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Suomen Kansallismuseo
Kanteleet K1855:12 (Ruskeala/Ilomantsi), KF1178
(Korpiselkä) ja K1763 (Pielisjärvi)
K1855:12
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Pituus:

625 mm

Leveys:

154 mm

Korkeus:

83 mm

12- ja 27-kielisillä ja hänen setänsä, ”Ukko-Niilo”,
soitti puolestaan 5-, 7- ja 13-kielisillä kanteleilla. Tämän viimeksi mainitun kolmetoistakielisen Borenius
siis osti museolle.

Historia

Kantele K1855:12 kuuluu kansanrunouden- ja sävelmien kerääjä-tutkija Axel August Boreniuksen (1846
–1931) neljännellä ja laajimmalla keruumatkalla
hankittuihin soittimiin. Kyseinen matka alkoi Inkerin, Vatjan ja Setumaan kylistä kesä-heinäkuussa
1877 ja jatkui elo-syyskuussa nykyisen PohjoisKarjalan kautta Vienaan ja sieltä Aunuksen kautta
lokakuussa Ilomantsiin ja Raja-Karjalaan, päätyen
marraskuun alussa Sortavalaan. Matkan tuloksena
Boreniuksella oli kerättynä 327 runoa, 467 sävelmää
ja noin 60 esinettä, joista 18 kanteletta.
Kansallismuseon tietokannan mukaan Kantele
1855:12 on ostettu 19.10.1877 Ilomantsin Kuuksenvaarassa ”Ukko-Niilolta, Suikko suvultaan” (oikeasti
”Suihko”, kirj. huom.). Kantele on ruskealaisen,
Kuikan kylän miehen tekemä vuonna 1860.
(Ruskeala on entinen Suomen kunta LaatokanKarjalassa.) Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kansanrunousarkistossa säilytettävistä Boreniuksen kulukirjasta ja matkamuistiinpanoista vuodelta 1877
(Boreniana II:43,50, Kirjallisuusarkisto) löytyy lisää
yksityiskohtaisempia tietoja. Niissä olevat Suomen ja
Karjalan kanteleensoittajiin liittyvät tiedot on julkaistu kirjassa ”Taivas auki–Itäisen Suomen ja Karjalan
kanteleista 1800-luvun käsikirjoituksissa” (Kastinen
Arja, 2009. Temps Oy).
Borenius tapasi Ilomantsissa kaksi Niilo Suihkoa;
nuorempi, ”Herra Suihko”, soitti Boreniukselle 9-,

Nuorempi Niilo Suihko hoiti kanteleiden viritykset
ja viritti setänsä kanteleet eri tavoin kuin omansa–
joita hän myös viritti useisiin erilaisiin asteikkoihin.
Setä soitti molliasteikolla käyttäen vanhan musiikkikulttuurin mukaisesti korkeintaan viittä tai seitsemää
säveltä. Seitsemänkieliseen kanteleeseen oli viritetty
molliasteikon viisi ensimmäistä säveltä ja niiden lisäksi perussävelen alapuolelle asteikon seitsemäs ja
viides sävel. Kolmetoistakielinen oli Boreniuksen
muistiinpanojen mukaan viritetty diatonisesti Aduuriin, josta Ukko-Niilo käytti molliasteikon saadakseen ylimpiä kieliä. Ukko-Niilo kertoi lapsuudessaan kanteleiden olleen suurimmaksi osaksi viisikielisiä, mutta joitakin (”harvat”) oli myös ollut 8- ja
9-kielisinä.
Rakennuspaikkakunta

Ruskeala, Kuikka.
Rakennustiedot

Päältä koverrettu, puutappinen 13-kielinen. Valmistusvuosi 1860. Havupuuta (mänty tai kuusi), pinta
savupirtissä mustunut ja käytössä tummaksi patinoitunut. Suurin leveys 154 mm mitattu viritystappisivun kulmalta pitkälle sivulle ja suurin korkeus 83
mm ponnen päältä.
Sivujen pituudet: lyhyt sivu noin 300 mm (ponnen
päähän); viritystappisivu noin 350 mm; kärki noin
32 mm; pitkä sivu noin 625 mm (kärjestä ponnen
päähän); ponnen kärkisivu noin 110 mm (–jos viistottuja reunoja ei oteta huomioon, silloin ponnen
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kärkisivu on noin 100 mm). Kopan sivujen pituudet
pohjasta mitattuna: lyhyt sivu 120 mm; viritystappisivu 360 mm; kärki 13 mm; pitkä sivu 457 mm; peräsivu 120 mm.
Kopan korkeus pitkällä sivulla ponnen korvakkeen
edessä 60 mm + kansi noin 3,5 mm. Kopan korkeus
pitkällä sivulla kärkipäässä 60 mm (kansilevyn kärkikohdassa koppa noin 58 mm + kansi noin 2 mm).
Kopan korkeus lyhyellä sivulla ponnen korvakkeen
edessä noin 65 mm + kansi noin 3 mm. Kopan korkeus lyhyellä sivulla lähellä viritystappisivun kulmaa
noin 62 mm + kansi noin 2 mm.

Kielet vaskilankaa, mahdollisesti messinkiä. Kaikkien
kielten paksuus noin 0,50 mm. Lyhimmän kielen
soiva pituus noin 192 mm. Pisimmän kielen soiva
pituus noin 510 mm. Laitimmaisten kielten etäisyys
vartaalla noin 101 mm. Laitimmaisten viritystappien
etäisyys noin 355 mm.
Pitkän sivun ja vartaan välinen kulma noin 90°. Vartaan ja lyhyen sivun välinen kulma noin 95°. Lyhyen
sivun ja viritystappisivun välinen kulma noin 155°.
Viritystappisivun ja pitkän sivun välinen kulma noin
20°.
Puisten viritystappien pituus noin 73–95 mm
(katkennutta tappia ei huomioitu); lapaosan leveys
noin 12–23 mm. Viritystapin kärjen läpimitta noin 6
–7,5 mm. Tapin läpimitta lapaosan juuressa noin 9–
13 mm. Viritystappipenkin paksuus noin 27 mm,
syvyys (viritystappipenkin ulkoreunasta kopan sivulle) noin 40 mm.
Rakenteen erityispiirteitä

Kansilevy on kopan lyhyen ja pitkän sivun päällä ja
sitä on näiltä sivuilta viistottu ja pyöristetty. Viritystappipenkki nousee sen verran lyhyttä ja pitkää sivua
korkeammalle, että viritystappisivulla kansilevy on
samassa tasossa viritystappipenkin kanssa. Viritystappipenkin edessä kansilevyn sivun muoto ei ole suora,
vaan hieman kaareva ja kaareutuminen voimistuu
pitkää sivua kohden. Peräpäässä kanteen on lovettu
kolot ponnen korvakkeiden kohdalle ja kansilevy
jatkuu vartaan ali ponnen loveen saakka. Kansilevyn
keskellä on yksi ristin muotoinen ääniaukko. Kansi
on kiinnitetty neljällä suurikantaisella tauotulla rautanaulalla, joista muutaman kohdalla on kansilevyssä
pieni halkeama. Kansilevyn ja viritystappipenkin vä-

lisessä raossa näkyy pala puutappia (lyhyeltä sivulta
laskettuna 4. ja 5. viritystapin välissä), jota on ilmeisesti myös käytetty kannen kiinnitykseen.
Ponsi on paksu, alta kaareva, päältä lyhyen, tasaisen
alueen jälkeen melko suoraviivaisesti alaviistoon
kääntyvä. Ponnen kärjen paksuus on noin 37 mm.
Ponnessa on kolme korvaketta, joista keskimmäinen
hieman lähempänä pitkää sivua (kielijako 7 + 6).
Ponnen korvakkeiden kärkiä on muotoiltu viistoamalla. Kaikki muut ponnen sivut on myös vahvasti
viistottu, paitsi alapuolella ponnen kärki, joka on
pyöristetty. Keskimmäisen korvakkeen vieressä
(lyhyen sivun puolella) oleva ponteen syntynyt kiilamainen halkeama on paikattu vastaavanmuotoisella
puupalalla. Puupalan päälle on sivelty jotain harmaata
ainetta (liimaa?), jota on levinnyt hieman myös ponnen päälle kiilan ympärille. Halkeama alkaa läheltä
ponnen keskiosan ja kärkiosan väliin sijoittuvaa puun
ydintä. Tämän ydinkohdan vieressä oleva pieni reikä
on myös paikattu puutapilla.
Ponnen korvakkeiden reikien läpi kulkee epäsäännöllisen muotoinen (osittain neliskanttinen, osittain
pyöreä), toista päätä kohti oheneva, hieman ruostunut rautavarras, joka on ilmeisesti tehty taotusta rautanaulasta. Pitkällä sivulla ponnen korvakkeen ulkopuolelle tuleva vartaan ohut kärki on taivutettu puuta vasten. Lyhyellä sivulla vartaan pää on leikattu tasan korvakkeen ulkoreunan kanssa. Tämän lyhyen
sivun korvakkeen reiän alapuolelta lähtee hiushalkeama, joka ulottuu korvakkeen kärkeen.
Vaskikielet on kiinnitetty vartaaseen siten, että kielisilmukka jää vartaan alapuolelle. Kielet kulkevat kannen yli suoraan viritystappeihin, joissa ne on kiinnitetty tappien päähän tehtyyn halkioon. Kielikierroksia on tapin ympärillä 2–3. Kaikki 13 kieltä ovat
kiinni vartaassa, mutta viritystappipäässä pisin kieli on
irrallaan, koska kärjessä oleva tappi on katkennut
kannen tasoon. Viritystappien lapaosat ovat keskenään erimuotoisia ja osa tapeista on selvästi muita
uudempia.
Kopan kärjen läpi on porattu reikä (pitkältä sivulta
viritystappisivulle), johon on pujotettu narulenkki
kanteleen ripustamista varten. Samoin kuin ponnen
sivut, myös viritystappisivu on pohjan reunasta viistottu vahvasti. Muita pohjan sivujen reunoja ei ole
viistottu. Viritystappipenkin päällä on puun syiden
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linjainen halkeama, joka ulottuu viritystappipenkin
ulkoreunasta kuudenteen (pitkältä sivulta laskettuna)
viritystappireikään ja jatkuu reiän toiselta puolelta

kansireunaan saakka. Pitkällä sivulla on pieni, pitkulainen reikä kannen kiinnitykseen käytetyn rautanaulan vieressä.

Viritystappisivulla pohjan reuna on viistottu samalla tavalla kuin ponnen reunat. Kopan kärkeen on porattu
reikä ripustusnarua varten.

Viritystappien lapaosat ovat keskenään erimuotoisia. Kolme tapeista on selvästi uudempia. Pisimmän kielen
tappi on katkennut kannen tasolta.

Kansilevy on kopan pitkän ja lyhyen sivun päällä, mutta samassa tasossa viritystappipenkin kanssa.
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Ponsi on paksu ja jykevä, alta kaareva, mutta kääntyy päältä suoraviivaisesti alaviistoon. Ponnen reunat eivät
ole terävät tai pyöristetyt vaan ne on viistottu. Rautavarras on lyhyellä sivulla tasattu ponnen korvakkeen ulkoreunaan. Pitkällä sivulla vartaan ohut pää on taivutettu ponnen korvakkeen ulkosivua vasten.
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Puun ydin sijoittuu lähes
ponnen keskelle. Ponnen
päällä on puun ytimestä
lähtevä halkeama, joka
ulottuu ponnen loven reunaan . Se on paikattu kiilamaisella palalla, jonka päälle
on levitetty jotain harmaata
ainetta (liimaa?). Myös lähellä puun ydintä oleva
pieni reikä on paikattu pienellä puutapilla. Ponnessa
näkyvät veistojäljet. Alapuolelta ponsi on symmetrisen kaareva. Vaikka muut
ponnen sivut on viistottu,
alapuolella ponnen kärki on
pyöristetty.
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Ruostunut rautavarras on epäsäännöllisen muotoinen ja ohenee toista päätä kohti. Vaskikielten silmukka on
vartaan alapuolella. Ponnen korvakkeiden kärkiä on myös muotoiltu viistoamalla. Kansilevy ulottuu ponnen
loven perälle—siihen on leikattu kolot ponnen korvakkeita varten.
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Viritystapeilla kielet on kiinnitetty tappien päähän tehtyyn halkioon.
Tappien lavat ovat keskenään erimuotoisia ja osa tapeista on selvästi
uudempia.

Pisimmän kielen viritystappi on katkennut kannen tasolle.
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Viritystappipenkissä on puun syiden mukainen halkeama, joka ulottuu viritystappipenkin ulkoreunasta
viritystappireikään ja jatkuu reiän toiselta puolelta
kansireunaan saakka.
Lyhyen sivun ponnen korvakkeessa on hiushalkeama, joka ulottuu vartaan reiän alta korvakkeen
kärkeen.
Kansilevy on kopan pitkän ja lyhyen sivun päällä ja
sitä on näillä reunoilla ohennettu ja pyöristetty.

Viritystappipenkki nousee sen verran korkeammalle kopan lyhyen ja pitkän sivun reunoista, että se on samalla tasolla kansilevyn kanssa.
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Kansilevy on kiinnitetty neljällä suurikantaisella, taotulla rautanaulalla, joista kolme
on pitkän sivun reunassa ja yksi viritystappisivulla lähellä lyhyen sivun reunaa (ks. ed. s.).
Viritystappisivulla kannen ja viritystappipenkin välisessä raossa näkyy osa puutappia, jota on myös ilmeisesti käytetty kannen kiinnittämiseen.
Kansilevyn reuna kaareutuu kärjessä kohti
pitkää sivua.

Kannen keskellä on yksi ristin muotoinen
ääniaukko.
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KF1178

Pituus:

700 mm

Leveys:

210 mm

Korkeus:

95 mm

Historia

Kantele KF1178 kuuluu kansatieteilijä ja arkeologi
Theodor Schvindtin (1851–1917) kesällä 1893 kokoamiin esineisiin. Kanteleen alkuperäinen omistaja
oli Hilppa Vornanen Korpiselän Ristisalmesta. Korpiselästä tiedetään useita taitavia kanteleensoittajia
1800- ja 1900-lukujen vaihteesta, ja Vornasten suku

tunnettiin runolaulajistaan, tietäjistään ja itkuvirsien
taitajista. Filip (Hilppa) Vornanen syntyi Korpiselän
Tolvajärvellä vuonna 1849 ja kuoli Ristisalmessa
vuonna 1920. (Ks. Anna-Liisa Tenhusen kirjoittama
biografia kirjassa ”KIZAVIRZI karjalaisesta kanteleperinteestä 1900-luvun alussa”, Temps Oy 2013, s.
26–27.) Hän toimi Ristisalmessa valtion metsänvartijana ja piti vaimonsa Tatjana Ignateintyttären kanssa
Tolvajärven ja Ägläjärven välisen tien varrella Ristisalmen majataloa. Kanteleeensoiton Hilppa Vornanen oli oppinut nuorena poikana Tolvajärvellä Ignoi
Vornaselta (Hilpan tulevan vaimon isä) ja Iivana
Vornaselta.
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Kuva 1. Hilppa Vornanen v. 1916. Kuva: Museovirasto. Kuvaaja A. O. Väisänen. (CC BY 4.0 -lisenssi.)

Kansanmusiikintutkija Armas Otto Väisänen tapasi
Hilppa Vornasen kantelesävelmien keruumatkallaan
Korpiselässä kesällä 1916. Tuolla matkalla Väisänen
myös valokuvasi Hilppa Vornasen kanteleensa ääressä (kuva yllä – KK1166:22 on Museoviraston kuvaarkistossa ja se on julkaistu Finna.fi -sivustolla ”CC
BY 4.0” -lisenssillä).

Paitsi kanteleensoittotaidon Hilppa välitti pojilleen
myös kanteleiden rakennustaidon. Ajan tavan mukaan soittajat rakensivat kanteleensa itse. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kansanrunousarkistosta
löytyy Väisäsen muistiinpanojen joukosta irrallinen
paperi, jossa on tietoa Hilpan kanteleenrakennuksesta Anteron kertomana 29.10.1920:

Toinen valokuva Hilppa Vornasesta löytyy Hilpan ”A.V. oli mukana, kun isä taittoi puuta kanteleepojan, Antero Vornasen tyttären lasten, Hannu ja seensa. Otettiin (12-kielistä varten) hongan oksien
Kirsti Piminäisen sukualbumista (ks. seuraava sivu). välistä sileä oksaton kohta, ei tyvipuuta. Vanhat saKuvassa Hilppa istuu ulkona vaimonsa Tatjana Ig- noivat, ettei tyvipuu niin ole kaikuisaa kuin oksien
nateintyttären kanssa. Valokuvan kuvausajankohta ei ole tiedossa. Hilpan pojista kahden,
Hanneksen ja Anteron, tiedetään soittaneen
myös kanteleita. Antero Vornasesta (1889–1937)
tuli yksi kuuluisimmista 1900-luvun alun kanteleensoittajista ja -rakentajista (kuva vieressä,
Hannu ja Kirsti Piminäisen kotialbumi). Hän
esiintyi radiossa ja hänen soittoaan tallennettiin
mm. radion pikalevyille (–lisätietoa Antero Vornasesta löytyy mm. edellä mainitusta KIZAVIRKuva 2. Antero Vornanen. Hannu ja Kirsti Piminäisen kotialbumi.
ZI-kirjasta).
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Kuva 3. Hilppa ja Tatjana Vornanen. Kuva: Hannu ja Kirsti Piminäisen kotialbumi.

väli, joka sitä paitsi on pehmeämpää käsitellä. Tyvipuu on nestemäisempi, pihkaisempi. –Kansipuun
valinnasta ei muista mitään. Isä-vainaja sanoi ja Petri
Kaššunen (vanha kirvesmies) Korpiselän Tolvajärveltä sanoi (n. 30 v. sitten), että ennen vanhaan kanteleessa oli ollut jouhikielet...” (SKS KRA Väisänen,
A. O. Kansio KRA 7:1. Kantele.)

taavi. Antero Vornanen kertoi oppineensa isältään
Tiiderletskan, Kadrelin (joka sisälsi Brisatkan) ja Kirkonkellojen soittoa -sävelmät.

Väisänen tallensi kesällä 1916 Hilppa Vornaselta kaksi kanteleella soitettua tanssisävelmää: Let’skan ja Brisatkan (–sävelmien nuotit löytyvät aiemmin mainitusta KIZAVIRZI-kirjasta). Kantele oli 12-kielinen,
kuten myös tämän tutkimuksen kohteena oleva
Schvindtin vuonna 1893 ostama kantele on. Vuonna
1916 Hilppa oli 66-vuotias ja Väisänen viritti hänen
kanteleensa—ainoastaan kaksi alinta kieltä Hilppa
viritti itse. Väisäsen muistiinpanojen mukaan kantele
oli Es-duurissa, alimpana perussävelen alaoktaavi,
sitten asteikon toisen sävelen alaoktaavi, jonka jälkeen asteikon viidennestä diatonisesti ylöspäin. Perussävel sijoittui siis kuudenneksi alimmalle kielelle.
Ylhäältä puuttui tuon ajan pienkantelevirityksille
tyypillisesti asteikon seitsemäs sävel, jolloin toiseksi
ylin kieli oli asteikon kuudes ja ylin perussävelen ok-

Päältä koverrettu puutappinen 12-kielinen kantele.
Rakennettu ilmeisesti vuonna 1875 (vuosiluku kaiverrettu viritystappipenkin sivuun lyhyelle sivulle).
Koppa on havupuuta, mahdollisesti mäntyä; kansi
mahdollisesti kuusta. Viritystapit lehtipuuta (koivu?).

Rakennuspaikkakunta

Korpiselkä.
Rakennustiedot

Sivujen pituudet: pitkä sivu (kärjestä ponnen päähän)
n. 700 mm, viritystappisivu n. 405 mm, lyhyt sivu
(ponnen päähän) n. 336 mm, ponnen pää n. 124
mm. Sivujen pituudet pohjasta: pitkä sivu n. 477
mm, lyhyt sivu n. 190 mm, viritystappisivu n. 345
mm, peräsivu n. 140 mm (120 mm + kummankin
kulman viistous n. 10 mm).
Kopan korkeus pitkällä sivulla ponnen korvakkeen
edessä n. 67 mm, kärjessä n. 92 mm. Kopan korkeus
lyhyellä sivulla ponnen korvakkeen edessä n. 67
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mm, viritystappisivun kulmalla n. 75 mm. Suurin
korkeus 95 mm on mitattu kärjestä kierukan päältä.
Ponnen paksuus on n. 23 mm.
Lyhimmän kielen soiva pituus (tallaan) n. 195 mm
(viritystapille n. 215 mm). Pisimmän kielen soiva
pituus (tallaan) n. 480 mm (viritystapille n. 520 mm).
Laitimmaisten kielten etäisyys vartaalla n. 124 mm.
Laitimmaisten kielten etäisyys tallan päällä n. 335
mm. Laitimmaisten viritystappien etäisyys n. 357
mm.
Pitkän sivun ja vartaan välinen kulma n. 90°. Vartaan ja lyhyen sivun välinen kulma n. 100°. Lyhyen
sivun ja viritystappisivun välinen kulma n. 143°.
Kärjen kulma noin 27°.
Viritystappipenkin paksuus n. 25–28 mm
(kärkipäässä paksumpi). Viritystappipenkin syvyys
(ulkoreunasta koppaan) n. 35–40 mm (syvempi kärkipäässä). Kartionmallisten, lehtipuusta tehtyjen viritystappien läpimitta on n. 6–8 mm kärjessä, lavan
juuressa n. 9–12 mm. Viritystappien lapaosan pituus
n. 35 mm ja paksuus n. 5–7 mm. Viritystappien pituus n. 90 mm (–yksi selvästi lyhyempi n. 65 mm).

Teräskielten läpimitta n. 0,40–0,45 mm. Kielet on
ponsipäässä kiinnitetty pyöreään rautavartaaseen,
jonka pituus n. 160 mm ja läpimitta n. 9 mm. Viritystappisivulla kielet kulkevat viritystappien edessä
olevan rautaisen tallan yli. Tallan pituus on n. 405
mm, korkeus n. 10–12 mm ja paksuus n. 2–3 mm.
Kansilevy on upotettu kopan sisäpuolelle eli kopan
pitkän ja lyhyen sivun reunat nousevat kannen tasolle. Kannessa on kolme ääniaukkoa: keskellä risti,
jonka molemmin puolin (ponsisivun ja viritystappisivun puolella) on pyöreä ääniaukko. Kansilevyn paksuus on n. 3–4 mm. Kopan kärjessä on pyöreä kierukka, (läpimitta n. 55 mm), jonka reiässä (läpimitta
n. 10 mm) on vaskilangasta punottu ripustuslenkki.
Rakenteen erityispiirteitä

Sopusuhtainen ja kaunis, mielenkiintoisia yksityiskohtia omaava koverokantele. Kopan pinta on ajan
patinoima, savun mustuttama ja oletettavasti myös
värjätty punertavanruskeaksi muutoin, paitsi ei pohjasta. Kopassa näkyvät veistojäljet kauttaaltaan. Kopan korkeus kasvaa selvästi kohti kärkipäätä. Kaikki
teräskielet ovat paikallaan melko hyväkuntoisina

(joskin ruostuneina), joten herää kysymys, olisiko
kielet jossain vaiheessa vaihdettu? Tietoa kielten
vaihtamisesta ei kuitenkaan ole. Tyypillisin kielimateriaali tämän aikakauden karjalaisissa koverokanteleissa oli vaskilanka. Hilppa Vornasen pojan, Antero
Vornasen tiedetään rakentaneen ensimmäisen 12kielisensä vaskikielisenä, mutta myöhemmin hän
käytti kanteleissaan teräslankaa.
Kielisilmukat ovat vartaan alapuolella. Viritystappien
edessä, viritystappipenkin päällä juuri ennen kansilevyn reunaa on noin 10–12 mm korkea ja pari milliä
paksu rautainen talla, jonka yli kielet kulkevat viritystapeille koskettaen tallan viritystappien puoleista
suorakulmaista reunaa. Talla on kiinnitetty litteiksi ja
pyöreiksi taotuista päistään rautanaulalla viritystappipenkkiin; naula on hakattu litteän pään keskellä olevan reiän läpi. Pitkän sivun päässä litteä kiinnitysosa
on upotettu viritystappipenkin päälle, lyhyellä sivulla
se on viritystappipenkin kannen tasolle laskeutuvassa
osassa, joka yhdistyy lyhyen sivun yläreunaan.
Viritystappien päähän on tehty halkio, johon kielet
on kiinnitetty. Viritystappien lapa on litteä, keskeltä
paksumpi, pisaran muotoinen, kauniisti veistetty.
Yksi tapeista on kärjen katkeamisen jälkeen veistetty
lavan juuresta uudelleen siten, että se painuu syvemmälle reikään.
Kansilevy on seitsenkulmainen; ponnen puoleiseen
päähän on lovettu kolot ponnen korvakkeita varten
ja kärkiosastaan kansilevy on tylppä. Ristinmuotoisen ääniaukon päät ovat pallomaiset (porattu tai poltettu pyöreiksi). Kansilevy on nyt irrallinen, mutta
se on aikoinaan naulattu kiinni pitkältä ja lyhyeltä
sivulta muutamilla pienillä puunauloilla; kansilevyssä
näkyy naulanreikiä ja lähellä viritystappisivun kulmaa
näkyy kansilevyn lyhyellä sivulla pieni puutapin pää.
Pitkällä sivulla lähellä kärkeä on myös pitkä rautanaula lyöty sivun läpi; se on aikoinaan ollut kannessa
kiinni (naulanreikä näkyy). Naula on aiheuttanut
kopan sivuun pitkittäin naulasta molempiin suuntiin
lähtevän halkeaman. Samanlaiset rautanaulat on lyöty
sivujen läpi myös ponnen korvakkeiden edessä, mutta ne ovat selvästi kannen tasoa alempana ja niiden
merkitys on epäselvä. Lyhyellä sivulla ko. naula on
aiheuttanut puuhun halkeaman. Kansilevyn muut
sivut ovat suoria, mutta pitkä sivu on kopan pitkän
sivun tapaan hieman kupera. Kansilevy on päältä no-
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en tummuttama, mutta alapuolelta kärkeä ja pitkän
sivun keskikohtaa lukuun ottamatta vaalea; alapinnalla on kuitenkin tummia täpliä (kosteusjälkiä?).
Kansilevy jatkuu ponnen lovessa ponnen reunaan
saakka. Ponnen loveen (suunnilleen kolmanneksi
ylimmän kielen kohdalla) on kansilevyn yläpuolelle
lyöty rautanaula ehkä kansilevyn kiinnityksen tueksi.
Kopan pitkä sivu on lievästi kupera, joten kun kanteleen asettaa pitkän sivunsa varaan nousevat ponsija kärkipää ilmaan. Lyhyellä sivulla kaarevuus on lievempi. Myöskään viritystappipenkin sivu ei ole täysin suora, vaan siinä on juuri ja juuri silmin havaittavissa oleva aaltomainen leventyminen kärkipäässä.
Kärjen kierukka kääntyy viritystappisivun suuntaan.
Kierukan reikä on epäkeskisesti hieman lähempänä
pitkää sivua. Reikään pujotettu ripustuslenkki on
kolmisäikeinen vaskilankapunos.
Sekä kärjessä että peräsivulla koppa kapenee alaspäin.
Peräsivun reunat (lyhyen ja pitkän sivun kulmissa)
ovat vahvasti viistotut (n. 10 mm), joten kopan pohja on kuusikulmainen. Kopan kärki on pyöristetty,
mutta kaartuvan kärjen kohdatessa pitkän sivun
muodostuu niiden väliin terävä kulma. Perän sivujen

viistous jatkuu ponnen alapuolen sivuja myöten kaventuen ja päättyen lähelle ponnen pyöristettyä kärkeä. Lyhyen sivun ja viritystappisivun kulmaan on
veistetty lievempi viistous, joka kapenee pohjasivua
kohti.

rehkolla kuperakantaisella rautanaulalla, joka on korvakkeen päällä lähellä ponnen reunaa. Toinen samanlainen rautanaula on peräsivun viistotulla kulmalla. Ponnen korvakkeen reiästä pois siirtynyttä
varrasta on vedetty taaksepäin ja sidottu tähän rautanaulaan kolminkertaisen rautalangan avulla. Ponnen
korvakkeen puuttuvan kärjen tilalle on puuhun kiinnitetty pystyyn ohut rautatanko estämään vartaan
siirtymistä viritystappien suuntaan.
Pohjassa, lyhyellä ja pitkällä sivulla sekä viritystappisivulla on oksanreikä. Lyhyen sivun oksanreiän alapuolella lähellä pohjasivua on pitkittäinen halkeama.
Pitkällä sivulla oksanreikä sijoittuu noin sivun kolmasosaan kärjestä päin. Reiän yläpuolella on sivun
yläreunasta lohjennut siivu siinä aiemmin olleen
naulan kohdalta (–kansilevyssä on siinä kohdalla naulanreikä). Viritystappisivulla on muutama pitkittäinen hiushalkeama. Pohjan kärjessä on pieni naulanreikä.
Viritystappipenkkiin lyhyelle sivulle on veistetty
vuosiluku 1875. Vuosiluvun perään on kaiverrettu
kaunokirjoituksella ”H. Wornanen”. Vuosiluvun
kaiverrus on tumma, mutta nimikaiverrus on vaalea
ja puu sen kohdalla myös hieman vaaleammaksi
hiottu, mikä antaa olettaa, että nimikirjoitus on tehty
myöhemmin kuin vuosiluku.

Ponsi kaartuu viistosti alaspäin. Ponnen alapinnalla
on teräviä taltan veistojälkiä. Puun ydin sijoittuu lähes ponnen keskelle ja siitä lähtee ponnen päällä kiilamainen halkeama, joka jatkuu ponnen loveen saakka. Toinen, säteittäinen hiushalkeama, suuntautuu
ytimestä kohti ponnen peräsivun ja pitkän sivun kulmaa. Ponnen lyhyen sivun kärjestä lohjennut kulmapala on liimattu takaisin paikoilleen. Molemmat
ponnen korvakkeet ovat rikkoutuneet ja niitä on
pyritty korjaamaan. Molempia korvakkeita on ilmeisesti rikkoutumisen jälkeen lyhennetty; korvakkeiden edessä oleva puu on epätasainen ja kopan sivuista on haljennut osa samalta kohdalta. Myös kansilevyyn ponnen korvakkeita varten tehdyt kolot ovat
korvakkeiden nykyisiä kärkiä kauempana. Pitkällä
sivulla ponnen korvakkeen kärjessä on vartaan reiän
kohdalla irtonainen pala. Lyhyellä sivulla haljennut
ponnen korvakkeen yläosa on naulattu kiinni suu©Arja Kastinen

Kopan pitkä ja lyhyt sivu ovat hieman ulospäin kaarevia. Myös viritystappipenkin ulkosivussa on hienoinen
aaltomainen muoto kärkipäässä. Kierukka kääntyy viritystappisivun suuntaan ja sen reikä on epäkeskisesti
lähempänä pitkää sivua.

Kopan korkeus kasvaa kärkeä kohti. Peräsivulla ja kärjessä koppa kapenee alaspäin.
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Viritystappisivulla, pohjassa sekä pitkällä ja lyhyellä sivulla on oksanreikä.

Kopan kärki on pyöristetty. Peräsivun kulmat pitkällä ja lyhyellä sivulla on viistottu. Kopan pohja on savun
mustuttama, mutta kopan muista sivuista poiketen muutoin värjäämätön. Pohjan reunoilta savun väri on
kulunut niiltä kohdin, missä pohja on ilmeisesti soitettaessa hankautunut pöydän pintaa vasten.
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Viritystappipenkin lyhyelle sivulle on
veistetty vuosiluku 1875. Vuosiluvun
viereen on veistetty kaunokirjaimin
”H. Wornanen”. Nimikirjoitus on
vaaleampi ja sen kohdalla pinnasta on
hiottu savun tummaa väriä pois. Nimi
on veistetty luultavasti myöhemmin
kuin vuosiluku.

Viritystappien eteen sijoitetun rautaisen tallan
kiinnityspäät on taottu litteiksi ja pyöreiksi.
Lyhyellä sivulla tallan litteä pää on kiinnitetty
viritystappipenkistä lyhyen sivun reunan ja
kannen tasalle laskeutuvaan osaan. Kärjessä
viritystappipenkki on koko matkalta samassa
tasossa pitkän sivun reunan ja kannen kanssa.
Tallan pää on pitkällä sivulla upotettu viritystappipenkkiin.

Kielet kulkevat tallan viritystappien puoleisen kulman kautta.
Kielet on kiinnitetty viritystappien päähän tehtyyn halkioon.
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Viritystapit ovat lehtipuusta (koivusta?) kauniisti pisaranmuotoon veistettyjä. Yksi, kärjestä katkennut tappi
on lavan juuresta veistetty kapeammaksi, että se on saatu painumaan syvemmälle reikään.
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Kierukan reikä on epäkeskisesti lähempänä pitkää sivua. Reikään pujotettu ripustuslenkki on kolmisäikeiseksi punottua vaskilankaa.
Ponsi on rikkinäinen useista kohdin. Puun ydin on lähes ponnen keskellä ja siitä lähtee kiilamainen halkeama, joka ulottuu ponnen loveen
saakka. Ytimestä lähtee myös sädehalkeama kohti ponnen pään pitkän
sivun ja peräsivun kulmaa. Ponnen kärjen lyhyen sivun ja peräsivun
kulmasta haljennut osa on liimattu paikoilleen. Molemmat ponnen
korvakkeet ovat myös rikki ja niitä on korjattu eri tavoin.

Ponnen alapuolella näkyy teräviä
veistojälkiä. Peräsivun lyhyen ja pitkän sivun kulmat on vahvasti viistottu ja viistoukset jatkuvat ponnen
sivuja myöten ponnen alla lähelle
pyöristettyä kärkeä.
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Pitkällä sivulla ponnen korvakkeen kärki on
lyhennetty ja tästä kohden myös kopan sivusta
on lohjennut pala pois. Korvakkeessa on irtonainen pala, joka ulottuu kärjestä varrasreikään.
Lyhyellä sivulla haljennut ponnen korvake on naulattu kiinni kuperakantaisella naulalla. Korvakkeen kärki
puuttuu ja vartaan eteen pystyyn on kiinnitetty ohut rautatanko.

Toinen kuperakantainen naula on kiinnitetty peräsivun viistottuun kulmaan. Paikaltaan siirtynyt varras on
sidottu tähän naulaan rautalangan avulla. Myös lyhyellä sivulla on kopan reuna murtunut rikkoutuneen ponnen korvakkeen kärjen kohdalta.
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Varras on pyöreä rautatanko. Kielisilmukat
sijoittuvat vartaan alapuolelle. Kielet ovat teräslankaa.

Kansi on upotettu kopan sivujen sisäpuolelle. Se on ollut kiinnitettynä kopan sivuista pienillä puunauloilla,
jotka ovat jo irronneet.
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Koska naulakiinnitys on rikkoutunut, kansilevy on nyt irrallinen.
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Pitkällä sivulla kopan kärkipäässä on yksi pitkä rautanaula,
joka on ollut kansilevyssä kiinni.
Kopan peräpään sivujen läpi on lyöty vastaavat rautanaulat,
mutta ne ovat selvästi kannen tasoa alempana.

Ponnen loven sisälle lähelle kansilevyä on kiinnitetty yksi rautanaula–ehkä kannen kiinnityksen tueksi.

Viritystappisivussa on
hiushalkeamia.
Lyhyellä sivulla lähellä pohjasivua on myös halkeama.
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Pohjan kärjessä on pieni naulanreikä.
Kopan kärkiosa on veistetty pyöreäksi, mutta
kaartuvan kärjen kohdatessa pitkän sivun muodostuu niiden väliin terävä kulma.
Ponnen pinnalla ja kulmissa näkyy punaruskeita värijälkiä muuta
koppaa selvemmin.
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K1763

Pituus

814 mm

Leveys

157 mm

Korkeus

84 mm

joittajan kirjoittama teksti olisi näin: ”förfärdigat i
Pielisjärvi socken om vintern 1840 af en halfblind
man Turunen! Bernh. Neiglick”. Lahjoittajan mukaan kanteleen rakentaja oli siis puolisokea mies Turunen Pielisjärven pitäjästä vuonna 1840.

Historia

Muskettitietojen mukaan kanteleen on lahjoittanut
pastori Beruh. Neigliek Kristiinan pitäjästä Suomen
Muinaismuistoyhdistykselle 4.2.1876. Lahjoittajan
epäselväksi muuttunut teksti on kirjoitettu musteella
kanteleen pitkän sivun sisäpuolelle. Oletan, että lahjoittajan nimi on tulkittu väärin ja että kyseessä on
kappalainen Bernhard (Berndt) Vilhelm Neiglick
(1812–1886) Ristiinasta (ruotsiksi Kristina), joka on
entinen Etelä-Savon maakunnassa sijainnut kunta ja
on liitetty osaksi Mikkeliä vuonna 2013. Tällöin lah-

Geni.com -sivuston tietojen mukaan Bernhard
(Berndt) Wilhelm Neiglick syntyi 14.8.1812 Leppävirralla avioliiton ulkopuolella ja kuoli 7.11.1886
Ristiinassa. Vanhemmat: Leppävirran nimismies
Adolf Fredrik Neiglick (1776–1854) ja hänen pitkäaikainen emännöitsijänsä Maija Stiina Pelkonen (s.
6.2.1792). Berndt Neiglick vihittiin papiksi Porvoon
hiippakunnassa 18.12.1839, minkä jälkeen hän toimi
pappina Nurmeksessa ja Jääskessä—tämä tieto sopii
yhteen kanteleen hankintatietojen kanssa. Rautavaaran rukoushuoneen saarnaajana pastori Neiglick toi-
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mi 1846, varapastorina 1855, Iisalmen 2. kappalaisena 1857 ja lopulta Ristiinan kappalaisena vuodesta
1862 kuolemaansa saakka.
Kanteleen rakentajasta, puolisokeasta Turusesta ei
ole enempää tietoja. Geni.com -sivuston perusteella
ainakin Pielisjärven Vuonislahdella ja Kolilla on asunut Turusia tuolloin 1840-luvulla.
Vuonna 1877 kansanrunouden- ja sävelmien kerääjä
Axel August Borenius kulki neljännen keruumatkansa aikana myös Pielisjärvellä. Hänelle kerrottiin,
että pienempiä kanteleita ei ollut enää pidempiin
aikoihin alueella käytetty, koska tuon ajan (tanssi)
musiikissa tarvittiin jo 12-kieltä. Kulukirjassaan Borenius mainitsee Pielisjärveltä seuraavia tietoja kanteleensoittajista ja kanteleista:
”...Ala-Sotkumassa Hiltusella 9-kielinen, nyt ilman...
Riihlahessa ennen ollut 8-kielinen… Mainittiin ennen olleen 8, 9, 10 ja 12-kielisiä… Pielisj. Vaaraniemen kylässä Kiprun Toavettu Kiiskisellä 12-kielinen
kantele lepästä tehty, jossa vuosiluku 1848. –Orsi on
rauta johon kielet on kiinnitettynä...Toinen puoli
kokkapuoli–Koppa–naulat—Samoin Viensuulla
(Viekivedens.) Mikko Tolvasella 12-kielinen… Kylänlahella Tervamäen Juhana Kiiskinen… J. Kiiskinen, joka 8 v. sitten Vaaraniemeltä tänne muuttanut,
aloitti 15-vuotiaana kanteleensoittoa opetella—
Isävainaja ja setä olivat kanteleen soittajia—vaan
heitti sitä...kuin alkoi veisuuta (virsikirjan virsiä) harjoitella eikä katsonut niitä yhteensopivaksi… Soittaja
mainitsi muutamilla olevan 16-kieltä… Näissä uusissa pelilöissä on semmoisii joissa tarvitaan kaikki (12)
kielet, vanhoissa ei ook—J.K:n ilmoitus—Soittaja 52
v.v. Hänen äitinsa 77 1/2 (5-kielinen kannel on tämän vuosisadan alkukymmenillä jo ollut näistä seuduista kadonnut. Yleisesti mainitaan 8-k)… J. ei ollut nähdyt 5-kielisiä, mutta hänen äitinsä: kuit. hänenkin ajalla harvinaiset, hänen isällään oli 8kielinen.” (SKS Boreniana II:43, 50, Kirjallisuusarkisto. Boreniuksen matkan tiedot on julkaistu kirjassa Kastinen, Arja: ”Taivas auki–Itäisen Suomen ja
Karjalan kanteleista 1800-luvun käsikirjoituksissa”
Temps Oy, 2009.)
Tutkittavana olevan kanteleen kanteen on kielien
alle kirjoitettu musteella kielinumerot ja sävelnimet—luultavasti pastori Neiglickin merkitsemät. Sävelnimet on kirjoitettu lyhyen sivun puolelta luetta-

vaksi eli pastori on soittanut kanteletta kansansoittajien tapaan lyhyeltä sivulta. Sävelnimet eivät kuitenkaan noudata kansansoittajien viritystapaa; kanteen
on kirjoitettu C-duuriasteikon sävelet pisimmästä
kielestä lukien, jolloin lyhin kieli on g. Myös sävelnimien eteen merkityt numerot vahvistavat pisintä
kieltä pidetyn asteikon perussävelenä. Kansansoittajilla asteikon perussävel sijoittui yleensä neljänneksi,
viidenneksi tai kuudenneksi alimmalle kielelle. Tosin
asemaa vaihtamalla he käyttivät myös muita moodeja
ja perussävelen paikka tuolloin luonnollisesti vaihtui.
Boreniuksen muistiinpanoissa vuodelta 1877 pielisjärveläinen Juhana Kiiskinen viritti 12-kieliseensä
duuriasteikon perussävelen seitsemänneksi alimmalle
kielelle, kun taas hänen isänsä 8-kielisessä kanteleessa
perussävel sijoittui neljänneksi alimmalle kielelle.
Rakennuspaikkakunta

Pielisjärvi.
Rakennustiedot

Alta koverrettu 12-kielinen. Rakennettu Pielisjärvellä viimeistään vuonna 1840. Ajan patinoima, vaaleanruskea, lievästi punertava ja ilmeisesti myös savun tummentama koppa on tehty lehtipuusta
(haapa?/leppä?) ja se on erittäin kevyt.
Suurin pituus 814 mm on mitattu kierukan kärjestä
ponnen kärkeen. Suurin leveys 157 mm on mitattu
viritystappisivun ja lyhyen sivun kulmasta pitkälle
sivulle. Suurin korkeus 84 mm on mitattu pitkän
sivun ja peräsivun kulmasta ponnen päälle; lyhyellä
sivulla vastaava korkeus on 80 mm.
Pitkän sivun ja vartaan välinen kulma 90°; vartaan ja
lyhyen sivun välinen kulma 95°; lyhyen sivun ja viritystappisivun välinen kulma n. 155° ; kärkikulma
n. 20°.
Sivujen pituudet pohjasta mitattuina: lyhyt sivu 262
mm, peräsivu 125 mm, pitkä sivu 583 mm, viritystappisivu 354 mm. Lyhyen sivun kokonaispituus
ponnen päästä viritystappipenkin ulkoreunaan 450
mm. Lyhyen sivun pituus peräsivun reunasta ponnen
alta viritystappipenkin ulkoreunaan noin 339 mm.
Viritystappipenkin ulkoreunasta lyhyen sivun kulmalle noin 75 mm. Viritystappisivun pituus
(kierukan päästä) n. 390 mm.

Kopan korkeus ponnen korvakkeiden edessä 60
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mm; lyhyen sivun ja viritystappisivun kulmalla 71
mm; samoin pitkän sivun kärkipäässä 71 mm.
Kopan sivujen paksuudet: peräsivu n. 13 mm, pitkä
sivu noin 3,5–3,8 mm, lyhyt sivu noin 4 mm, viritystappisivu noin 7 mm, kärjessä paksuus noin 70
mm (tämän osan leveys koverretulla sisäpuolella 28
mm). Kannen paksuus ehkä noin 4–5 mm ollen
ohuempi peräpäässä. Viritystappipenkin paksuus n.
14 mm; syvyys (penkin ulkoreunasta viritystappisivulle) noin 40 mm. Kärjen kierukan halkaisija noin
28 mm, reiän halkaisija noin 7 mm.
Ponnen leveys päältä ponnen loven reunan kohdalta
mitattuna 134 mm; leveys kärjessä noin 85 mm.
Ponnen korvakkeiden pituus noin 40 mm ja paksuus
noin 7 mm. Pitkällä sivulla etäisyys korvakkeen kärjestä kopan peräsivulle n. 54 mm. Kaartuvan ponsiosan paksuus pitkän sivun puolelta mitattuna kärkipäässä noin 7,6 mm, lähellä peräsivua noin 16 mm ja
noin sentti peräsivusta n. 11,4 mm. Ponnen paksuus
terävässä kärjessä noin 6,5 mm. Etäisyys ponnen kärjestä kopan peräsivuun noin 112 mm.
Vartaana pyöreä rautatanko, jonka pituus on noin
155 mm ja läpimitta noin 6 mm. Lyhimmän kielen
soiva pituus noin 286 mm. Pisimmän kielen soiva
pituus noin 621 mm. Laitimmaisten kielten etäisyys
vartaalla noin 115 mm. Laitimmaisten viritystappien
etäisyys noin 370 mm. Kielet terästä (yksi muita vaaleampi ja mahdollisesti erilainen metalliseos). Museotietojen mukaan vuonna 1915 on uusittu kuusi
kieltä. Kielten paksuus noin 0,40–0,45 mm.

Ponsi on huomiota herättävän pitkä, ohut ja alaspäin
kaareutuva. Ponsi kapenee kärkisivuaan kohti. Ponnen kärkisivu on viistottu sekä ylä- että alapuolelta.
Kärkisivu ei myöskään ole päältä katsottuna suora,
vaan auramainen, lähes suoraksi aukaistun vkirjaimen muotoinen. Ponnen lovi on suora ja ponnen korvakkeita on kolme. Korvakkeet ovat melko
korkeat ja niiden kärki kaareutuu loivasti kohti kantta. Ponnen lyhyen sivun puoleisesta kärkikulmasta
on lohjennut pala pois. Puun ydin sijoittuu lähelle
ponnen keskikohtaa. Ponnen päällä on pieni pitkulainen reikä/halkeama.

Varrasta varten tehdyt korvakkeiden reiät on ilmeisesti tehty polttamalla. Lyhyellä sivulla varras on rikkonut ponnen korvaketta ja siirtynyt reiästään kohti
viritystappisivua työntäen samalla korvakkeen kärjestä lohjennutta palaa ulospäin. Vartaana oleva rautatanko on hieman pidempi kuin peräsivun leveys,
joten vartaan päät tulevat sivuista ulos.
Kolmen ylimmän ja kuuden alimman kielen silmukat ovat siististi vartaan alapuolella. Loput kolme
kieltä on kiinnitetty vartaaseen epämääräisillä solmuilla. Teräskielet ovat ruosteessa, paitsi yksi kielistä,
joka on muita selvästi vaaleampi—alumiinin värinen.
Alkuperäisten kielten materiaaliksi voisi olettaa ajalle
tyypillisesti vaskilangan, mutta koska museotietojen
mukaan ainoastaan kuusi kielistä on vaihdettu vuonna 1915, ei alkuperäisten kielten materiaalista ole
varmuutta.

Rakenteen erityispiirteitä

Viritystapeilla kielet on kiinnitetty tappien päähän
tehtyyn halkioon. Tapit ovat kauniisti veistettyjä
(lehtipuuta). Lapaosa on suorasivuinen, teräväkulmainen, kärjistä tylpistetyn timantin tai ruudun
muotoinen, keskeltä paksumpi. Yksi viritystapeista
on pidempi ja poikkeavasti pisaranmuotoinen. Viritystappireikien keskilinja on merkitty viritystappipenkin alapintaan suoralla uurteella. Uurre on lyhyellä sivulla noin 19 mm ja pitkällä sivulla noin 14
mm päässä viritystappipenkin ulkosivusta.

Kahdesta edellä esitellystä koverokanteleesta poiketen tämä kantele edustaa ns. pohjoista, alta koverrettua, pohjatonta mallia. Kantele on rakenteeltaan sopusuhtainen ja selkeän yksinkertainen. Kokonaispituudeltaan ja kielipituuksiltaan kantele on selvästi
edellä esiteltyjä, päältä koverrettuja malleja pitempi.
Kielten säteittäisyys on hyvin lievä.

Kopassa on naarmuja ja likatahroja. Kopan suoralinjaiseen olemukseen peräsivu ja kärkisivu luovat
poikkeuksen; peräsivu kallistuu hieman yläosastaan
ulospäin ja kaareutuu kauniisti ponnen suuntaan.
Kärki puolestaan on poikkeuksellisesti kovera ollen
ala- ja yläreunastaan ulompana kuin keskeltä. Kärjen
kierukka on melko pieni ja jatkuu pitkän sivun

Puisten viritystappien paksuus kärjessä noin 7,5–8,0
mm; lavan juuressa noin 9,0–9,5 mm. Viritystappien
kokonaispituus noin 68–73 mm (paitsi yksi uusittu,
poikkeavan muotoinen n. 85 mm). Viritystappien
lapaosan leveys noin 26 mm ja pituus noin 37 mm–
keskeltä paksuus noin 8 mm (ohenee reunoja kohden).
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suuntaisesti. Kierukalle on tehty hieman ohennettu
kaula veistämällä lovi pitkälle sivulle.
Kopan koverretulla sisäpuolella kärki on tylppä, joten kopan sisäpinta on viisikulmainen. Paksun kärkiosan pohjassa on pieni naulanreikä. Peräsivu on lyhyttä ja pitkää sivua paksumpi ja siinä on halkeama.
Kopan pitkän sivun sisäpuolelle tehty kirjoitus on
tehty musteella kuten myös kannen kielinumerot ja

sävelnimet (ks. s. 26–27). Kannen kielinumeroiden
yläpuolelle on piirretty viiva alimmaisen oktaavin
osalta (nrot 1–8). Niiden jälkeen tulevat ylimmät
kielet (nrot 2-5) on numeroitu ilman viivaa. Kielinumeroiden ja sävelnimien välissä on +-merkki.
Kielinumerot sijoittuvat suunnilleen kielten keskilinjalle.
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Puun ydin sijoittuu lähelle ponnen
keskiosaa. Kopan peräsivussa on halkeama. Ponnen lyhyen sivun puoleisesta kärjestä on lohjennut pala.
Ponnen kärkisivu on viistottu ylä- ja
alapuoleltaan. Ponnen kärkisivun
muoto on leveä aura.
Päältä katsottuna ponsi kapenee kärkeä kohti. Ponnen päällä on pieni
pitkulainen reikä/halkeama.
Ponnen lovi on suora ja siinä on kolme korvaketta.
Rautavartaan päät ulottuvat sivujen
ulkopuolelle.

Ponsi on ohut ja pitkä, alaspäin kaartuva.
Lyhyellä sivulla ponnen korvakkeesta lohjennut pala on siirtynyt korvakkeen kärjestä
ulos vartaan työntäessä sitä viritystappisivun
suuntaan.
Mustista ympäryksistä päätellen korvakkeiden reiät on tehty polttamalla.
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Kopan pitkän sivun sisäpintaan on musteella kirjoitettu: ”förfärdigat i Pielisjärvi socken om vintern 1840 af
en halfblind man Turunen! Bernh. Neiglick”.

Kanteleen kanteen suunnilleen kielten keskilinjalle on kirjoitettu kunkin kielen kielinumero, +-merkki ja
sävelnimi.

Viritystappireikien keskilinja on merkitty viritystappipenkin alapintaan suoralla uurteella.
Kopan kärkisivu on muodoltaan lievästi kovera.
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Viritystapit on veistetty kauniisti. Lapaosa on suoralinjainen
ja teräväkulmainen, laitoja kohti oheneva, kärjestä tylppäkärkinen timantti. Yksi tapeista on selvästi muita pidempi ja
lapaosastaan pisaranmuotoinen.
Kielet on kiinnitetty tappien
päähän tehtyyn
halkioon.

Kanteleen kärkiosassa on pieni, pyöreä
kierukka. Kierukalle on veistetty kaula
pitkää sivua loveamalla. Kierukan keskellä
on reikä ripustuslenkkiä varten.
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Suurin osa teräskielistä on kiinnitetty vartaaseen siten, että kielisilmukka jää vartaan alle. Museotietojen mukaan kuusi kieltä on uusittu vuonna 1915. Alkuperäisestä kielimateriaalista ei ole varmuutta. Kolme kielistä
on kiinnitetty epämääräisillä solmuilla. Yksi kielistä on muita vaaleampi, alumiinin värinen, eikä ole muiden
kielten tavoin ruosteessa.
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