluneista 
vuosikymmenistä. Ramstedt kertoo muistelmis-
saan huomattavasti enemmän henkilökohtaisis-
ta seikkailuista ja sattumuksista kuin Pälsi, joka 
puolestaan keskittyy pääosin katselemaan vieras-
ta kulttuuria uteliain, tutkivin silmin.

Harry Halénin vuonna 1982 Pälsin muis-
tiinpanojen ja käsikirjoituksen pohjalta toimit-
tama teos Memoria saecularis Sakari Pälsi. Auf-
zeichnungen von einer Forschungsreise nach der 
nördlichen Mongolei im Jahre 1909: nebst Bib-
liographien osoittaa, miten suuri vahinko Mon-
golian varhaisen arkeologian kannalta on, että 
Pälsin suunnittelema tieteellinen teos jäi aikoi-
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naan julkaisematta. Teos olisi ollut harvinainen 
muinaisjäännösten suhteellisen systemaattiseen 
inventointiin, eli uusien kohteiden etsimiseen ja 
kartoittamiseen, keskittyvä yleisesitys Mongolian 
erityyppisistä ja eriaikaisista arkeologisista koh-
teista. Pälsi dokumentoi löytämänsä arkeologiset 
kohteet sanallisesti, tarkoilla yleiskarttapiirrok-
silla ja hienoilla valokuvilla. Mongolian matka 
olikin ensiarvoisen tärkeä osana Pälsin kehitystä 
itsenäisenä tutkijana ja erityisesti valokuvaajana. 
Hänellä oli mukanaan muun muassa harvinainen 
panoraamakamera, jolla hän tallensi hienoja kau-
punkinäkymiä ja maisemia.

Vuoden 1909 matkan merkitys 
Mongolian arkeologialle 

Mongolian arkeologisen tutkimuksen kannalta 
Ramstedtin ja Pälsin matka on jäänyt lähes täy-
sin unohduksiin lukuun ottamatta Ramstedtin 
julkaisemia kirjakivilöytöjä.97 Tähän vaikutti pää-
asiassa se, että saksaksi julkaistavaksi suunnitel-
tu tieteellinen matkakertomus jäi julkaisematta. 
Tässä on selvä ero verrattuna Granön tutkimuk-
siin, jotka julkaistiin Suomalais-Ugrilaisen Seu-
ran Aikakauskirjassa98 ja ovat toimineet konk-
reettisina oppaina esimerkiksi venäläistutkijoille 
vielä 2000-luvullakin.99 

Eettiseltä kannalta Ramstedtin ja Pälsin 
tekemät pienimuotoisetkin kaivelut ovat tutki-
muslupien puuttumisen takia erittäin hataralla 
pohjalla, olivathan he vieraan maan, Venäjän kei-
sarikunnan (Suomen suuriruhtinaskunnan), kan-
salaisia, jotka tutkivat omin luvin vieraan vallan, 
Kiinan keisarikunnan, hallitsemalla alueella pai-
kallisten mongolien kulttuuriperintöä. Toisaalta 
aikakauden yleiset asenteet olivat hyvin erilaiset 
kuin nykyään: esimerkiksi Granö oli kahta vuot-
ta aiemmin käytännössä ryöstänyt paikallisten 
palvoman kirjoituskiven. Yön pimeinä tunteina 
kaapattu kivi salakuljetettiin Sajan-vuorten ylitse 
hevosten vetämillä purilailla ja rahdattiin Helsin-

kiin, jossa tuon Euroopan ensimmäisen kirjaki-
ven juhlava paljastaminen oli Suomalais-Ugrilai-
sen Seuran vuosikokouksen kohokohta.100 

Pälsi harmitteli saksankielisessä käsikirjoi-
tuksessaan kunnollisten kaivausten puutetta, sil-
lä 1900-luvun alussa kaivamiselle annettiin huo-
mattavasti enemmän painoarvoa kuin arkeologi-
selle inventoinnille. Kohteiden järjestelmällinen 
kartoittaminen muodostui merkittäväksi tutki-
musmenetelmäksi vasta vuosikymmeniä myö-
hemmin. Hän toivoikin, että heidän tutkimuk-
sensa voisivat toimia ohjenuorana tuleville tutki-
joille, jotka toivottavasti pääsevät myös kaivamaan 
löydettyjä ja dokumentoituja kohteita.101 Kenties 
osittain Mongolian inventointikokemustensa 
innoittamana Pälsi kartoitti muutamaa vuotta 
myöhemmin väitöskirjansa yhteydessä johdon-
mukaisesti Kaukolan Riukjärven ja Piiskunsal-
men alueen kaikki muinaisjäännökset maisemal-
lisen kokonaiskuvan saamiseksi, mikä oli Suo-
men arkeologiassa ensimmäinen jonkin alueelli-
sen kokonaisuuden intensiivitutkimus. Mongo-
lian arkeologiassa valtaosa kenttätöistä keskittyi 
koko 1900-luvun ajan näyttävien, monumentaa-
listen hautakohteiden tutkimuksiin.102 Muutos 
järjestelmällisesti kaikki muinaisjäännökset kar-
toittaviin kokonaistutkimuksiin ja asuinpaikka-
arkeologiaan on tapahtunut vasta tällä vuositu-
hannella kuvaan tulleiden uusien tutkimuskysy-
mysten myötä.103 

Ramstedtin ja Pälsin uraauurtavan tutkimus-
retken julkaisematta jääminen on erityisen har-
millista, sillä 1980-luvulla löydetyt ja julkaistut 
muistiinpanot osoittavat Pälsin tehneen erin-
omaisia huomioita ja yleiskarttapiirroksia monis-
ta kohteista, joille arkeologit ovat päätyneet 
uudelleen vasta vuosikymmeniä myöhemmin, jos 
silloinkaan (kuva 5). Lisäksi Pälsi oli ensimmäi-
nen ammattiarkeologi, joka dokumentoi Mon-
golian klassisia pronssikautisia khirigsuureja ja 
peurakiviä (kuva 10), ja kartoitti muun muassa 
tarkasti khirigsuurien vaihtelevia rakenteellisia 
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piirteitä104, joihin on alettu kiinnittää enemmän 
huomiota vasta viime aikoina.105 Itse työstän par-
haillaan suomalaisten Mongolian tutkimuksia 
englanniksi esittelevää artikkelia, jonka myötä 
Ramstedtin, Pälsin ja Granön tutkimusten mer-
kitys tulee toivottavasti laajemmin ulkomaalais-
ten tutkijoiden tietoisuuteen.

Vuoden 1909 matkan merkitys 
Sakari Pälsille ja hänen uralleen

Mongolian matkan merkitys Pälsin oman uran 
kehittymisen kannalta oli huomattavasti suu-
rempi kuin tutkimuksellisten ansioiden valossa 
voisi ajatella. Vaikka matkan tieteellisiä tuloksia 
ei saatu hänen elinaikanaan julkaistua eivätkä ne 
poikineet jatkotutkimuksia, seikkailun henkinen 
ja ammatillinen merkitys Pälsille vaikuttaa olleen 
erittäin merkittävä. Väitöskirjatyö ja omistautu-
minen Karjalankannaksen ja Suomen kivikauden 
tutkimukseen olivat hänellä tuolloin vasta edes-
säpäin ja maailma avoinna nuorelle arkeologil-
le. Mongolian matka tuntuukin olleen tärkeim-
millään vastavalmistuneen arkeologin etsikkoai-
kaa ja seikkailunhaluisen miehen ensimmäinen 
mahdollisuus kaukomatkailuun maamme rajo-
jen ulkopuolella. Tämä heijastui todennäköisesti 
suuresti Pälsin myöhemmin uransa aikana teke-
miin valintoihin. Muistetaanhan hänet nykyisin 
monesti parhaiten tutkimusmatkailijana, ei vähi-
ten vajaa kymmenen vuotta myöhemmin toteu-
tuneen Itä-Siperian matkan johdosta.

Pälsin arkeologisen ammattitaidon kypsymi-
sen kannalta Mongolian matkalla oli suuri mer-
kitys. Ennen Mongoliaa Pälsi oli hädin tuskin 
aloittanut tarpomisensa sittemmin vuosikym-
meniä jatkuneella kenttäarkeologin urapolul-
laan, ja retkikunnan valokuvaajan ja arkeologisen 
ammattilaisen rooli lienee ollut vastuullisen tun-
tuinen tehtävä vastavalmistuneelle muinaistut-
kijalle. Ramstedt luotti vahvasti hänen ammat-
titaitoonsa ja antoi Pälsille täyden vapauden ja 

vastuun toteuttaa ja kehittää arkeologisia mene-
telmiä. Tulokset olivatkin tieteellisten muistiin-
panojen perusteella vaikuttavia (kuva 10). Pälsi 
hioi tältä pohjalta kenttätyötaitonsa huippuun-
sa muutamien seuraavien vuosien aikana, väitös-
kirjansa kaivaustutkimuksissa Kaukolassa 1911–
1912. Hän saavutti 1910-luvun puolivälissä arke-
ologisen dokumentoinnin tason, jota ei Suomen 
arkeologiassa ylitetty vuosikymmeniin.106 Lisäksi 
Pälsin ammattilaistasoisen valokuvaustaidon107 
kehittymisen osalta Mongolian matka oli ensi-
arvoisen tärkeä, varsinkin, kun Ailio vielä ennen 
matkaa oli moittinut Pälsin vajavaista kuvaustai-
toa. 

Ramstedtin kanssa arolla vietetty aika saattoi 
vaikuttaa myös Pälsin myöhemmällä uralla tär-
keässä osassa olleeseen luontevaan tapaan suh-
tautua erisäätyisiin ihmisiin. Ramstedtin kuoltua 
Pälsi kertoi muistokirjoituksessaan ihailleensa 
tämän kansanomaisuutta ja inhimillisyyttä, vaa-
timatonta ja kunnioittavaa käytöstä kaikkia koh-
taan, sekä mukautumista kaikkiin matkustus- ja 
majoitusolosuhteisiin.108 Tästä yksi hyvä esimerk-
ki olivat Ramstedtin ja Pälsin käyttämät matka-
varusteet: he luottivat vaatetuksen ja muiden tar-
peiden osalta paikallisten vuosisatojen saatossa 
hyväksi havaitsemiin menetelmiin (kuva 7). Päl-
si myös mainitsee Ramstedtin olleen ”miltei sai-
raalloisesti vaatimaton”.109 Ramstedtin esimerkki 
näyttää muovanneen merkittävästi nuoren mie-
hen maailmankuvaa ja tapaa suhtautua ihmisiin, 
tutkimusmatkoihin ja ylipäänsä elämään. Eri-
tyisesti kansatieteellisten tutkimusten ja matka-
kirjojen teon yhteydessä Pälsin taidosta lähestyä 
erimaalaisia kansanihmisiä luonnollisesti ja avo-
mielisesti oli selvää hyötyä.110 Ramstedt vaikutti 
ilmeisesti epäsuorasti myös Pälsin tapaan tehdä 
arkeologisia tulkintoja: kielen- ja kulttuurintut-
kijan myötävaikutuksella mukaan tuli kansatie-
teellisiä ja antropologisia sävyjä ‒ Julius Ailiolta 
perityn luonnontieteellispainotteisen arkeologi-
an ohelle.
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10. Pälsin tutkimusmatkalla dokumentoimia khirigsuureja (a–d), peurakivi (e) ja kiviukkoja (f–g). Piirtänyt Oula Seitso-
nen Pälsin aineiston (1982) perusteella.

Sekä Pälsin että Ramstedtin matkakirjo-
jen sivuilta heijastuu erityisesti tietty huvittu-
neisuus aatelisia ja heidän hienostelujaan koh-
taan. Siperian pikajunassa menomatkalla nähty 
luokkajako tuntui herättävän Pälsissä mietteitä: 
Maailman menon turhuudesta ja hylättävyydestä 
annettiin hyvää opetusta tsaarin ajan pikajunassa 
matkustavalle. Jo Pietarista lähdettäessä näyttäy-
tyi suureellisen elämän kukkasia – rahvaan näky-

mättömissä oikea keisarillinen suuriruhtinas.111 
Siperian-junan ravintolavaunussa hän tarkaste-
li kerkeästi vaunun etupään ylimystön elämää: 
Seurue kokoontui ennen puoltapäivää, herrat ensin 
ruso poskisiksi ajeltuina ja kiiltävätukkaisiksi poma-
doituina, valmiina suutelemaan hentoisia kätösiä, 
daamien sitten ilmaantuessa silkkitakeissaan ja 
valkountuvilla reunustetuissa aamutohveleissaan. 
Kumarreltiin, keikisteltiin – ja viittauksen saanut 
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tataaritarjoilija kiidätti päivän ensimmäisen samp-
panjapullon – Hienot naiset eivät ehtineet päiväpu-
kimiinsa tämän matkan kestäessä, vaan heille riitti 
aamupuhdetta – viisituhatta virstaa ja vähän pääl-
le.112 Pikajunan hienoja juomia itsekin maistel-
tuaan Pälsi hieman ironisesti toteaa: Niin tarttui 
ylhäinen elämänlaatu meihinkin, huomaamattam-
me tulimme yleisinhimilliseen tapaan apinoineeksi 
parempiamme. Pälsi kiinnitti myös huvittuneena 
huomiota Amurille matkustavaan venäläiseen 
geologiin, joka oli ottanut ”harjoituksen vuoksi” 
mukaansa nuoren naisylioppilaan.113

Pälsin elämänasenteissa heijastuu kautta lin-
jan selvä sympatia maailman vähäosaisia koh-
taan, talonpoikainen historianäkemys ja eräänlai-
nen idealistinen sosialismi, jota hän vaali henki-
lökohtaisissa puheissaan elämänsä loppuun saak-
ka.114 Tämä näkyi jo opiskeluaikaisena aktiivisuu-
tena sosiaalidemokraattisessa liikkeessä. Vuonna 
1905 perustetussa Ylioppilaiden sosialidemo-
kraattisessa yhdistyksessä vaikuttivat Pälsin ohel-
la muun muassa sosiaalidemokraattien kansan-
edustajanakin myöhemmin toiminut Ailio, jonka 
vaikutuksesta Pälsi yhdistykseen ilmeisesti liittyi, 
samoin kuin sittemmin muista yhteyksistä kuu-
luisaksi tullut humanisti Otto Wille Kuusinen, 
jonka Pälsin lapset muistelivat vierailleen heil-
lä kotonakin.115 Pälsin asenteisiin vaikutti myös 
maalaistausta ja kansanomainen tapa lähestyä 
asioita ja ihmisiä. Tämä herätti huomiota hänen 
herrasväkeä edustaneissa tuttavissaan, ja esimer-
kiksi F. E. Sillanpää muisteli huvittuneena, kuin-
ka Pälsi väitöstilaisuudessaan sinutteli tuttaval-
lisesti vastaväittäjänään toiminutta Ailiota: No 
ekkös ny’ muista – kun silloon kerran siittä asiasta 
jankattiin ja sinäkin lopulta myönsit, että – niin se 
oli kuin mä sanoin!116

Usein on jäänyt huomiotta, että Sakari Pälsin 
ensimmäinen tieteellinen julkaisu syntyi Mon-
golian tutkimusmatkan satona. Vuonna 1912 jul-
kaistu geomorfologinen tutkielma Jääkausimerk-
kejä Etelä-Tamirin laaksossa Mongoliassa117 perus-

tui Pälsin Hangai-vuorilla tekemiin huomioihin 
sekä keskusteluihin J. G. Granön kanssa matkan 
varrella. Granö myös kirjoitti kommentaarin Päl-
sin artikkeliin.118 Samana vuonna Pälsi julkaisi 
esihistorian kokoelmien parissa tekemänsä arkis-
totyön tuloksena syntyneen, lähemmin hänen 
jatkotutkimuksiinsa liittyneen artikkelin Suo-
men kivikautisista kalastusvälineistä.119

Yleistajuisia kuvauksia ja muistelmia Mon-
goliasta Pälsi julkaisi tapansa mukaan vuosien 
mittaan lukuisia, viimeiset 1960-luvulla Kuva-
posti- ja Apu-lehdissä.120 Vanhemmilla päivillään 
hän keskittyi vahvasti populaarilehtiartikkelei-
den julkaisemiseen ja tienasi sillä osan elantoaan-
kin. Myöhemmät muistelmat kertasivat osittain 
samoja tapauksia, jotka sisältyivät jo matkakir-
joihin, mutta osa myös täydensi ja lavensi mat-
kanäkymiä, esimerkiksi muistelmat kotimatkalla 
Siperiassa ohimenneestä joulusta.121 Merkille-
pantavaa on, että myös Granö palasi vielä vuo-
sikymmenienkin päästä toistuvasti nuoruutensa 
Altain ja Mongolian matkoihin.122 Selvästikin 
nämä uran varhaisvaiheissa tehdyt idänmatkat 
olivat tehneet suuren ja lähtemättömän vaiku-
tuksen nuoriin tutkijoihin.

Loppusanat

Ramstedtin ja Pälsin Mongolian matka oli 
molempien tutkijanuralla huomattava episodi: 
Ramstedt tutustui aiempaa tarkemmin ammat-
timaiseen muinaistutkimukseen ja Pälsi pää-
si toteuttamaan ensimmäisen kerran itsenäisiä 
kenttätutkimuksia. Kokonaisuudessaan Mongo-
lian matkan perintö oli erittäin merkittävä Pälsin 
myöhemmän uran ja ammattiosaamisen muo-
toutumisen osalta. Hän kehittyi tutkimusmatkan 
aikana huomattavasti arkeologina, valokuvaajana 
ja kansatieteellisten sekä antropologisten havain-
tojen tekijänä. Lisäksi Ramstedtin kanssa viete-
tyn ajan henkilökohtainen ja henkinen vaikutus 
näyttää olleen vähintään yhtä tärkeä kuin matkan 
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ammatillinen merkitys. Ramstedtin maanlähei-
nen, kunnioittava ja vaatimaton tapa suhtautua 
kanssaihmisiin ja erilaisiin olosuhteisiin vaikutti 
ilmeisen paljon nuoren miehen maailmankatso-
mukseen.

Pälsi päättää matkakertomuksensa maalai-
levaan kuvaukseen Mongolian paimentolaisten 
ikiaikaisesta elämäntavasta: Aika joskus pysähtyy 
valkoisilla aroilla […] Etäämmällä kumahtelee 
šamaanirumpu, alku-uskonnon uupumaton julis-
taja, ja kuin nauloja iskien se kiinnittää valkoisten 
arojen elämän ja olemisen ennalleen.123 Tämä kuva-

us pitää suuressa määrin paikkansa nykypäivänä-
kin: karjankasvattajat vaeltavat leiristä toiseen 
laumojensa vuotuiskierron mukaan, šamaanien 
rummut kumisevat edelleen arojen säkkipimeäs-
sä yössä, ja vainajat palaavat perinteisissä taivas-
hautauksissa osaksi arojen luonnonkiertoa. Mon-
golia-aiheiden säilyminen Pälsin kirjoitelmien 
aiheena läpi hänen elämänsä oikeuttaa totea-
maan, ettei Mongolia koskaan jättänyt Pälsiä, 
eikä Pälsi Mongoliaa. Mongolian aroilla on juuri 
sellainen vaikutus ihmissieluun.

11. Mietteliäs museoamanuenssi Sakari Pälsi kirjoituspöydän ääressä. Otettu aikaisintaan 1912, kos-
ka pöydällä näkyy valokuva Mikko Oinosen sinä vuonna signeeraamasta taulusta. Etuvasemmalla on 
Mongoliasta 1909 tuotu suitsukeastia, jonka pohjassa on avio-onneen liittyvä yleinen kirjoitusmerk-
ki “double happiness”. Oikealla näkyvä pieni messinkinen veistos, joka on myös tuotu Mongoliasta 
1909, esittää T’ang-dynastian aikoina Kiinassa vaellellutta isomahaista maallikkoveljeä nimeltä Pu-tai 
ho-shang eli “Hamppusäkkimunkki”. Hän jakeli säkistään lahjoja lapsille ja lausui arvoituksellisia säkeitä, 
mm. sellaisen, että Milo-fo (Maitreya, tulevan maailmankauden buddha) vaeltaa ehkä jo keskuudes-
sanne, mutta te ette häntä tunnista. Siitä pääteltiin, että hän viittasi itseensä, ja häntä alettiin pitää 
Maitreyana. Nykyisin useimmat kuvittelevat, että hän esittää itseään Gautama Buddhaa, mutta niin ei 
ole. Läskimahabuddhana tunnettu hahmo istuu kiinalaisten pesuloitten ikkunassa ym. tuomassa hyvää 
onnea (Harry Halén sähköpostiviestissä Jukka Relakselle 24.9.2013). Museovirasto, Kuvakokoelmat.

Taulukko 1. Lämpötilahavaintoja tutkimusretkellä. Tiedot sisältyvät Sakari Pälsin muistiinpanoihin 
(Pälsi 1982). Taulukon koonnut Oula Seitsonen.
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Päivämäärä Paikkakunta Kellon-aika Lämpötila (⁰C) Ilmanpaine (mm)
5.5.1909 Helsinki           - 5,0               -
8.5.1909 Pietari 12.45               - 762,5
9.5.1909 Manturovo 9.15               - 744,0

10.5.1909 Biser 15.15               - 723,0
17.6.1909 Urga 7.30 6,5 639,0
29.6.1909 Sonduul 20.50 13,5 628,0
30.6.1909 Ar-Askhatu 16.30 21,0 643,0
4.7.1909 Doloon-bulugiin-tala 19.00 21,0 653,5

29.7.1909 Khandu-tse-wang 7.45 17,0 650,5
31.7.1909 Buurul 15.45 27,5 632,0
1.8.1909 Shine-usu 7.40 21,5 628,0
9.8.1909 Maa-güng 7.55 19,0 633,0
9.8.1909 Ikh-bulug 20.50 22,5 624,0

10.8.1909 Narin-ölöngtü 15.50 31,5 615,0
11.8.1909 Khanuy-gol 7.50 18,5 626,0
12.8.1909 Khanuy-gol kaupunginrauniot 13.05 22,5 625,0
13.8.1909 Teeli 9.30 16,5 620,0
13.8.1909 Shiree-bulug 16.10 17,0 607,0
14.8.1909 Shiree-bulug 9.00 11,5 608,0
15.8.1909 Pohjois-Tamir 13,10 18,0 620,0
15.8.1909 Pohjois-Tamir 19.45 14,5 619,0
16.8.1909 Pohjois-Tamir 10.05 16,0 620,0
16.8.1909 Dash-dongon-dawaa 19.55 6,5 603,0
17.8.1909 Dash-dongon-dawaa 10.45 16,0 594,0
23.8.1909 Etelä-Tamir kaupunginrauniot 8.05 14,0 610,0
31.8.1909 Tüjiin-gol 13.15 10,5 560,0
2.9.1909 Jüüdzin-dawaa 9.20 8,0 536,0
2.9.1909 Lamiin-gegeen 14.10 14,5 562,0
3.9.1909 Lamiin-gegeen 8.20 9,0 566,0
3.9.1909 Lamiin-gegeen 12.50 11,5 566,0
4.9.1909 Shargaljuut 13.25 20,5 596,0
5.9.1909 Biir-järvi 17.20 12,0 564,0
6.9.1909 Biir-järvi 8.30 -0,5 564,0
6.9.1909 Öl-dawaa 19.40 -5,0 546,0
7.9.1909 Öl-dawaa 6.20 -6,0 544,0
7.9.1909 Taatsin-go 13.10 12,5 583,0
7.9.1909 Taatsin-gol 20.50 2,0 575,0
8.9.1909 Taatsin-gol 6.10 -3,5 576,0

14.9.1909 Sain-nojon 17.00 13,0 584,0
15.9.1909 Sain-nojon 8.20 12,0 585,0
15.9.1909 Urto 23.05 8,5 583,0
16.9.1909 Urto 6.50 6,5 584,0
17.9.1909 Nojon-uula, Ongiin-gol 21.20 8,5 610,0
18.9.1909 Nojon-uula, Ongiin-gol 7.20 9,0 609,0
18.9.1909 Dzalangiin-usu 19.30 8,5 604,0
19.9.1909 Dzalangiin-usu 7.10 7,5 605,0
19.9.1909 Bilüütee 13.15 21,5 604,0
19.9.1909 Oono 21.15 5,0 594,0
20.9.1909 Oono 7.40 13,0 594,0
21.9.1909 Bitshigtü 7.30 1,0 602,0
22.9.1909 Bitshigtü 7.05 6,5 600,0
22.9.1909 Dzüiliin-khöndii 12.30 17,5 612,0
23.9.1909 Gelüngiin-khösöö 7.15 3,0 608,0
23.9.1909 Urtiin-tsagaan-derse 20.45 -0,5 606,0
24.9.1909 Urtiin-tsagaan-derse 7.30 5,0 604,0
24.9.1909 Daagan-del 13.10 8,0 603,0
24.9.1909 Mishig-güng 20.30 -1,5 615,0
25.9.1909 Mishig-güng 7.40 2,0 615,0
25.9.1909 Ekhin-targan 13.50 12,5 617,0
26.9.1909 Targaniin-adag 6.20 -4,5 628,0
26.9.1909 Örnikhe 21.45 10,0 627,0
27.9.1909 Örnikhe 7.15 5,0 629,0
28.9.1909 Bitshigtü-ulaan-khada 12.50 4,0 641,0
28.9.1909 Oljkha 20.35 -3,0 661,0
29.9.1909 Oljkha 7.05 -6,0 658,0
2.10.1909 Urga - - -
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Sakari Pälsi Mongolian aroilla vuonna 1909

Monitoimimies Sakari Pälsi on erityisen tunnettu maailmanmatkoistaan. Ensimmäiselle tutkimus-
matkalleen ulkomaille hän pääsi kuitenkin vasta 26-vuotiaana, nykynäkökulmasta ajatellen varsin 
myöhään. Pälsi oli edellisenä vuonna saattanut arkeologian yliopisto-opintonsa kunniakkaaseen pää-
tökseen ja kaipasi mahdollisuuksia hyödyntää vastavalmistunutta tutkintoaan. Gustaf John Ramstedt 
(1873–1950), joka oli jo tuolloin tunnettu kielitieteilijä ja tutkimusmatkailija, oli lähdössä kuudennelle 
Itä-Aasian tutkimusmatkalleen. 

Ramstedt oli jo aiemmin tutkinut Mongolian kieltä ja kulttuuria, mutta halusi laajentaa tutkimus-
tensa aikaperspektiiviä myös esihistorialliseen aikaan ja etsi sopivaa matkakumppania. Pälsi tarttui 
hanakasti mahdollisuuteen päästä Ramstedtin matkaan, ja kahden hengen tutkimusretkikunta suun-
nisti puoli vuotta kestäneelle tutkimusretkelle Mongolian aroille keväällä 1909. Tässä matkassa oli 
monia piirteitä, joista tuli leimaa-antavia Pälsin myöhemmille reissuille. Mongolian matkalla olikin 
ilmeisen huomattava vaikutus Pälsin myöhemmän uran muotoutumisen kannalta.

Sakari Pälsi on the Mongolian steppes in 1909

Jack-of-all-trades Sakari Pälsi was especially renowned for his journeys abroad. However, he was not 
able to depart on his first expedition until the age of 26, which was comparatively late from a con-
temporary perspective. Pälsi had, the year before, successfully completed his archaeological studies at 
the university and was looking for opportunities to put his newly acquired qualification to use. Gustaf 
John Ramstedt (1873–1950), who was already then a renowned linguist and explorer, was leaving for 
his sixth expedition to East Asia. 

Ramstedt had already earlier studied Mongolian language and culture, but was keen to broaden 
the timescale of his research to include prehistory and was in search of a suitable traveling companion. 
Pälsi jumped at the chance to travel with Ramstedt, and the expedition-of-two headed for a six-month 
exploratory journey to the Mongolian steppes in the spring of 1909. Many aspects of this journey were 
to become a model for Pälsi’s later trips. This journey to Mongolia had a remarkable impact on the 
formation of Pälsi’s later career.  

Tiivistelmä – Summary
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