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ässä sitä vasta on urakkaa, ihmettelen,
ettei tätä ole kukaan tehnyt aiemmin,
mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan.
Tässä olen apuna käyttänyt kahta kirjaa täältä Suomesta, varsinaisia aarteita; suomalaisruotsalainen kalenteri ja Ferd. Ahlmanin
ruotsi-suomi-ruotsi sanakirjaa vuodelta 1874
(tämä painos 1883) ilman niitä ei kalenteria
voi selittää ja lisäksi vielä Ior Bockin tietolaaria mutta myös Roomalais-ajan kalenteria, se
kun on säilynyt meille asti.
Nyt täytyy heti ensiksi muistuttaa, vaikka se mahdottomalta tuntuukin, että puhutut
kielet ovat täältä lähtöisin, suomenkielestä
foinikia (Fé-niks-kieli, Fé on Maija Ilmatar,
opettajatar) kreikka ja latina. Ruotsinkielestä
taas englanti ja saksa.
Ensiksi viikonpäivät, mille planeetalle ne
ovat nimetyt.
Maanantai (”tai” on päivä) on Kuun päivä,
tiistai Marsille, keskiviikko Merkurius, torstai
Jupiter, perjantai Venus, lauantai Saturnus,
sunnuntai Aurinko.
Meidät on aikojen saatossa totutettu,
meiltä mitään kysymättä, noudattamaan nykyisin yleisessä käytössä olevaa ns. läntistä
kalenteria eli ajanlaskua josta emme tiedä
mitä ajanlaskumme alussa todella tapahtui, emmekä tiedä varmuudella kaikkien suomenkielisten kuukausien nimien merkityksiä,
emme myöskään päivien nimien merkityksiä,
kaikilta osin. Seitsenpäiväinen viikkokin on
mysteeri, miksi juuri seitsemän, sen olemme
unohtaneet!
Egyptin Koptilaiset kristityt yhä edelleen
laskevat aikaa vanhan Egyptiläisen mallin mukaan, joka on tullut heille Babyloniasta, jotka

saivat sen Foinikialaisilta, joiden johtohahmot, maaherra ja lääninherra ja lääninrouva
olivat Uden-maalta lähetettyjä arjalaisia, tuhansia vuosia sitten.
Siinä vuosi alkoi 21. maaliskuuta, nykyistä aikaa, kevätpäivän tasauksesta, siitä mistä
alkaa nykyisinkin käytössä oleva länsimaisen
mutta alunperin itämailta kotoisin olevan
astrologian mukainen Oinaan eli alunperin
Pukin vuosi.
Edellinen kuu-vuosi kun oli päättynyt,
niin jäi heidän silloiseen ajanlaskuunsa yksi
”ylimääräinen” päivä, se jota edelleen kutsumme ”Aprilli” päiväksi, silloin edelleen hulluttelemme.
Tähän löytynee mahdollisesti selitys
Hesiodoksen kirjasta ”Jumalten Synty” jossa hän kertoo Kronoksen (kruunupään) hallinneen vain yhden päivän, no sehän on
Joulupukki, Jouluaattona, tulee kotiinkin,
meillä!
Oinas on oikeasti Kauriina markkinoitu
Pukki, (Bock) kirkolle kuitenkin kaiken pahan
alku.
Vuosi siis alkoi nykyisen maaliskuun 21.
päivän kohdalta, vaikka on niitä muitakin
aloitusajankohtia ollut.
Kaiken kaikkiaan ajanlasku on aina ollut
aika vaikeaa, ja vieläkin maailmalla on erilaisia tapoja sitä laskea, juutalaisilla ja muhamettilaisillakin omansa. Kiinassa on edelleen
käytössä myös vanha sekä kuun- että auringonkiertoon perustuva kalenteri.
Mutta tuo seitsenpäiväinen viikko, ja
kuu-kausi, mitä ne alun perin tarkoittivat?
KUU-kausi alkoi aina kuunkierron mukaan uuden kuun jälkeisenä päivänä, tai
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yönä, silloin kun kuusta alkaa näkyä kapea
sirppi. Egyptissä papit olivat temppelin katolla sitä vahtimassa, ja se kuulutettiin kansalle aamulla. Kuu kun on kokonaan piilossa
yli vuorokauden eli aina yksi päivä on kuin
oltaisiin kokonaan kuusta pimennossa, niin
kuin ollaankin, ja sitä päivää ei laskettu mukaan, ja niinpä se vanhoissa ruotsi-suomi sanakirjoissakin on nimellä ”joutomaanantai”
sillä se oli musta päivä jolloin ei saanut tehdä
mitään tärkeätä,. Se oli Roomassa Dies ater
eli ”päivä jälkeen”. (siitä sana disaster, onnettomuus, paha päivä)
Kuunkierron ei tarvinnut mennä yhteen
aurinkovuoden kanssa, eihän se mene nytkään. Molempia kuitenkin seurattiin tarkasti.
Pahoja päiviä olivat lisäksi kaikki kuun
eri vaiheet, ensimmäinen puolikuu, täysikuu
ja toinen puolikuu, siis nykyiset sunnuntait
eli pyhät päivät olivatkin alkujaan pahoja
päiviä jolloin ei saanut mitään tärkeitä töitä
tehdä, ei saanut lähteä matkalle eikä mennä
naimisiin. Kirkko tämänkin valjasti käyttöönsä.
Tämä tunnetaan nykyäänkin kiinalaisessa astrologiassa ja hoidoissa joissa näinä
päivinä ei voi ottaa pulsseja ranteesta koska
maapallon energiat ovat silloin niin levottomat, ja se näkyy tai paremminkin tuntuu niissä pulsseissa ihmisellä. Myöskään joogassa
ei kaikkia asentoja voida silloin käyttää.
Myös tuo tunnettu perjantai 13 päivä
liittyy tähän, sitä seuraava päivä kun oli ”idus”
eli täydenkuun yötä ennen, oikein paha päivä,
pahin kaikista, silloin ei ainakaan saanut tehdä mitään tärkeätä. Se oli Jupiterin eli Ukon,
jumalista suurimman päivä, Feriae Jovi
Myös kasvikunta ja eläinkunta noudattavat kuunkiertoa, jopa syvän meren kalatkin,
sen voi kuka hyvänsä tutkijakin todistaa, valtameretkin sitä noudattavat nousu- ja laskuvesineen, ja naisilla tietty on kuu-kautiset.
Myös oli roomalaisilla kalenterissaan ns.
religiosus päivät, kolme kertaa vuodessa viikon pituinen ajanjakso joka myös oli paha
aika alkaa mitään tärkeätä. Sattumoisinko
mutta tuo sana on lähteenä sanalle uskonto
eli silloin he tekivät sopimuksia jumalien-

sa kanssa, kodista, avio-onnesta, maanviljelyksestä jne. Sana religio tarkoittaa siis
sopimusta, ja jumaliahan heillä oli moneen
menoon, kaikkien kanssa oli parempi olla hyvissä väleissä jotta elämä sujuisi mallikkaasti,
varmuuden vuoksi.
Viikonpäivien suomenkielisten nimien
kanssa sitten onkin jo vaikeampi tehtävä,
siinä on käytettävä sekä Suomessa puhuttua
rannikkoruotsia, ns. ”rot” eli juuri-kieltä, maailman ensimmäistä puhuttua kieltä, sekä siitä
rakennettua Suomen kieltä, yhdessä.
Maanantai (”tai” on päivä) on kait aika
selvä, se on Kuun päivä, (Mån-dag) intialaisittain se on Vesi-kuningattaren (Parvati) päivä.
Meillä Maija Ilmatar sekä Seppo Ilmarinen
pitivät kuuta merkkinään, heijastaahan se
Auringon, heidän isänsä viisautta jota he
opettajina jakoivat kaikille opiksi.
Tiistai (tisdag) on roomalaisittain sodan jumalan ja planeetta Marsin päivä,
Intialaisittain maan kuningattarelle (Skanda)
omistettu.
Keskiviikko on Merkuriuksen päivä, sanansaattajan ja suuren opettajan, Buddhan,
joka joissain kuvissa komeilee pienet siivet
kantapäissään, ja elämän säilyttäjän, Vishnun
päivä. Meidän mytologiassa se olisi Seppo
Ilmarisen, Opettajan päivä, hänen lintunsa
kun on riikinkukko, siitä aapiseenkin saatu
kuvaamaan oppimista. (Budd = sanansaattaja, lähetti)
Torstai on Tuurin (Thor) päivä, Jupiterin,
Jumalten Kuninkaan eli Gurun, (Ukon)
Brahman eli kaikkein viisaimman muistolle
pyhitetty. (Sielun omatunto!) Ukko oli meillä
kaikkein viisain, hänen tietonsa varassa koko
maailma eli.
Perjantai, ”rot” kielen mukaan se onkin
”Fre-dag tai fred-dag, vapaapäivä” tai rauhan
päivä, eli ovatko muhamettilaiset sittenkin
oikeassa pyhittäessään Perjantain vapaapäiväksi?
Se on kuitenkin taas Roomalaisittain
Venuksen, (kr. Afroditen) päivä, intialaisittain Jumalten kuningattaren (Indra, Maija
Ilmatar) päivä.
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Lauantai on Saturnuksen (Yoma, kuoleman jumala) Prajapatin päivä. Suomessa vanhastaan sauna- eli pesupäivä, sunnuntaina eli
pahana päivänä kun ei saanut edes itseään
pestä.
Sunnuntai on ilmiselvästi Auringolle,
Agnille, tulen Jumalalle pyhitetty päivä. Shiva,
polttavan tuhon Jumala hallitsee sitä, meillä
kuitenkin aurinko on ollut Ukon symboli, siis
elämää antava.
Roomalais-ajan kalenterissa on paljon sellaista joka muistuttaa kovasti meitä
Väinämöisen ajasta, siinä on erilaisille jumalille pyhitettyjä päiviä viljalti, ja hyvin monet
näistä päivistä ovat tavalla tai toisella mukana
hedelmällisyysriiteissä, ja enimmäkseen naisille.
15.2. eli nykyisen ystävän- tai Valentinuksen päivänä oli Lupercalia nimellä hedelmällisyysjuhla jolloin vain pukinvuotaan,
sarvineen häntineen, pukeutuneet muuten
alastomat Lupus-pappismiehet juoksentelivat
Rooman kaduilla isojen kokkojen valossa ja
pukin nahasta tehdyillä ruoskillaan hellästi
piiskasivat katsomaan tulleita naisia, kannustaen heitä erotiikan leikkeihin mukaan hedelmöitymään.
Tämä liittyy Rooman perustamiseen,
Lupa oli ilotyttö joka asui sen Faunus nimisen paimenen majassa joka löysi ne kaksi
poikalasta ajelehtimasta Tiber -joessa. Lupus
tarkoittaa sutta ja siitä keksittiin se tarina susista imettämässä niitä poikia, Romulusta ja
Remusta. Roomalaiset eivät vain kehdanneet
kertoa totuutta ja niinpä se tarina sudesta
sai jäädä elämään, olihan se paljon hohdokkaampaa kuin antaa ilotytölle se imettämisen
ja ikuiseksi ja pyhäksi sanotun Rooman perustamisen kunnia. Taas osoitus siitä miten
naisia kohdellaan eri tavalla, ammatista riippuen, ja miten historiaa vääristellään kun ollaan niin teko-siveitä.
Tästä kirkko kehitteli myöhemmin
Valentinuksen päivän tarinan joka meillä nyt
tunnetaan nimellä Ystävän päivä, mutta ruotsiksi se on alla hjärtans dag, kaikkien sydänten päivä, joka, jos halutaan asiaa katsoa

hymynvire suupielessä, menee tarkoituksessaan ilotytön perustamaan Roomaan.
17.3. Alkoi Liberalia juhla joka nimensä
perusteella voisi luulla tarkoittavan vapauden
juhlaa ja kyllähän se sitäkin tarkoittaa sillä
silloin naiset saivat juhlia vapaasti, mutta nyt
liber tarkoittaakin miehen varustusta, hedelmällisyyden jumalaa, ja niinpä sinä päivänä
naiset vetivät isoa puusta tehtyä miehen kalua kärryissä pitkin katuja ja illalla he saivat
kopata mukaansa kenet miehen hyvänsä ja
iloita hänen kanssaan jos vaikka oma ukko oli
vähän laiskanpuoleinen taikka tarvittiin uutta
ja terveempää siementä jälkikasvua parantamaan. Näin Lähi-idässä mutta myös Italiassa
vielä niinkin myöhään kuin 1880 luvulla.
1.4. eli Aprillipäivänä oli Roomassa naisille tarkoitettu Veneralia eli Venus Verticordia
juhla, myös nimellä Venus sydämenkääntäjänä tunnettu sekä samalla miesten Fortuna virilis josta nimestä saattaakin ymmärtää mikä
miehiä silloinkin mietitytti. Naiset siinä kuitenkin rukoilivat itselleen onnellista sukupuolielämää ja sen jatkuvuutta.
Tästä on meillä yhä vielä jäänteenä naisten oikeus karkauspäivänä kosia, kuin myös
nuo muualla maailmassa tuntemattomat ja
vierailevien matkamiesten ihastelemat naistenhaut ja -tanssit
Tänä päivänä naiset saivat myös mennä
kylpemään alasti miesten kylpylöihin, vain
myrttiseppele päässään, vaikka se muuten
olikin ankarasti kiellettyä, saisivatpa vieläkin.
4–10.4. Magna Materin eli suuren Jumaläidin eli Kybelen juhla josta kristinuskon
Neitsyt Maria kultti on saanut alkunsa. Meillä
tässä kohtaa 8.4. onkin Suomettaren, (Rhea)
Hedelmällisyyden Jumalattaren päivä. Tästä
aivan ilmeisesti on meidän Pääsiäisemme
”tehty”, tätä juhlittiin kovasti täällä muinoin,
Sipoon Gumbostrandissa, Kyypelin-vuorella,
melkein koko perhe Akan johdolla silloin sinne luutineen meni, siivoamaan Lemminkäisen
Temppeliä, (Si-bo eli Lemminkäisen luola)
mikä meillä edelleen näkyy pääsiäiskorteissa, Noita-Akka luutineen ja kissoineen, rivinoidat apunaan. Juuri ennen Pääsiäistä on
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Kiirastorstai joka sana ”kiiras” sanakirjan
mukaan tarkoittaakin immentuskaa. Sen rotkielinen nimi Påsk tarkoittaakin aivan muuta,
miehen munapusseja, tai myös naisen rintoja! Ruut-kielisessä sanakirjassakin on maininta Påsk-öre, Pääsiäiskolikko tai -raha.
Vaan ketkä niitä noitia sitten olivat? Akka
oli itse Noita-Akka mutta hänen apunaan ne
Diisat joilla ei ollut oikeutta synnyttää, siis
vanhatpiiat, joista meidän vanhat laulutkin
tietävät kertoa, vanhatpiiat Kyöpelinvuorella,
ei sekään laulu ole tuulesta temmattu.
Pääsiäiseen kuuluu jänöjussit ja kananmunat, ja keltainen väri, spermahan on vähän kellertävää, kaikki viittaa lisääntymiseen,
ja nämä Disat, Rus-ätt perheen naiset, synnyttivät juuri Joulun aikaan. Heidät oli Pukki
Lemminkäinen
siittänyt
Sammonluodon
(Kustaanmiekka)
tornissaan
Viapurissa,
Kyypelinvuoren menojen jälkeen, kun he
malttamattomana ensin odottivat vuoroaan Pukkisaaren (nyk.Vallisaari) rannalla, Pukkia soutaen tulla noutamaan heidät
Siemensalmen yli heitä hakemaan, Pukki otti
vastaan vain yhden päivässä, mutta mikä
urakka!!!
Tähän liittynee vielä Venäjän keisariperheen tapa antaa pääsiäismuna keisarinnalle, siis aina naiselle. Tunnetun jalokivisepän
Fabergén perhe itse oli asunut Eestin rannikolla jossa varmasti sen ”rot” kielisillä oli tietoa Kyypelinvuoren menoista ja riiteistä, hänhän oli itsekin rot-kielinen, ja hänen palveluksessaan oli useita suomalaisia mestareita.
Tämä jo kertoo vähän mistä siellä oli
kyse, Pääsiäinen oli iso juttu.
19.4. oli Cerialia, Ceres- Jumalattaren
juhla, hän oli maanviljelyksen ja hyvän satovuoden suojelija jolla oli oma temppeli
Roomassa ja jota juhlittiin myös perusteellisesti usean päivän ajan. Kilpa-ajoja järjestettiin Circus Maximuksella ja sen päätteeksi
radalle päästettiin kettuja joiden häntään oli
sidottu palavia kekäleitä??
Tästä nyt tulee mieleen meidän tarina
Revontulista, Repo kun on kettu joka häntäänsä huiskuttamalla saa aikaan nuo talvi-il-

tojen valot taivaalla, siis viittaus tänne Seppo
Ilma-riseen jota näytännöissä kuvattiin ketun
vuota yllään.
23.4. oli Vinalia juhla jolloin avattiin
edellisen viinisadon ensimmäinen ruukku ja
uhrattuaan ensin Juppiterille, myöhemmin
myös Venukselle, sitä nautittiin koko se päivä
ja mikä merkillistä, seuraava päivä oli ilotytöille vapaapäivä, sitä ennen heidän uhrattuaan Venus Erucinan temppelissä saadakseen
suopeutta osakseen. Tämä viittaa Sisilian Eryk
vuoren Afroditen temppeliprostituutioon.
28.4.–3.5. Floralia juhla Vappuna eli
kasvillisuuden jumalattareksi sanottu KukkaFlorahan se siinä viettää juhliaan, muinaisena
aikana hänen sanottiin olleen se kirjaimellisesti Faunuspukin kanssa asunut kurtisaani
(Flora ja Fauna) ja niinpä prostituoidut pitivätkin tätä juhlaa omanaan. Teattereissa oli
striptease esityksiä, prostituoidut kamppailivat alasti ja kilpa-ajoissa heiteltiin yleisön
joukkoon erilaisia papuja kuin hedelmällisyyden merkiksi. Radalle laskettiin juoksemaan
jäniksiä ja vuohipukkeja samasta syystä. Siis
”kukka ja mehiläinen” päivät.
Juuri 1.5. oli Bona Dean päivä eli. Maia
aloitti kuukauden pituisen
juhla-aikansa samana päivänä, siis mikä meillä on nyt
Toukokuu, puhtaasti naisille koko kuu-kausi. Sana val-puri kertoo silloin heidän tehneen eräitä valintoja, he valitsivat Lesboystävättäriä toisistaan!
24.6. oli Fors Fortunan, onnen voiman
juhlapäivä, siis Juhannus jolloin viini virtasi ja ilo oli ylimmillään, kokkoja poltettiin ja
orjatkin saivat ottaa osaa juhlintaan. Ihmiset
hakeutuivat veden ääreen piknikille ja seuraamaan liikennettä Tiber joella, aivan kuten mekin mökkirantaan. Meillä vanhastaan
suuri siittämisjuhla, siis huom. kuherruskuukauden jälkeen, jota kyllä nykyäänkin paljolti noudatetaan, kun katsotaan mihin aikaan
vuodesta on synnytyslaitoksilla varsinainen
buumi, maalis-huhtikuussa
1.7. Felicitas, Onnetar vietti tätä päivää, ei
vaan tiedetä kovin tarkkaan miksi.
7.7. Ancillarum Feriae eli Viikunapuun
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ja orjattarien juhlapäivä, silloin Rooman
Viikunapuun Temppelissä olleen viikunapuun
juurelle kerättiin toisen puun, Vuohenviikunapuun oksia, viikunapuun kukat kun tarvitsevat
vuohenviikunapuun kiilupistiäisten pölytystä
tuottaakseen hedelmää, ja tästä voikin vetää
omia johtopäätöksiä siitä miksi kuvauksissa
Eeva laittoi Paratiisissa viikunapuun lehvän
häpynsä peitoksi, hän taisikin haluta ”pukin
pölytystä” sillä viikunapuun lehti on kuin sormikas, se enemmän paljastaa kuin peittää!
Mutta 7.7. on myös ”Klas’in” päivä, siis
viinimarjatertun siementen eli Ukko Noan siementen (Lemminkäisen sperman) nimipäivä!
Heti tuon edellisen hengästyttävän päivän jälkeen tuleekin 8.7. Vitula-jumalattaren
päivä, Vitulaatio, mutta mitä silloin tehtiin, ei
tiedetä, ainakin se oli taas yksi noita naisten
salaperäisiä tapaamisia, nimi kylläkin vähän
ihmetyttää nykypäivän suomalaista, mutta ei
mitenkään ihmeellistä, olihan kreikkalaisillakin ilotyttöjen veron nimi ”Pornikotelos”!!
(selvää pässinlihaa, entisiä suomalaisiahan
ne)
25.8. oli Opiconsivia, Ops-Jumalattaren
päivä, myös jonkinlainen hedelmällisyyden ja
runsauden juhla johon vain Vestan papittaret
ja valtion virallinen pappi osallistuivat.
Bona Dea, naisten mysteerijuhla 1.12.
josta ei mitään tietoa ole sillä sitä ei saanut
kukaan sivullinen nähdä eikä siitä saatu ikinä
kertoa mitään kellekään.
Faunus, metsänjumala, kreikkalaisten
Pan, jota kuvattiin ihmispukkina, maalaisten
juhla, 5.12. jolloin hänelle uhrattiin kilipukki
ja viiniä, maamiehet tanssivat kedoilla kolmitahtisen musiikin tahdissa, Rooman valtakunnassa. Meillähän tämä on 6.12., Nikolauksen,
Joulupukin (Lemminkäinen) päivä
17.12. Alkaa seitsenpäiväinen Saturnalia
juhla joka vastaa meidän nykyistä Jouluamme,
ja joka onkin sen suora jatke, silloin Saturnalia
Princeps (Joulupukki eli Pukki Lemminkäinen)
jakoi lapsille lahjoja eikä kenenkään pitänyt
tehdä töitä, maassa vallitsi rauha ja hyvä tahto. Roomalaiset pitivät Saturnusta Kronoksen,
Ajan jumaluuden vastineena jolloin muistel-

tiin ihmiskunnan muinaista kulta-aikaa josta
Bockin Saagassakin kerrotaan. Juhlijoilla oli
tonttulakin muotoinen suippo lakki päässään. Niin sanottu väärän kuninkaan päivä,
Joulupukki hallitsi sinä päivänä, hän oli se
”väärä” kuningas.
Edellisen sisällä 19.12. oli OpsJumalattaren juhla, hän oli Saturnuksen puoliso.
23.12. Acca Larentian päivä, myös edellisen sisällä, hänellä kaksitoista poikaa, liittyy
Lupanariin, Rooman perustajaan, ilotyttöön,
siis Suometar, Akka, Ella, kaikkien ihmisten
Esi-Äiti.
Dies Solis, voittamattoman auringon päivä, meillä Tapanin eli vanhastaan Ukon päivä,
silloin päivä alkaa hiljalleen jälleen pitenemään, vuosi oli voitettu ja koko kierros alkoi
uudelleen.
Näin oli runsaasti eroottisuus ja hedelmällisyys mukana sen ajan elämässä, tässähän ei vielä olleet kaikki sen alan juhlat, niitä
oli muulloinkin, emmekä kaikesta edes tiedä.

***
Edelleen kun katsotaan näitä meidän
kaksikielisen kalenterimme pyhiä, varsinkin
Uden-maan rot-kielisiä nimiä niille niin pääsemmekin taas asiassa pidemmälle.
Loppiainen 6.1. eli kolmastoista päivä
Joulun jälkeen, silloin joulunaika päättyi, kestettyään tasan kuukauden.
Nuutti eli Knut eli (sauna)solmupäivä, 13.1. mutta joka aiemmin on ollut juuri
Loppiaisena, seitsemän vuotta täyttäneiden
nuorten poikien vihkipäivä miesten maailmaan ja tavoille, saunasolmun opettelemista,
setien toimesta, tytöille vastaavasti näytetty
ja opetettu mitä nuoren neidon tulee tietää
naisten asioista, ja sen tädit opettivat (tiedetäänhän nuo ujot vanhemmat!).
Sampo viettää nimipäiväänsä 3.4., tuo
maailman ensimmäiseksi ihmiseksi sanottu,
Bock Saagan mukaan Sampo tarkoittaa yhdessä elämistä, elämänpuuta ja koko ihmiskuntaa. Ehdottomasti liputuspäivä!
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Ukko on heti perään 4.4., silloin kannattaisi taas nostaa lippu salkoon, kaikkien
suomalaisten, esi-isämme ja ylijumalamme
kunniaksi, ja viedä seppele tai kukkia Ukon
haudalle Meilahdessa ja muuallekin kivikummeleihin.
Suometar eli Rhea, 8.4., suuri Maaemo,
myös Suomen Joutseneksi sanottu, Svan,
hedelmällisyyden Jumalatar, joka oli valittu
ympäröivistä kansoista kaikkein kauneimpana ja terveimpänä kerran sukupolvessa
synnyttämään uuden jumalten perheen, siis
silloinen Miss Universum, josta ajallaan tuli
aina uusi Akka. Hän kaatui juhlavin menoin
Kyypelinvuoren kupeella olevalta paadelta ja
hänet aina poltettiin vuoren päällä olleelle
alttarilla ja tuhka haudattiin Snappertunaan
Saarnipuun juurien alle Bock perheen sukuhautaan. Saarni on edelleen Ask-tree eli tuhkapuu nimeltään, myös englanniksi, Ashtree,
taas lippu salkoon!
Pääsiäinen eli Påsk (munapussi) oli aina
huhtikuussa siihen aikaan kun mahla nousee
puussa ylös ja silloin menivät Akan johdolla
kaikki noidatkin Kyypelin-vuorelle, tunnettu
myös nimellä Vårkulla eli kevätkukkula, tai
Blåkulla, sinikukkula, juomaan mahlateetä
joka irtoaa lehdistä niitä kuumassa vedessä
liottamalla, ja jossa ”neliapilassa” naiset hieroivat toistensa rintoja niin että naisenkin
”mahla” alkoi vuotamaan jolloin sitä saatettiin
ottaa talteen sormuus-timella ja antaa nautittavaksi niille Diisoille jotka Lemminkäisen oli
siitettävä tornissaan Sammonluodolla tämän
tilaisuuden jälkeen.
Sitä ennen nämä Disat olivat ”juoneet”
sinne kokoontuneilta maaherroilta heidän
nektariaan kolmenkymmenen päivän ajan,
valitsemaltaan mieheltä, eli he olivat niitä kuuluja ”valkyyrioita”, he kun ”val”-itsivat
”kyyn” itselleen.
Kuulostaa mielettömältä mutta tuo hierominen piti naisen terveenä, vaan niin on että
kreikankielen sana hysteria tarkoittaa naisen
kohtua eli monet ”naisten-vaivat” aiheutuvat
siitä että puute heidän luontaisesta tarpeesta saada nauttia erotiikasta ja seksistä aihe-

uttaa monen monia vaivoja, myös henkisiä.
Kreikkalaisessa lääketieteessä olikin todettu
että hysteeriselle tytölle ainoa parannuskeino
oli naittaa hänet ja saattaa hänet raskaaksi.
Maija 1.5., ja nythän liputetaan jo muutenkin, Valpurina.
Aino 10.5., ensimmäinen nainen maan
päällä, Sammon puoliso. (lippu!)
Floora eli Kukka 13.5. on itse asiassa
sama kuin se pukinsorkkaisen Faunan kaveri Floora joka oli Roomaa perustamassa, se
ilotyttö joka niitä poikia imetti, eli kyllä tämä
Toukokuu on kaiken eroottisen iloittelun
kuukausi, meillä tietysti Maijalle, Rakkauden
Jumalattarelle kuuluva, kuten nimikin, Maj,
sanoo.
Helatorstai, alun perin Helgtorsdag, Helin
Thorin (Lemminkäisen) päivä, Kristuksen
(kreikkaa, suomeksi hyvä mies) taivaaseen
astumispäivä, eli Lemminkäinen kun ”astui”,
ne seitsemän askelmaa korokkeella olevaan
pylvässänkyyn jonka telttamaisena peittona
oli kuun, auringon ja tähdin koristeltu harsokangas, himmel, taivas, viettäessään häitään
Suomettaren kanssa. (Raamatussa Kristus
”katosi” noustuaan vuorelle, Lemminkäinen
hiippaili ”taivaan” alle Suomettaren viereen!)
Tästä meillä laulu; ”Lemmen seitsemäs taivas
on meidän”.
Helluntai eli Helluntai eli Hellun tai heilan eli morsiamen päivä, (meillä sanonta;
jollei heilaa helluntaina, ei sitten koko kesänä) tästä alkoi kuherruskuukausi jolloin morsiamen piti juoda ”nektaria” eri miehiltä kerran päivässä kolmenkymmenen päivän ajan
tullakseen kiimaiseksi ja energiseksi, sillä
vanhastaan Helluntai oli juuri kuukautta ennen Juhannusta.
Juhannus silloin kun sen pitikin olla, veden juhla roomalaisille, kesäpäivän seisauksesta kolme päivää, meillä kuherruskuukausi
päättyi suureen rakasteluun kukkaispedillä,
luonnossa, (s-äng-kyy, aurinko-niitty-käärme-siitin) kaikelle kansalle, kun ensin oltiin
tanssittu piirileikkejä juhannussalon ja kokkojen ympärillä, kaikki, miehetkin, mutta erillään naisista.
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Ilmatar 26.8. eli Maija Ilmatar, Rasepurin
Kuningatar ja Rakkauden Jumalatar.
Nikolai (Näk-klas, Näkin munapussit) eli
itse Pukki Lemminkäinen eli Joulupukki 6.12.,
silloin jo liputetaankin valmiiksi kun se on itsenäisen Suomen syntymäpäivä, hänestä tuli
aina uusi Ukko ajallaan. Lemminkäinen on
kaikkien Suomalaisten Esi-Isä ja Suomen
suojeluspyhimys.
Joulu eli kaikki siihen kuuluvat pyhät,
Tapaninpäiväkin eli Stav(sauva)-Fan (Piru)-dag
eli entisen pääsiittäjän Ukon ”sauvan” päivä,
”se” ei enää ollut ”parru”, hän oli jo vanha!
Tässä kaikkein tärkeimmät päivät, olisi
ihan paikallaan muistaa näitä meidän esi-isiämme ja esiäitejämme muistamalla ja liputtamalla aina heidän päivinään, meillä suomalaisilla on paljon kiehtovampi ja kauniimpi
menneisyys kuin kukaan osaisi uskoakaan, ja
huom., täysin väkivallaton! Miehet uhrivat
spermaa, arvokkainta mitä ajatella saattaa,
ihmisen siementä, sekä siittäjille että siittämistä odottaville naisille.
Tämä nyt kertoo miten huteralla pohjalla
meidän ”kristillinen” kalenterimme on, kaikki
”pyhät” päivät ovatkin perua ajalta paljon ennen kristinuskoa ja ne kaikki liittyvät lisääntymisjärjestelmään, ihmisten hedelmällisyyden
hoitoon, kun jälkeläisten piti olla sekä viisaita että kauniita.
Tavalliset sunnuntait ovat vain kuun
eri vaiheisiin liittyviä pahoja päiviä joten
Raamatun kirjoittajilla onkin ollut siinä tehtävää kun on pitänyt muuta keksiä.
Hävettää ihan tämä ihmiskunnan tyhmyys, että annammekin kirkonmiesten vetää
meitä höplästä, ja rahastaakin siinä sivussa.
Lemminkäinen on esi-isämme, hänen siittimensä on jumalamme. Jeesus on kreikkaa,
kirjoitettuna IES-US (us-pääte tavallinen) IES
on sama kuin PAN, piruna piirretty, elämme
siis IKEEN alla, vaikka tämä ies onkin myös

meidän mitä ystävällisin Joulu (aurinko) pukkimme.
Tuosta kuusta vielä, se säätelee elämäämme enemmän kuin osaamme ajatellakaan, luomuviljelijät sen tietävät, heidän on
tehtävä istutus- ja muut työt kuun-kiertojen
mukaan. Nousevan kuun aikana kaikki kasvaa ylöspäin, ja laskevan kuun aikana alaspäin, siis maan pinnalta katsoen.
Myös tämä meidän koko maapallomme,
joka nimi oikeastaan on väärin, sen pitäisi
olla vesi/maapallo sillä kaksi kolmasosaa
sen pinta-alasta on vettä, tai laavapallo sillä tämän sisällä on sulaa laavaa, ja sitä kuu,
ollessaan joko vastakkaisella puolella auringon kanssa, tai samalla puolen, venyttää ja
rusikoi tätä palloamme niin että mannerlaatat
liikkuvat ja aiheuttavat maanjäristyksiä, aina
jossakin, lähes aina uuden- ja täydenkuun aikoina, pankaapa merkille.
Ilmarisen ja Ilmattaren symbolina oli kuu,
muistattehan, se heijastaa auringon eli Ukon
viisautta, ilman aurinkoa täällä ei olisi mitään
elämää! Kaikilla viisailla alkuperäkansoilla
oli/on temppelit auringolle ja kuulle. Missä
ovat nyt meidän vastaavat temppelimme? (auring-ko, ja Q) Miksi muuten piirrämme auringon aina hymyilevänä? Se on kiekko, (hjul)
tai levy, jossa ”le” hymyilee, ja ”vy” maisema.
Myös sanassa ”solen” on ”suu”, ja ”len”, hymyillä.
Emme nykyään noudata kuu-kalenteria
oikein mitenkään, mutta kuka hyvänsä voi
sen itse tehdä seuraamalla kuun vaiheita, jos
ei muuten niin almanakasta, sitä kun ei kesäisin näe, eikä pilvisellä säällä, ja niitähän päiviä meillä talvella riittää. Siinä uusi kuu, ensimmäinen puolikuu, täysikuu, ja toinen puolikuu ovat niitä pahoja päiviä, mutta ennen
kaikkea uusi kuu ja täysi kuu, silloin varo!
Leo Nygren
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