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laisareenan blogissa, jossa voit myös osallistua keskus-
teluun. Kansalaisareena aloittaa valtakunnallisen Vuoden 
vapaaehtoinen -palkinnon perinteen, jonka tavoitteena 
on nostaa vapaaehtoistoiminnan arvostusta ja näkyvyyt-
tä. Vuoden vapaaehtoinen voi olla pitkän linjan toimija
tai uusi, mutta innovatiivinen tulokas. Uskon, että kale-
valaisissa naisissa olisi montakin palkinnon arvoista toi-
mijaa, joten tehkää rohkeasti ehdotuksia.

Kalevalaiset naiset ovat vapaaehtoistoimijoita, joilla jo-

kaisella on erilaisia taitoja ja kiinnostuksen kohteita. Yksi 

heistä on Elsa Heporauta, Elsan pojanpojantytär, jolla 

riittää rohkeutta ja visioita. Perinne on siirtynyt Elsoissa 

sukupolvien yli, mutta elää tässä päivässä kuten lehden 

haastattelussa selviää. Kieli muuntuu  ja murre iloittelee

Heli Laaksosen kirjoittaessa kielen muutoksista. Toinen

kolumnistimme Heidi Köngäs pohtii tällä kertaa lujuuden

ja lempeyden suhdetta sekä yhdessä tekemisen ainutlaa-

tuista voimaa. Lukuiloa kaikille!

Lehdessä on jälleen myös laaja kattaus yhdistysten ta-

pahtumia ja tempauksia. Kalevalaisten Naisten Liiton pu-

heenjohtaja Sari Kaasinen kannusti kulttuuripäivillä nä-

kymään ja toimimaan rinta rottingilla. Pirta on oiva väylä 

jakaa kokemuksia, antaa esimerkkejä ja välittää tekemi-

sen iloa muille. Kerran keksitty ja hyväksi havaittu malli

kannattaa jakaa ja monistaa. 

Kalevalaiset Naiset kokevat yhteisiksi nimittäjikseen iki-
aikaisen ja aidon, mutta koko ajan uudistuvan perinteen

ja kulttuurin. Yhteinen ilomme kumpuaa tekemisen rie-
musta ja vuorovaikutuksen voimasta. Tervetuloa mukaan

rakentamaan monipuolista ja virkistävää syksyä tutun 
joukon kanssa, mutta älkää unohtako uutta vapaaehtois-
voimaa, joka etsii itselleen kanavia tehdä jotain merkityk-
sellistä. Yhdessä toimimalla et ilahduta vain itseäsi, vaan 
kaikkia ympärilläsi. Vapaaehtoisesti.

Annamari Maukonen Annamari Ma

Pääkirjoitus
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Yhdessä vahvasti ja 
vapaaehtoisesti!
Vapaaehtoistoiminta on työtä, josta ei makseta palkkaa. 
Vapaaehtoistoimintaan ei voi pakottaa, vaan siihen halu-

taan. Vapaaehtoiset saavat aikaan uskomattomia asioita 
juuri siksi, että uskovat vahvasti työnsä merkitykseen. 
Tuore esimerkki on Kalevalaisten Naisten yltäkylläinen
kulttuuriviikonloppu Tampereella. Kulttuuripäiviin mah-
tui iloa, elämyksiä, kokemuksia sekä raikkaita, uusia aja-
tuksia. Oli ilo olla mukana!

Tätä vapaaehtoistoiminta on parhaimmillaan: erilaiset 
ihmiset kokoavat tietonsa ja taitonsa ja rakentavat yhdes-

sä jotain uutta. Lopputulos on enemmän kuin osiensa

summa.

Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuus kuitenkin askarruttaa.

Riittääkö tekijöitä vai onko talkoohenki näivettymässä?

Ihmisten ajasta kilpaillaan koko ajan yhä tiukemmin.
”Uskon kuitenkin vapaaehtoistoiminnan edelleen vetä-
vän ihmisiä puoleensa, koska he tahtovat toimia itsel-
leen tärkeiden arvojen puolesta, tutustua uusiin ihmisiin,
auttaa toisia ja oppia uutta.” Näin kirjoitti Anni Koskela

blogissaan vapaaehtoistoiminnan tulevaisuudesta. Maa-
ilmanvaihto ry:n pääsihteerinä  työskentelevä Koskela
vahvistaa näkemystä, että arvot ovat olennainen osa va-

paaehtoistoiminnassa. 

Humanistisen ammattikorkeakoulun Vapaaehtoistyön
johtamisen erikoistumisopintojen opiskelijat ruotivat va-
paaehtoistoiminnan johtamiseen liittyviä teemoja Kansa-
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Teksti Kirsikka Moring
Kuvat Suomalaisen Kirjallisuuden Seurad S

Tietä kontion 
kansalle
Anna-Leena Siikalan 
Itämerensuomalaisten mytologia avaa 
uusia kulmia Kalevalan maailmaan

Udmurtia, prologi. Aurinko paahtaa juhlapaikal-
la keskellä metsiä ja niittyjä, jonne on kokoontu-
nut tuhansia ihmisiä lähikylistä ja kaupungeista.
On alkamassa alkukesän tärkein rituaali, kylvön 
ja kasvun juhla...

Valkopukuiset papit siunaavat pa-
doissa porisevaa juhlaruokaa ja leipä-
vuoria. Vodkalasit täyttyvät ja tyhjene-
vät samoin tein. Kuljemme ihmiskujaa 
lähemmäs riittipaikkaa. Äkkiä tajuan,
miten edelläni kulkeva professori alkaa 
vajota. Hän on kuin Tuhkimo. Toinen pu
nainen kenkä on jo kadonnut, toinenki
menossa. Hän uppoaa lentohiekkadyynii
Kainaloista kiinni, ja hups, nosto. Profess
nousee – paljain jaloin. Sinne jäivät keng
hänen uhrinsa luontojumalille, väkeväm
kuin ihmisen tahto.
Hetken kuluttua olemme udmurttinaisia. Mei
dät puetaan paikallisiin kansapukuihin ja es- suihin.
Tanssitetaan niitylle pystytetyillä lavoilla, työnnetään mi-
krofonia kohti: Puhukaa, puhukaa. Ja mehän puhumme.
Olemme yhtä kansaa, jaamme yhteiset myytit, laulut ja 
sanat.
Sitten tapahtuu seuraava käänne. Ylinen puhuu. Juhlapai-
kalle työntyvät mustat pilvet repeävät ja yllemme syöksyy 
kaatosade jyrinän ja salamoiden saattelemana. Kohta koko
lentohiekkainen kenttä muuttuu valtoimenaan vellovaksi
saviliejuksi, joka tarttuu jalkoihin, jalkineisiin, helmoihin, 
kaikkialle. Autot ovat niin kaukana, eivätkä nekään pääse 
irti liejusta kuin työntämällä. Sen sijaan että istuisimme 
kyydissä, työnnämme kyytiämme.
Illalla myöhään saavumme pääkaupunkiin. Yritämme sel-
vittää savitilanteen, vaate- ja kenkätilanteen. Toivoton. Aa-
mulla lento Moskovaan.

Tämä on vain yksi pienen pieni episodi

ja esimerkki siitä, millaista professori An-
Leena Siikalan kenttätyö on ollut Venäjällä.

Kun hän kertoo kirjoittaneensa Itämerensuomalaisen myto-
logia tärkeiltä osin kenttätyön perspektiivistä, mytologioita a
vertailevan tiedon valossa, voimme ymmärtää, että tutki-
mustyöllä on ollut vaaransa, inhimillisten ponnistusten 

korkea hinta ja juuri siksi se on niin arvokasta.

Ikuisesti elävät myytit

Uralvuoret, Siperia ja jopa Tyynenmeren kulttuurit vertau-
tuvat toisiinsa, arkistot täydentyvät aikalaismatkaajam-
me kokemuksista, myyttiainekset saavat elävän pintansa

tapahtumista, joihin tutkija osallistuu henkilökohtaisella 

panoksellaan. Inmar ja Toorum, Ukko Ylijumala ja hänen
maan päälle kultaisissa vitjoissa laskemansa kontio katso-
vat toisiaan tutkijakammion salaisessa valossa.
Elias Lönnrotin kokoama eepos, kansakunnan yhtenäis-
kulttuurinen kivijalka betonoi omakuvamme mytologisen
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(jatkuu) >>

perustan. Nyt Kalevalan ainekset saavat rinnalleen mui-

den kansojen, kulttuurien ja yhteisöjen perinteet, suulli-

sena siirtyneet mytologiat.

Siikalan lähiluvussa on Itämeren alueen 1600–1800-lu-

vuilla tallennettu myyttirunous, jota on löydetty paitsi
Karjalasta myös Suomen savolaisalueilta, Pohjanmaalta, 
Inkeristä, Virosta ja jopa Länsi-Suomesta.

– Hybridialueilla kohtasivat eri ilmansuunnat ja mur-
teet, myytit säilyivät uudistuen ja muuttuen, kertoo Sii-

kala.

Myytti Elias Lönnrotin Uhtualla seisovasta runomännystä 
ei silti huoju. Männyn oksisto vain leviää laajalle ja sen 
juuret ovat syvällä itämerensuomalaisten mytologioiden

erilaisissa kerrostumissa.
Mikä rikkaus. Teosta tutkiessa lukija hämmentyy, ri-

kastuu ja ymmärtää sivu sivulta läpinäkyvämpää perin-
töämme.

Siikala kuvaa, miten ihmisen suhde luontoon saa uu-

sia ajallisia perspektiivejä ja synteesejä. Maan ja tulen 
synty, vesilintujen ja alkumeren merkitykset sinkoutuvat 
toisiinsa. 

Sk di i t l i il k t– Skandinaavisessa mytologiassa maailma rakennet-

tiin jättiläishirviön palasista. Itämerensuomalaisilla lin-
nunmunasta hautui maailma tai kuten virolaisilla, pik-

kulinnut tekivät pesänsä meren rantaan. Komilaisillalalaa 
maailman syntyyn liittyy kaksi sorsanmunaa, joistatataa kkkkk kuououoo--
riutuvat elämää ylläpitävä sorsa ja paholaissorsrsssaaaa.a

Lentävät uhrit

Maailmanpuu, pohjantähtikeskeisyysysysysy j jjaa a aasasassttrtrrtrrt aaaaaaaaaaallilililimmmmymyymymymymmyttttootototoooooolllloolooloo---

giat ja eläinseremonialismi yhdisttävävävätätät s sssuuuouoouoou mmmmmamamamaallalalaalaiisisissss--u-u-uu--uugggggrrrgrrrg iiillillillaaiaiiaii--
sia tai varhaisia uralilaisia kieliäiäää p ppuhuhuhuhhuuununnuuneeiiieieiie tattataaaata i ii ihhmhmhmhmhmmmmisissssisiiäiääiä..

Euraasialainen maailman luluuuoommmiisisisttatataaa kkk kkuuuvuvuvuvuvvvvaaaaaaaaaavavavaaavava S SSSSuuukkukukuukkeeelelelltttatattat jjaaa 

-myytti, taivaan valojen varkkakaaususs jjjaaa a ppppaaaaallalalaaaaauuutututuuuttttatatataaammmimimimmimiminnneennnn nn sseeeess käkäkäkkä 
jättiläiskotkan, ukkoslinnununnn syynynnnnnynynyyytttttttäämämmmmämämämä ääää äää ä ä ttututuuuullililili s sssssaaaaaaaaaaavvavavavat tt 

erilaisia toisintoja.
– Varhaiset perusmyyyttiitt,t, pppyyhyhyhhääätätttt

eläimet ja niihin liittynyyytt t sysymmmbmbbooolololiiiiiikkkkkkkkkkaa aa 

ovat kansoillamme pitktkkäältti  ssssaaamammmmoojojojojojaa.a.a.. 
Karhumyytit ja muut t eellääiinnntntttaararriininnnnaaatatt,, 

säännelty suhde suururrririisistataaannnana   kkkaaaanntatatatataaavvvvvvaaaavvavvat tt
samaa perimää. Ja vvaalklkeieilllllllaaa a a lliliiiinnnnnnnn uiuiiuiuiiu llllllllllllll aaa a aa
kuten joutsenella onn o oo ollllllllutututu  e ee  rirriitytyytyyininininii ennnnnnnneneee  

merkitys. Siikala kerttrtooooo, etette ttäääätää vvaaalalaaalala ekekekkkkeeekeeekkeiitititttitiittiiitttititttititaaa a aaa aaa
lintuja uhrattiin Inmaaaaaririllllleee.

– Nämä aikoinaannnn täärrrkkkekeeeättätä  rrr r rritittttittitii uauaaauuuauaaaalalalaalalitittitit 
ovat olemassa yhä tätääänännänänäääännnn, jaaajaa hhhhuuuuouoooouuuuoouuoolililiimmamamaammamaammmammattttttttttttta aaaa a
kontrollista, ne ovaat jajaattkkaaannna eeeeeeeeeeettt tt sasaaaass lllalalaaaisisssisiisissttttatatataaatt  

elämäänsä. On asiooitti aa,, jj jjjjjototottottotototototkakaakkakakakakakakakakakakkakaa a a aanntntntntnnnttttttttttttttaavavavvvavavaavavavaaavaaaaavaaaavaaaavavvaaavatatatatatattatataatattttatattatatattatatatta  
ihmiselle rituaaliseenn pppupuhdhdhdddhddhdisiiiissssiisi ttaataaaautututututtumummmmmmmummumummummisissssssenenenennenennnenneenneneenenneneneneeeeeneneneneeeneennnnnee  

myötä rauhan ja mamahhddddolollollililiisssuus uududdduduudududududududududududddddeenennnnneneneeneneneneneneneneneneneeeeenneeenennen   
uudistumiseen.

Siikala muistuttaaa, eeteteee tätätätää s ssss s s suououououooooououououououuuuuu mammamamamaaaamaamaammaaaallllallalalaalalalaaalallaaaaallaiiiisisisiisiisisisisisiisiississsisssssiiliilililililiiliiilillilii lllelleleeeellleeeelelleeeeeeeeeeleeeeeeee  

tärkeää on yhä hiljaaisissuuuuuuuuuuuddededdedeeennnnnnn nnnn vavavaaavavvavaavvv atatatataattaatttaatiiiiimmimimimmmimiimimmi uusuususuusuususssssuusssussssussusssssusssssusuussss j j j jj j j jjjj jj  j jjjj j jjjj jjj j jjj jjjjjjjjjjjjjjjjjj jjjjj  jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a aa 

tarve, jota muut länsisieueueuuuuroroorororoopopppoppopppapapaaaaapapaapapappapapaapaapalaalaaaaaaaaaisisissssissississsssi eeetetetettetetettetetttetetetteetetetetteteteteteteetete  e eeeeee  e    ee eeeeeeeeiviviviiiiiiiviiivivivivivivvivvivvvvivvvivivivivvvvääääätätätätätättäätättätätäätttätäättääätääätäätät  
hevin ymmärrä.

– He pitävät meitää j juurrooiiinnanaaaaan .

Myös naisen paikka myyttien ja rituaalien keskiössä on
merkittävä tutkimuskohde. 

– Antropologisesti kiinnostava on äidin rooli, hänen toi-

miessaan tyttären antajana. Ja äiti ja veljet kostaa kunnian-

sa menettäneen tyttärensä puolesta apunaan veljet, ei isä
kuten useimmissa indoeurooppalaisissa kulttuureissa.

Shamanismi liitetään yleensä siperialaisiin tai saamelaisiin 
yhteisöä ylläpitäviin kulttuurikäsitteisiin.

– Itse asiassa shamanismia tavataan vielä 1600-luvulla-
kin Savossa, jossa Pekka-niminen nuorukainen oli oikeu-
dessa syytettynä shamanismista, koska metsän kätköstä
löydettiin hänen isänsä valmistama rumpu. Savon saame-
laisista löytyy tuomiokirjoissa useita merkintöjä.

Rauta-ajalla niin kutsuttu noitausko; näkijät, tietäjät ja pa-
rantajat olivat kansanuskon perustassa. Uskontokäsitys on
ollut hyvin liukuva ja vielä 1900-luvulle karjalaisilla oli eri-
tyisiä arpojia. Ja shamanistinen maailmankäsitys, matkan-
teko tuonpuoleiseen on yhdistänyt itämerensuomalaisten 

kulttuureja laajemmin suomalais-ugrilaiseen maailmaan.
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raututa-a ajajajajajalalaaaa lala. HiHiHH isiisi-i-leleleehthhtojojjjenenennnnnen,,, , , ususuu kok nnnnnnononoono h hararrrararjjjjojojojojjoojj itittuussu tta kkoskeke-
vienen s sannnoojojooo enen ((luluototte,e,  runo jnjnnne.e.e.ee.e )) ) )) ) jaja mmmmmyyyyyyyyyy ttttttisisisisiisisi tetetenn hahmojeenn 
(TT( hor –– UUUkUUU kooo, OdOdinin –– Väinämööinininnninininineneneee ) )) lilisäsäsääääsääsäs kksi muinaiaisssskakann-
didiid nanan avavvavititttt  aantntooivavat t mmyyteilllee eee kekekekertttttttoooommoooooo uusmamamaalllllllllleje a, aihheieitata ja 
memememmetataat foooof rirriririria.a.a.

SSSiSiikikalallalala aaaa a sasasass nonnononononoo ooo ylylyllälättävvinntäätääää ooleeevavavaavavavannn,n, e ettttä viviror lalaiisella ruu-

non udella oon n seseeelvlvlvvvlvvä ä yyhyhteeysy  paitssi i i InInInnIInkekeririn n kakautu ta K Kara jalaan 
mmyymm ös läntiseseennnn,, ,, PPooP hjhjh ananmamaalallllalallalaa ssssuuououou sisittuun n jaja ssiieieltltä ä mum ut-

tatataaaajijijijjj eneen mmukukaannnnaa aa a VViVVienennnaaaaaaaaaaaann n n kukukuk lklkkkkeeueueueueuutttututuunnnenneeeseen n ruuuunononnon ututu eeeeeeen.n.n.n

SuSuS ururinin mmmmmuuuuuuuuuutotototototos s s mmym tot lologiig anannnn l l lluouontntttntteeeeeeeeee ssssa aa tatapapahthtuiu  SSSSSSSSiiiiiiiiiii kakakkakkaaalalalalalaann nnn 

mmukaaan kkririiriiriststtts iininususkokon nn n saasss aapapueueueueeuesssssssssaaa a aa roorororororoooomomo alalaaa aaiiskskaatollo isisi uuuuu tetetetetettenannan  
läläntn eeen jajaj  oooortoodokoksiisusuutututenena ittäiäisisille alalueueeeeeueililililllelel . . MyMyytyttititiruruuuuuurunonononononot t 

lililililililisäsäsässäss änänä tytyivivätättät u uuuuussuusieien kriistitilll isten n aiaiheheidideene  mmmmmmyöyöyöyöyötäät  sulauauttuuenenn 
pepeririririntnteieiseseenen r ruunuunununu oooon.nn. LL aaatotokkakan nn KaKK rjrjrjala aannnn j j j aa aaa ininininininnkekeroissteten n 
lalaal ulululu uiuiihihin n tutulil  llukukkkuiuuiuiuiuiu sisisssss aa aa krkrisistitiilllllliisisiäi  aihiheieita. SaSaSaSaaaaavovovov lalalalaallllaiiisisesssaa TTu-

lel n n nn sysysyynnnnysyssäsää V Väiäiä nänämömööööööiniininininineneneneeen tt oioimimii yhyhddessssä ääää NeNeNNeNeeN iititittitsysyyt t Maariann 
kak nssssasasa, jojojokakakaaa a asesesemomomm iti uuu  k kosossmommommmm ksksen kkeseskuksksk eeeen.nn. 

SiSiikikallallanna  vvvv vuouououou sisikykkymmmmmmmmenennenennieiieieieen mittaan kypspsynynytyty  j ja kasva-
nunut t ttutktkimusustytyö ö onn nnytyt kkirrjoissa jja kansisissasaa –– j jaa kik rjann 

kannnete  kkkiiiiiinnnnii.i TT T Teoos ononon ll lopopoppupup maton aarreaitittaa s sekekke ää ä tututktki-
joille eettä ä susuuomomalaiaisesen n kulttutuuru ippererininnönönön n uuuu sisilllle e jajajakakakajijijijij llllle:e:e:e  

tataiteilijooille, oppopettajiilllle,e  ääidideiillle,, i isoos äiäidedeili lee jja a a isisisililillelee. . IhIhIhananann 
jojokak issele le suomaalaiselellele.

KiKiKiKirsrsrsikikkikikkakakkaka MM M Morro ining g onon kkuulttuuuuurirritotot iimmitttataat jajjaja, jojojoonknkn a aaa erereee ititityiyiyis-s-s-s
alalueu enenaa a ovvo atat suomamalal is-uugrgrg ililaiaisesees t tt kkak nssatattta  jjj ja a aa kikikikikkik eleleeleletetettttt.

Kiiininnonostavavaa oon myöyös s VäVäinämöiöiseseseen nnnnnnn rrororrrr ololi i sosoosootatatatatataapäpääpäpäpäpääpäpäpäpääp älälälälälälälälällääääääälä liiilililikkkkkkkkkkkkönönönnö ä,ä,
jjos sisitätät  v erertat aa  kokok mimilalalaisissteten n titietäjäjjjjääääääääääääääääääään nnnnnnnnnnnn jajajajajajajajajajaaaaa ss   ototttapa äääääääääääääääääääääälllllllllikikkkikikikkökökökökökököönönönön 
PaPaPaPaPPaPamimimimimimmimiininininii , , , jojojoj kaka o olilili mmm mmyöyöyöyööyöösss oioiiio kekkekekekekek uudduuu enene  jjakakajaja jaaaaaa kkk kkkkkkkkkkkäräjäjäjjäjjjäjäjjäjieiiieii n n pipip täääätätäjäjäj .. 
TäTällllaiaia seselllllllllllaaa llllla a aaaa ooaa ririr tutuaaalilil enenennnnnennnnnnnnn h h h  h  oioioioioioittattatt jajallll ololo i i rautakaudedededededededeedeedellllllllllllla a aa aaaaa momomomomomomomomomomomonininininininiinininnninininia aaaaaaaaaa a
roroololooooo ejeja.a.

– –  KyKyKyKKylälään oollll eeeeeeet tt seekääk  inkeriläisillä ettän vaaaaavaanhhhhhnhhhhhhnnn immimimimiimimimimmimimmmmmmammmmmammmm t t ovovovvatata  o o eeeeettt seekäkä inkeriläisillä ettää

bbababaltltltttitiit lallalaisisisisisililiii l ttaa,a,aa  pppppititititii äännä eeeett yhteisöä kkoooossssaa laa y yhttttththththhhteisön nn nnn nn tututttutututututttttut kikkkkikikikkkkikkikik pupuitit
jaa l uouooneneeeeetet m moraaliseet t koodit. MiMiM teten nnn nn ooloo emmmemmemm kakaanan pppääääääääätytyttytytytt mmorraaaaliilililllilisesett kkok ododo itit. -

nneet nnykykkykkyiyiyiyiyy seses ene  iiikäkäraasisismsmiiiin,n, jjokoka a kokokororooooosststsststaaaaaaaaaaa nnnuouououuouorttrtrtrtenenenen k kkkkauu-
pap llistaa rrooooooooolilillia?a?

Aina uusiutuva mytologia

Ihmiskehon oosasatt ededustavat mam aia lmlmmmmaaaaaaa k kkutututtteeenenn Väiäiinänämööissi enen 

polvl i tai varvas, jonka hän satututttaaa rakakenentataeesessasaann k kalliool-
la venettä.

– Vedenpaisumus onkin vvereenpaisummuus.s. JJJumumaala anan j jalal-
kaa koskevat loukkaantumisseet ovat mummukkaana mmononiissasa
myyttitarinoissa.

Eri aikakausina kantasuomalaisen kulttuuuririn kokek mmat t ini -
doeurooppalaiset ja balttilaiset yhteydet ovovat ppalala a ppalaaltlta 
muuttaneet ja uusineet mytologo iaammememe. . BaBaBaltteieilttltaa sas addut

lainasanat kuten virsi tai kannteteelelele j j jaa a ukukukkokoossen juumamamaalalal n PePerr--
kunaksen muuntuminen suooomalalaisisteten n ppepp rkrkrkeleleeeekksk i i mumumm is-
tuttavat meitätää k anssakäymmmisesen n liikekek isisisyyyyyydedeststä.ä

– Alkuperäältltäään n ararjaaj llalaisisiaiia s saanojojaa ovovovo at tututkikijaja J JJororooorormmamama 
Koivulehdon mukaan taiaivav s,, sammamaasss,s, jj jumumumma,a, m mmmaananaa a tattaaii i

mamaarrrrrrasasa . Saampmpmpooo tatt as tuleee taivaaan kkeskukskssseeeeeenn ulululotottut vaa 
papatstsasastata, sammmastata, kukuvavaaavavavasastatata ss sannananasasaa tat .

GeGermrmrmaaaaninen n mymytotololologigia a onon vvv aiaiia kkukuttttannut iitätät memererrensuuoooomemem n n 
mymy tyttitirurunoon utu eeeen jaja r rahahahvavavaananusususkokokonntntoooon n n eenennee nnenennn kkakakak iiikikkekek a a 
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Kirjailija ja ohjaaja Heidi Köngäs  
vierailee Pirran vuoden 2013 kolumnistina.

Luja mutta lempeä
Teksti Heidi Köngäs

Joogaopettajani Maaria Totro käyttää tunneieilllllllaaan n n uuseieieiieiinn 
ilmaisua: ”luja, muutta lempeä”.  Minustaa ssse e ooonn kkelellelllpopopoppo 

mantra muuallekin kuin joogamatolle. Yhhdhddisstteeellmlmlmmä ä ää ititititsseseseesss-
sään on vaativa ja mutkikas. Jos on peelklkkkäässttäääääänän lllllemeememe pepeä,äää  
on vaarassa jäädä jalkoihin, siksi lemmmpppeeyydydddeenenn vvaasastatataavovovov i-

maksi tarvitaan juurri peräänantamatonntntta luuuujjjuuuuuutttatata. . JoJoos ss ononon 
pelkästään luja, voii jäätyä ja kovettuuaa lluujuuuuuuutuu eeenennssasaa ssisisissisälällele, , 
eikä ilman lempeytttä voi oikein selvititäää.

Olen ohjannut eensimmäistä kertaaaa  oommmamaaanannna  rrroomommmmmaaaaanininininnininnn nn 
Hyväntekijän pohjaalta tehdyn tv-elookkuuuvvanannn. TaTaTaTaaT rrjrjjaa a a a KyKyyKyylmlmä ä 

teki käsikirjoituksenn jo vuonna 2008, kkakakksi i vvuuuuoootto ttataaaa r roomommmo aaaaaaaa--
nini ilmestymisen jjälkeen. Kesti siis vviviiisi i vuvuuuootottoo tataaaa eeeeennnnnnn eenn 
kuin teksti lihallistuui kuviksi.  Ja vaiaikkkkkka a oolllenennnee  kkkkirrrjjojjooj iitittaaataa---
nut Hyväntekijän jäälkeen kaksi romaaanniniaa (((JJooooJ kkikik nn n siiiiiis nnuunnnn ststtttststtaaa aaaa
ja Dora, Dora) ja mmelkein unohtanut aaaikki aaiaiiseeemmmmmmmmmmminnnnnn kkkkiriririri -

joittamani aikuistenn rakkaustarinan, tuunnntuut ii seseeee sss ititittiti tteeeeeeenknkkknknkiininiin 
eräänlaiselta kotiinppaluulta. Hyväntekijänännn  mmmaaaaaailllmmmaaamaam aannanaa   ooooliliiiii 

helppo palata, henkkilöt ja tilanteet olivaat tt jojooj  kkk ererrree taaaataaalallllleeelell eenennen 
elettyjä ja hyvin tuttuja.  

Tätä kirjoittaessaani kuvaukset ovat juururri i loloooppppppppunununnnuu eeeeeeee ttt.ttt  

Parasta niissä oli taaas kerran yhdessä tekemininnnenenn, , ,   rrrieieeieei mmmumumumuumm , 
joka siitä syntyy. Ja tämä koskee kaikenlaista yyyyhdhdddh eeesssssäääss  ttt tteeeee--

kemistä, oli se sittenn kuorossa laulamista ja lastteenenne  hhhh haraarrra raaarrassss--
tusten tukijoukkoina olemista. Oli aikoinaan ihanananaaa a mmymyyymyyyyyy---
dä jossain jalkapalloturnauksessa kahvia ja itseleivivvivototttutuutua aaa

pullaa. 

Yhdessä tekemissen jälkeen tulee aina vähän haikea a

olo. Minun on jo ikkävä näyttelijöitäni: Sari Siikanderia,
Tea Istaa, Esko Salmmista ja Carl-Kristian Rundmania. Hei-
dän osaltaan kuvaukkset päättyvät kun viimeinenkin kuva 
on otettu. Minä jattkan vielä viikkoja elokuvan jälkitöi-

den kanssa. Saan viiipyä vielä Hyväntekijän maailmassa. 

Ankarin luopumisen hetki tulee sitten kun viimeisetkin
lopputekstit on laiteettu paikoilleen. Silloin iskee se kan-
sanlaulun autius lehhtipuihin. 

Minulta kysytäänn usein, miten lomitan kaksi erilaista 

ammattia yhteen. VVastaan, että oivallisesti. Intensiivisen 
ohjaamisen ja yhteistyössä tekemisen jälkeen tuntuu helstyössä tekemisen jälkeen tuntuu hel-
pottavalta pysähtyä yksinäiseen työhön eli kirjoittami-
seen.

Kirjoittaminen on myös eräänlaista sisäistä lempeyttä.
Millään muulla tavalla en voi kuvata sitä vaikutusta, min-
kä lastenkirjan kirjoittaminen minuun teki. Heti Dora, 

DoDoraran n jäjäjäj lkkkkkeeeeeeeeeen nnn susuuukekekekelslslslsiniininin lll lllasasasasastettetetenknknknkiiririrjjjajajaanananan. HHHeHenkselirouvan luo 
tuli hhieienon stststtteleva a pupupupupupupupu nnn nimimimimimi leleleltätätä Heleleleleeenena von Baldur, paltu-
rinpuhujien suukukukukujujujujuururururtatatata sss siiiiiiiissss. OOO Ollen kirjoittanut kaksi nos-

talgista lastenkirjaa höpsöstä Henkselirouvasta ja hänen
talostaan ennen tätä uusinta nimeltä Sinivärinen pupu. 

Lopultakin minun sisäinen lapseni tarvitsi tätä lohdutus-
ta, maailmaa, joka on täynnä luottamusta, ystävyyttä ja
vastapaistetun korvapuustin tuoksua.

Olen syntynyt syyskuussa ja syksy on aina ollut mi-
nulle voiman vuodenaika. Silloin kesän latausta on vienulle voiman vuodenaika Silloin kesän latausta on vie-
lä tallella, mutta talven kamala jossain kaukana. Pidän 
siitä, kun puolukat kypsyvät, kun puut heittävät itsensä

kultaan ja kupariin, kun aamut ovat kirpeitä ja kuulaita. 
Jonain sellaisena hetkenä luulen saavani kiinni tunte-
muksesta, jossa yhdistyvät ne kaksi: lujuus ja lempeys.
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Rumpumusiikki raikasi ja kutsuvieraat taputtivat 

rytmiä, kun Kalevala Korun Kulttuurisäätiö jakoi 18. 

kerran apurahoja Helsingin uudella Musiikkitalolla.

Apurahan saajien valinnassa painotettiin teemaa 

Kulttuuri muuttuvan suomalaisuuden siltana.

Tänä vuonna apurahoja saaneet hankkeet liittyivät

esiintymisiin, julkaisuihin, tutkimukseen, musiikkiin, 
kädentaitoihin ja tohtorinväitökseen. Yksi tyytyväisistä 
apurahan saajista oli ugandalainen taiteen maisteri, muo-

toilija ja pedagogi Lincoln Kayiwa, joka järjestää syksyn
aikana Juuret-työpajoja suomalaisille ja ulkomaalaisille

lapsille. Kayiwa on toteuttanut eri teemaisia työpajoja 
kulttuurikeskus Caisalle jo vuodesta 2004.

– Juuret-taidetyöpajalla haluan edistää monikulttuu-
risuutta, tarinankerrontaa sekä käsityötaitoja. Järjestän 
neljä työpajaa eri-ikäisille lapsille ja nuorille, joiden ta-

voitteena on rohkaista lapsia kertomaan tarinoita heidän 
omasta kotimaastaan ja kulttuuristaan sekä tulkitsemaan

niiden avulla taidetta heidän omista lähtökohdistaan.
Kurssin suomalaista osuutta edustavat Kayiwan val-

mistamat kolmiulotteiset puukirjaimet, joista lapset voi-
vat rakentaa haluamansa heille merkityksellisen sanan, 
johon tarina ja taideteos perustuvat.

– Puu on lähellä suomalaista sielua. Se ei rikkoonnu
ja sen voi kierrättää. Toivon, että lapset valitsevat oman
lempisanansa ja tarinan kerrottuaan voivat rakentaa puu-
kirjaimista saman sanan. Puukappaleet voi maalata, pääl-
lystää tai koristella haluamallaan tavalla, selittää Kayiwa.

Työpajan tärkein anti ovat lasten tarinat ja niiden jaka-
minen toisten lasten kanssa.

– Taidetyöpajan avulla lapset kuulevat kiinnostavia ta-
rinoita toisten taustoista ja kulttuureista. Halusin järjes-

tää nämä pajat, koska oma äidinkieli on

jokaiselle niin merkittävä asia, että sitä
kannattaa jakaa muiden kanssa. 

Neljän taidetyöpajan jälkeen Kayiwa 

järjestää töistä mininäyttelyn, jonka jäl-
keen jokainen saa teoksensa kotiin.

Jykevä Juurakko

Juurakko-yhtyeen laulajat ovat tehneet 
yhteistyötä yli kymmenen vuotta. Musiikissa yhdistyvät 
kiehtovalla tavalla uusi suomalainen kansanmusiikki, af-
roamerikkalainen blues ja improvisaatio. 

– Kulttuurisäätiö myönsi ryhmällemme apurahan le-

vyntekoa varten. Olemme valmistelemassa levyä, jossa
kansanmusiikkia ja bluesia tulkitaan paitsi erilaisilla kan-

teleilla, myös  matkaharmoonilla, plankulla, jouhikolla ja 
sen kotelolla sekä kammalla ja kukkarolla. Höystämme
siis  musiikkiamme mielikuvituksella, nauravat yhtyeen 
Anna Wiksten ja Kaisa Saarikorpi.

Ainutlaatuinen sointi syntyy moniäänisestä laulusta ja

improvisaatiotulkinnoista. Sävellykset ja sanoitukset ovat
kaikki omaa tuotantoa. Yhtyeen laulajat ovat ammatti-
muusikoita ja musiikkipedagogeja.

– Olemme laulaneet yhdessä yli 10 vuotta tulkitsemal-
la moniäänistä laulua. Vuonna 2011 yhytimme kantelis-

tin mukaan ja perustimme virallisesti Juurakko-yhtyeen,
kertoo Kaisa Saarikorpi. 

Levyn äänitys alkaa syksyllä ja julkistus on ensi ke-
väänä. 

– Levyn ammattimainen valmistus vie yllättävän pal-

jon rahaa. Kulttuurisäätiön apurahasta oli meille valtava
apu ja olemme siitä erittäin kiitollisia, lisää Anna Wiksten.

Ajankohtaista

Silta kohti  
suvaitsevaisuutta

Kalevala Korun Kulttuurisäätiö jakoi 

60 500 euroa apurahoja

Teksti Petra Nikkinen
Kuvat Pirjo Helenius, Kalevala Koru
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Arkista hopeaa

Henna Pokkasella, Teija Halosella ja Heidi Pesulla on ko-

rumissio. Karsitaan luksus pois ja tehdään korunvalmis-
tuksesta arkisempaa.

– Olemme perustamassa toisenlaista kultasepän alan

yritystä Hämeenlinnaan. Ajatuksenamme on madaltaa 
kynnystä korunvalmistukseen, omaan luovuteen ja tulkit-
semisen iloon sekä sitä kautta lisätä hyvinvointia, kertoo
Henna Pokkanen.

Kaikki  kolme hankkeessa mukana olevaa kulta- ja 

hopeaseppää ovat muotoilijoita ja alansa ammattilaisia.
Kolmikko aikoo perustaa oman gallerian ja jatkaa hyvin
alkanutta kurssitoimintaa.

– Järjestämme seuraavaksi korukurssin kehitysvam-
maisille nuorille, jossa he saavat kokeilla taidetyösken-

telyä ja korujen tekoa. Viime talvena järjestimme vastaa-
van kurssin omaishoitajille ja mielenterveyskuntoutujien
läheisille. Tulevalla kurssilla ryhmä on heterogeeninen,
joten ryhmän täytyy olla riittävän pieni ja olemme kaikki 
kolme aina paikalla avustamassa.

Muotoilijoiden mukaan koru on ihanteellinen kurssin
aihe, koska sitä voi tehdä monella tapaa. Itse valmiste-

tuista koruista on tullut usein tekijänsä lempikoru, jota
kannetaan ylpeydellä.

Palkitsevaa kulttuurityötä

Kulttuurisäätiön hallituksen puheenjohtaja ja Kalevala 

Korun toimitusjohtaja Riitta Huuhtanen kertoi hallituk-
sen paneutuneen hakemuksiin perusteellisesti.
– Kokemuksemme mukaan monet niistä hankkeista joita 
palkitsemme, eivät ehkä muutoin toteutuisi lainkaan il-
man tätä apurahaa. Olemme siis oman mittakaavamme 

kulttuurielämän vaikuttaja. Tänäkin vuonna hankkeet 
hienolla tavalla toteuttivat annettua teemaa, ja muuttuva 
suomalaisuus saa tulevana vuonna monta tulkintaa eri 
puolilla Suomea.

Kuten apurahan saaja Laura Ikonen osuvasti kiitospu-
heessaan painotti, vuorovaikutuksen kehittäminen tai-
teen avulla auttaa suomalaisia rakentamaan suvaitse-
vampaa tulevaisuuden Suomea. 

– Taide on merkityksellistä sekä tekijöille että vastaan-

ottajille. Tehdään hyvää taidetta ja taiteella hyvää!
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Näyttelyt

Urho Kähkönen
Hiljaisuus–näyttelyn  
toteuttamiseen 2 000 euroa

Esiintymiset

Aki Suzuki Spirits
Planet Earth No. 3 Kalevala Aino -esityksen  
toteuttamiseen 4 000 euroa

Anu Silvennoinen ja työryhmä
Rajapassas-tanssiteoksen toteuttamiseen 3 000 euroa

Pieta Koskenniemi
Poroa karjalanpaistissa -tanssiteoksen  
toteuttamiseen 3 500 euroa

Laura Ikonen
Maailman synty -draamaprojektin  
toteuttamiseen 5 000 euroa

Julkaisut

Anja Törmä
Bysantin kuva Pohjolassa -kirjan  
työstämiseen 2 000 euroa

Kansanmusiikki-instituutti /Matti Hakamäki
Finnish Folk Singers -levysarjan  
toimitustyöhön 4 500 euroa

Anna Laitinen ja työryhmä

Kalevala musiikkitarinasovelluksen  
toteutukseen 2 000 euroa

Maailman musiikin keskus ry / Jaana-Maria Jukkara
Pieni tiikeri -lastenmusiikkilevyn  
tuottamiseen 3 000 euroa

Tutkimus

Johanna Häiväoja
Paula Häiväojan korutuotannon  
dokumentointiin 3 000 euroa

Musiikki

Pauliina Pajala
Sammon taonta -kansanmusiikkitapahtuman  
järjestämiseen  2 200 euroa

Anna Wiksten / orkesteri Juurakko
Orkesteri Juurakon studioalbumin  
työstämiseen 2 000 euroa

Katariina Airas / lauluyhtye Suden aika

Suden aika -lauluyhtyeelle uuden materiaalin ja levyn 
työstämiseen 2 000 euroa

Emmi Kuittinen / Finno-Balkan Voices –yhtye
Finno-Balkan Voices -yhtyeen ensilevyn  
äänittämiseen 3 000 euroa

Outi Kallinen ja työryhmä

Kolme lintua ja muita tarinoita -teoksen  
toteuttamiseen 3 000 euroa

VUODEN 2013 APURAHOJEN SAAJAT

Juurakko-yhtyeen Kaisa Saarikorpi (vas.) ja  
Anna Wiksten iloitsivat tulevasta levytysprojektista.

 
Taiteen maisteri Lincoln Kayiwa haluaa edistää 
lasten monikulttuurisuutta.
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Kalevalaisten Naisten Liiton ja Kalevala Korun  

yhdessä perustama Kalevala Korun Kulttuurisäätiö  

jakoi tänä vuonna apurahoja 18. kerran.  

Apurahan saajien valinnassa painotettiin hankkeita, 

jotka noudattivat valittua teemaa  

Kulttuuri muuttuvan suomalaisuuden siltana.  

Yhteensä apurahoja jaettiin 60 500 euroa  

22:lle eri hankkeelle. 

Kulttuurisäätiön seuraavien apurahojen  

hakuaika alkaa 28.2.2014.  

Ensi vuoden teema on Runon voima arjessa. 

Kädentaidot 

Lincoln Kayiwa

Juuret-työpajojen  

toteuttamiseen 4 500 euroa

Heidi Pesu ja työryhmä
LOUHI-korukurssin  

toteuttamiseen 2 000 euroa

Tohtorin väitös/opinnäyte

Maija Karhinen-Ilo
Harpun voima -konsertin  

toteuttamiseen 800 euroa

Muut

Kulttuuriosuuskunta Uulu
Uulufest-festivaalin konserttien ja työpajojen  
toteuttamiseen 3 500 euroa

SirkusRakkausPumPum ry
Monitaiteellisten ja yhteisöllisten lastentapahtumien 
toteuttamiseen 1 500 euroa

Ulla Lehtonen
Monikulttuuristen draamatyöpajojen  

toteuttamiseen 2 000 euroa

Auli Hirvonen
Menneisyyden jalanjäljillä tulevaisuuden  
maisemassa -kyläkävely- ja seminaarisarjan  
toteuttamiseen 2 000 euroa

Vuoden 2013 apurahojen saajat vastaanottivat  
palkintonsa uudella Helsingin Musiikkitalolla. 

<< Henna Pokkanen (vas.), Teija Halonen ja Heidi Pesu järjestävät  
    seuraavaksi korukurssin kehitysvammaisille nuorille.
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Palstalla esitellään  
Kalevala Korun kulttuurisäätiön  

tukemia kulttuurihankkeita.

Nuorisoseura  
Motora  
juhlatunnelmissa

Teksti Anni Kuittinen

Joensuulainen nuorisoseura Motora ry. täyttää tänä vuon-
na 45 vuotta. Seurassa harrastaa kansantanssia noin
200 lasta, nuorta ja aikuista. Nuorimmat tanssijat ovat 
3-vuotiaita. Motorassa on lukuvuonna 2012–2013 peräti
11 kansantanssiryhmää sekä kaikille avoin Folkjam-tans-
siliikuntaryhmä. Nuorisoseuran lasten- ja nuorten kan-
santanssiryhmissä annetaan taiteen perusopetusta ope-
tussuunnitelman mukaan.

Motora saa usein huomiota suurella poikamäärällään, tyt-

tö- ja sekaryhmien lisäksi seurassa tanssii kaksi ainoas-
taan pojille suunnattua ryhmää. Pojat pysyvät vauhdik-
kaan harrastuksen parissa saadessaan kehittää itseään. 

Akrobatiamaiset temput ja vaativat ripaskat osoittavat
heille, että tanssi vaatii kestävyyttä ja voimaa.

Motora on hyvin aktiivinen nuorisoseura. Motoran tans-
siryhmät osallistuvat vuosittain lasten ja nuorten valta-

kunnallisiin kansantanssiluokitteluihin ja menestyvät 
niillä hyvin. Seuran tanssijoiden korkea taitotaso on
valtakunnallisesti tunnustettua. Motora valittiin vuonna

2008 Vuoden kansantanssiyhtyeeksi, mikä on korkein 
mahdollinen Suomessa saatava tunnustus kansantanssi-

seuralle. Tänä vuonna Suomen Nuorisoseurat ry valitsi 
Motoran Vuoden Nuorisoseuraksi 2013. Perusteluissa to-

dettiin, että Motora on jatkuvasti uusiutuva, uusiin haas-
teisiin tarttu ja kehittyvä seura, jonka toiminta on näky-

vää ja laadukasta.

Motoran ryhmät esiintyvät sekä kotimaassa että ulko-

mailla. Tanssiryhmien esiintymisissä mukana on Moto-
ran oma kansanmusiikkiyhtye Rälläkkä.
Kansantanssiryhmän perustivat Rauni ja Sakari Riikonen 

Kontiolahden Mönniin vuonna 1968. Riikoset ohjasivat
tanssiryhmää vuoteen 1993 saakka. 1970- ja 80-luvuil-
la Motora oli merkittävä suomalaisen kansantanssin uu-
distaja: ryhmä pysyi tiukasti perinteessä, mutta etsi sa-
malla uusia ilmaisutapoja ja vei kansantanssia rohkeasti 
näyttämölle. Samanlainen ajatus jatkuu seurassa vielä 

tänäkin päivänä. Tanssista tehdään nykyaikaisempaa ja 

viihteellisempää, mutta perinteitä ei tyystin unohdeta. tteieieieieitätempää, mutta perinteitäinteitnteitä

Motoran tanssiryhmien tyylissä painottuu etenkin karjaryhmien tyylissä p -
lainen kansantanssi ja -musiikki.

Motora on edennyt toiminnassaan vauhdilla. Lasten tans-
siryhmien määrä lisääntyy, ja vakituisen toimitilan löy-
tyminen antoi hyvät puitteet toiminnan kehittämiselle. 

Motora myös työllistää nykyään neljä osa-aikaista työn-
tekijää. Osa-aikaisten työntekijöiden lisäksi talkootyöllä 

saadaan Motorassa edelleen paljon aikaan. Tanssijoiden
vanhempien rooli on suuri etenkin esiintymismatkoilla, 

joilla ala-ikäisten lasten ja nuorten ryhmillä on aina mu-
kana omia vanhempia huoltajina. Tekemisen riemua riit-

tää tanssiharrastuksen parissa siis koko perheelle!

Nuorisoseura Motora sai  

vuonna 2012 Kalevala Korun  

kulttuurisäätiöltä 6 000 euron  

apurahan juhlavuoden  

Tanssin teille  

-tanssikonserttia varten. 
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Kiinnostaako karaoke?

Runokaraokessa pääset tulkitsemaan omia
tekstejäsi tai tunnettuja suosikkirunoja sekä
tapaat nimekkäitä runoilija- ja musiikkivieraita.

Syksyn runokaraokeillat 1.10., 5.11. ja 3.12.13
Tampereen Teatterissa. Vapaa pääsy.

Voimamiehet
vauhdissa
Viime vuonna lehden Voimasanoja-palstalla haasta-
teltujen muusikoiden tuoreet kuulumiset ovat työntäy-

teisiä. Jarkko Martikaiselta ilmestyy ensi vuoden alussa 
odotettu uutuusalbumi, Koirien taivas. Mies on tehnyt

musiikin myös syyskuussa Hämeenlinnan teatterissa 
ensi-iltansa saavaan Pojat-musiikkinäytelmään. Marko 
Annala on puolestaan keikkaillut Mokomansa kanssa 
tiiviisti. Yhtye esiintyi keväällä myös Japanissa. Samae
Koskisen keväällä ilmestyneen Hyvä päivä -albumin kap-

paleet ovat jo radion soitetuimpia hittejä, ja Koskisen 
Korvalääke-kokoonpano oli vakiovieras kesän festareilla. 
Räpartisti Paleface vaikuttaa mm. suuren suosion saa-
neessa, jazzmusiikkia ja puhelaulua yhdistävässä Ricky 

Tick Big Bandissa.

Koonnut Petra Nikkinen

          Kalevala Venäjällää

Kalevalaseura ja Suomen Pietarin 
          instituutti ovat aloittaneet Taiteilijoiden  nn
   Kalevala Venäjällä -hankkeen seitsemän 
venäläisen kuvataitelijan kanssa. Mukaan 

                 kutsutut taiteilijat tulkitsevat kukin omalla    
              tavallaan Kalevalaa ja valitsevat eepoksesta    
          heitä kiinnostavat aiheet. Teoksista järjestetään nnnnnnnn 
      näyttely Pietarissa keväällä 2014 ja myöhem-   

   min samana vuonna Suomessa.  

Lisätietoja kalevalaseura.fi

on kuulunut WSOY:n valikoimaan koko yhtiön 135-vuotisen historian ajan. WSOY 
juhlistaa merkkivuottaan julkaisemalla Topeliuksen klassikkosadut kalevalaisen 
naisen, kouluneuvos Kirsti Mäkisen uudelleen kertomana. Kustantamon mukaan 
”Mäkinen on kuronut kiinni matkaa, jonka suomen kieli on harpannut eteenpäin 
Topeliuksen ja hänen suomentajiensa ajoista”. 

www.topeliuksenpaluu.fi

Topeliuksen Lukemisia lapsille

Vielä ehtii!
Helsingin Kaupunginteatterin syksyn uutuus
on Vielä ehtii -näytelmä, jossa vanhukset ovat 
kaikkea muuta kuin hiljaisia ja kilttejä. Onkohan 
tässä uusi kilpailija rakastetulle Kvartetille?
Pääosissa Leena Uotila, Riitta Havukainen, Ulla 
Tapaninen ja Vesa Vierikko. Ensi-ilta 31.10.2013 a Vesa Vierikko. Ensi-ilta 3

Helsingin Kaupunginteatterissa.ngin Kaupunginteatterissa.

Kulttuuriuutiset
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Teksti Riitta Huuhtanen
Kuvat Kalevala Koru

Kalevala Koru on muotoiluyritys, jonka muotoilu on 
korkeatasoista, tunnistettavaa ja erottuvaa. Muotoilu 
tulkitsee omaa aikaansa ja saa inspiraationsa tari-
noista, ihmisistä, luonnosta ja ilmiöistä.  Näin mää-
rittelemme muotoilun roolin Kalevala Korun muotoi-
lujohtamisen periaatteissa.

Hyvin muotoiltu tuote ei synny itsestään vaan sen takana

on lukemattomia tunteja työtä, kokeiluja, kokemusta ja en-
nen kaikkea ammattimaisen muotoilijan näkemys. Kun tuo
osaaminen yhdistyy Kalevala Korun muotoiluperinteeseen 
sitä tulkiten ja sitä myös uudistaen, syntyy menestystari-
noita – tunnettuja ja ikonisia Kalevala Koruja.

Kalevala Koru on kädentaitajien ja muotoilijoiden luova 
yhteisö. Kulta- ja hopeaseppien sekä muiden taitavien ko-

rualan ammattilaisten käsien kautta kulkee vuosittain sa-

toja tuhansia koruja kaikkien korunystävien iloksi. Herk-
kien, vahvojen ja taiten tehtyjen korujen muotoilun takana
ovat aina korumuotoilun ammattilaiset, muodon ja tyylin 
visionäärit. Muotoilijat ovat tärkeä ja merkityksellinen osa
koruyhteisöämme.

Kalevala Korun tarina ja korujen muotokieli saivat alkunsa
viikinkiaikaisista korulöydöistä, mutta ilman suunnitteli-
ja Germund Paaerin hienovaraista loppusilausta Kalevala 
Korun omaleimainen muotokieli olisi jäänyt syntymättä. 

Tunnetuin Paaerin koru mallistossa on rakastettu Kuutar.
Vuoden 1947 korusuunnittelukilpailun satoa puolestaan 

oli suomalaisen muotoilun uranuurtajan ja uudistajan Kaj 
Franckin Kaarna-sormus. Kalevala Korun pääsuunnitteli-
jana 1950-luvulla toiminut taiteilija ja teollinen muotoili-

ja Eero Rislakki puolestaan oli suomalaisten kivikorujen 
uranuurtaja ja juuri hän juurrutti kivien käytön korumate-
riaalina tunnistettavaksi osaksi tämänkin päivän Kalevala 
Korua.

Rislakkia seurasi pääsuunnittelijana hänen aikalaisensa
taiteilija ja hopeaseppä Börje Rajalin, jonka tunnetuin
klassikko mallistossamme on edelleen sileä hopeasor-

mus. Hopea oli Rajalinille tunnusomainen materiaali ja
hän vaikutti vahvasti Suomessa hopeakorujen muotoi-

luun. Samaan aikaan toisaalla eli Kaunis Korussa Mirjam 
Salminen loi pelkistetyn yksinkertaista modernin skandi-
naavista hopea- ja kivikorumuotoilua tehden tunnetuksi 

erityisesti spektroliittia korukivenä. Kaunis Korusta tuli
myöhemmin osa Kalevala Korua.

Ensimmäinen naispääsuunnittelija Paula Häiväoja kou-
luttautui alun perin muotitaiteilijaksi. Hän toi Kalevala
Koruun 1960-luvulla aivan uuden muotokielen – suo-
rastaan ultramodernit hopeakorut. Häiväojan esimerkki
viitoitti tietä nykypäivän tunnetuimpien Kalevala Koru-

jen suunnittelijoille Kirsti Doukasille ja Marja Sunalle. 
Heidän jälkeensä suunnittelijajoukkoon ovat liittyneet
monet muut taitajat kuten hopeaseppä ja korumuotoilija 

Vesa Nilsson sekä muotoilija Elina Makkonen.

Jokainen muotoilija havainnoi ympäröivää maailmaa ja 
tulkitsee omaa aikaansa. Muotoilun ajattomuudesta ker-
too kuitenkin se, että onnistunut korumuotoilu voi ko-
kea uuden tulemisen vuosikymmentenkin kuluttua. Tänä
syksynä Kalevala Koru esittelee vaikuttavan sormusmal-

liston, johon on koottu menneitten vuosikymmenten me-
nestysmalleja. Mukana ovat taiteilijat Kaj Franck, Börje 
Rajalin, Kirsti Ilvessalo ja Toivo Toukonen. Sormusmal-
listo on kunnianosoitus Kalevala Korun muotoilijoille sa-
malla kun se tuo ikiaikaiset mutta samalla erittäin ajan-

kohtaiset mallit tämän päivän korunystävien iloksi.

Kirjoittaja on Kalevala Korun toimitusjohtaja.

Kalevala Koru – muodon taitajien yhteisö

Kalevala Korun kuulumiset

Yksi Kalevala Korun suosituimmista sormusmalleista 
on Börje Rajalinin suunnittelema sileä hopeasormus. >>
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Ehdota  
Vuoden 2013  

vapaaehtoista!

Kansalaisareena aloittaa valtakunnallisen 
Vuoden vapaaehtoinen -palkinnon perinteen. 

Tavoitteena on nostaa vapaaehtoistoiminnan arvostusta 
ja näkyvyyttä. Vuoden vapaaehtoinen voi olla 

pitkän linjan vapaaehtoistoimija tai uusi, 
mutta innovatiivinen tulokas.

Tervetuloa mukaan ehdottamaan ja äänestämään
Vuoden vapaaehtoista! Ehdotukset on jätettävä 6.10.
mennessä. Tämän jälkeen Kansalaisareena esittelee 

kampanjan nettisivuilla kaikki ehdokkaat ja jokainen 
voi äänestää suosikkiaan. Arvovaltainen raati valitsee 
Vuoden vapaaehtoisen kymmenen eniten ääniä saa-

neen joukosta. Vuoden vapaaehtoinen palkitaan 23.11.
Helsingin Messukeskuksessa järjestettävillä 

Vapaaehtoistoiminnan Menu-messuilla.

www.kansalaisareena.fi/vapaaehtoinen

Börje Rajalin
Teksti Mari Kotka

Börje Rajalin toimi Kalevala Korun pääsuunnittelija-
na vuosina 1956–60 ja freelancerina 1975–83. Tuo-
hon aikaan muotoilijan rooli oli hänen mukaansa 
hyvin kokonaisvaltainen.

– Voisi sanoa että toimitusjohtajan jälkeen tärkein rooli 
oli muotoilijalla. Tein Kalevala Korussa tuolloin kaikkea:

korusuunnittelua, tuotantoa, näyteikkunat, messuosas-
tot, myymälät – toisin sanoen koko brändi-ilmeen.

Rajalinin aikana moderni koru sai Kalevala Korussa 

yhä tärkeämmän roolin.
– Kalevala Korussa oltiin edelläkävijöitä, sillä esi-

merkiksi sileät hopeakorut olivat aikaansa edellä. Tein 
enemmän modernia muotoilua kuin historiallisia malleja. 

Pitkästä urasta huolimatta koruja olen suunnitellut vain 
Kalevala Korulle. Tämä oli erittäin merkityksellistä ja jän-

nittävää aikaa minulle.
Nyt uudelleen julkistettavien sormusmallien taustasta

Rajalin kertoo, että häntä pyydettiin suunnittelemaan ho-
peasormuksia, joissa olisi käytetty vanhoja ornamentti-
aiheita. 

– Sormuksethan ovat hyvin ajattomia malleja, ja siinä 
mielessä ajankohtaisia edelleen, toteaa Rajalin katsoes-

saan mallejaan nyt.  

Sormusmallien uudelleenjulkaisusta Rajalin odottaa

innoissaan.

– Tulee olemaan jännittävää nähdä malleja ihmisillä 

uudelleen. Hupaisaa!

Sakonat-kansanmusiikkitapahtuma 
Lappeenrannassa 30.10.-3.11.2013

Sakonat-kansanmusiikkikurssi 1.-3.11.2013

Tervetuloa kaikki kansanmusiikin ja -laulun harrastajat 
tai siitä kiinnostuneet lapset, nuoret ja aikuiset!

Aika ja paikka

Lappeenrannan musiikkiopisto, Koulukatu 36

pe 1.11. klo 16.00–20.00
la 2.11. klo 9.00–17.00
su 3.11. klo 9.00–13.00

Kurssin päätössakonat: esiintyjinä viikonlopun
kurssilaiset ja päätähtenä Puhti! 
sunnuntaina 3.11.2013 klo 13.00.

Lappeenrannan musiikkiopiston Helkiö-sali

Kurssin opettajina mm. Sari Kaasinen, Mari Kaasinen, 
Karoliina Kantelinen ja Jukka Kyllönen.

Koulutuksen hinta 130 euroa, johon sisältyy 
opetus ja ruokailut.

Ilmoittautuminen ja kurssin tarkemmat tiedot:
www.kesyli.net.

Muita Sakonat-konsertteja, mm.

30.10.2013 klo 18.00 Aloitussakonat,
Lappeenrannan pääkirjasto, vapaa pääsy

31.10.2013 klo 19.00 Värttinä ja Sari Kaasinen & Otawa,
Lappeenranta-sali, liput toimituskuluineen

16.50–27.25 euroa Lippupalvelusta

1.11.2013 klo 14.00 Tsijusakonat: esiintyjänä Kipinä, 
Kahvila Majurska, vapaa pääsy

2.11.2013 klo 20 Sakonat goes Lamppu:
Pääesiintyjänä Kyläpelimannit,

Ravintola Kolme Lyhtyä, vapaa pääsy

Tiedustelut ja lisätiedot 

www.sarikaasinen.com tai 
Sari Kaasinen, sari.kaasinen@sarikaasinen.com, 

puh. 050 564 0930.
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Ideasta kkkoooookkkoo  
kkkkkaaaaaaaaaaannnnnssssaaannn ppeerrrrrrriinnnnttteeeeeekkkkssii

ElEElE sasasaaaa HH HHepepepepppppppororoo auauudadan n ededisisstytykskskselelelliiliststs ä ä ää totoimimininntataa a a eiei 
tututunnnnnn eteteteta a a tatatarprprpppeeeee ksksi i hyhyvivin n susuhthteeeee sssssssa a sisis ihihenen, , mimiteteteten n 
vavavavv hvhvhvvhvvananna  j jjjäläläljejejjejen nn n hähäh nenen n n tetetekokonsnsa a kakakalelevavav lalalaaaisissenen k kululllttt-
tututuutuuuuruu inininin eeläläävövööitittätät mimiseseksksi i ovovoo atatat j jjjätätätättätättt neneetete  s suouoomamalalalaaii--
seseseeeenenne  eeeeläläläläämämämänmnmnmenene oooon.n. H HHänänää enenene  h henenkikik lölökokokkohthtaiaiiinneneen n n nn
akakakkaka titititiiiivivi inininnenenennnn p ppananokokoksesensnsa a ononnn u unonon hththttununu utut, , kokokoskskskskkksskka aaa
hähähähähh n nnn idididdideoeoe i i i kokokolllll ekeke tititiivivvii isisisenennnen k kkulululuuu tttttttttuuuuuririn n hyhyh väväksksi i jaja 
momomommm nininnniniiststts a aa hähähähhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh nenenen n n n ididideoeoeoeoe isisistatat ananannn tttullululi i i kokokkk koko k kanansasaas n n yhyh--
teteteteiisisistätätäätä o omamamaissisuuuuuutttttta,a,aa  k kkkuiuiuin n n ititsesess ststäääänsnselelvyvyyyyyykyksisiä.ä.ä

VaVaVaVaaVaaarsrssrsrrrsininininininnnaiaiaiaa sesenn n kakakansnsnsalalallllililisshshererätätä ykykksesensnsä ä ElElsasaa H Hepepororauautata k kokoki i

vuvuvuvuvuvuvv onononnnnananaaaaa 1119393935,55, k k kkunununu  11 1 0000-v-vuouotitiasastata K Kalalaa evevalallaaaaaaa  j juhuhlilitttttttttt iiiiin n 
mamamamamamamaamaamahththth ipipipipononono tititiseseseeeeestststsss i i ii tätätätäpöpööpöp tätääydydddesessäsä MMMMMesese susuhahaallllllisissasa, , nynykykyisisi esessäsä 
TöTöTöTöölölölölööölölölölöööllööölöllönönönönnn k kkisissisi ahahahahhalalalalaalaaaaaaaaa liliilil ssssssa.a.a  HH Hänän o olili j juhuhlalassssa a mumukakanana, titietetenenkikin:n:n  
memememeeem nenenenn ststststyvyvyvä ä ää kikikikiiik rjrjrjrjjaiaiaiiaiiililililijajaaa jja a tututunnnnetettutu k kululttttuuuuriripepersrsssssssssooooonana, jojokaka
ololololoo i i i nunununuuorororresesesese tatatatatattatatata aa a aaaaaaaaaststststti i i i hahahahahahh rrrrasasa tatataaaanunut t momoninipupuuololisisesestiti kkannsasanpnppererinini --

nenenenennenettttttttttä.ä.ä.ä.ää. J J Juhuhuuhhlilil inininin ss s sssssaaaaaaa pupupppui ii mymymyösös H HHHepepe ororrauaudadaaann n pupuololisiso,o, r rehhtotoriri  
F.F.F.F  A A AA. . . HeHeHeHeHeHeHeppopop raraaututa,a,aa  j j jjjokokokokkka a ololo i i i kakansnsnn ananrururunonon ududenennn t tututkikijaja.

ArArArArAA vovovoovovavaavavaltltlttaiaiaiiiseses ststssta a a jujujuhlhlllayaya leleisisisösösstätätää v vaiaiain n ykykkksisis  n naiainenen n ololi i i pupu--
kekekekekkeututututtununununnunututututut k kkkkkananananansasas llllllisisisisssspupupukukuk unun. . SeSee iihmhmeteteetytyttiti u ulklkomomaaaalalaisisvivieeee--
rararararaittititita a a aaa jajajaaaaaaaaaaaaaj  ss s s saiaiaiai EE E EEEElslslslslsananaaa kikikk n n popopoppp hthth imimmmmaaaan,n, e eivivi ätätkököököö ssuouomamam lalaisisnanaisissetetet

arararararvovovovvoststststa aaa vavavaavaaanhnhnhnhnhaaaaaaaaaa kkk kululullttttttuuuuririamammmmemem . . ElEElsasa nnnäkäkäki,i, e ettttä ä titiilalannnnnnnnne e

vovooooisisisi ii olololollllllllllalalalaaalalalallalalalalaaala tt tttt t t t tttoioioioisisisis nknknnkininn. . HäHäHän nnnn eieieiee  tttyyyyyyyyyyyyyyyyyyy tytynynyyt t vavaaaaaaaalllllititittseseseeeviviviiininininni  oo oololololosususuhththtthhhh eieieie ---

sisisiinininn, , , vavavaannan h hhalalaaaaaaaa ususu ii vavav ikikkututu tataa aa asasioiioititta aa jjajaja i ihmhmmh isisisisiiiiiiii n.n.nnn  
JoJoJoJJJJJJJJ s sssss nynynyn kykykyyääääään n urruru heheililluhuhuhalalliliillllllininnnneneneneneeeeee  kk kkkkululuuuuu tttttuuuuuuuuuuuuuuririririrrrirrrrrrrririväväväväkekekeeeä ää ää ääääää jujujuuhlhlhlhlhlhlhlhlhlhlhlhlhlhhlhhlhhhhlh iiiiiiiii--

sisisisiiiiiiiiii K K K KKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKalalalalaallaa evevalalalaaaaaaa, , onononn h hhelelellpppppppp oo usususkokokoaa ylylylyllllllleieieie ssösööststä ä ää lölöööytytyyytyvyvyvyvyyy änänänänn s s ssssssatatatatatatatatatataa ojojojjoja aa aa 
kakaakansnsnsnnnnnnnnnnnnn alalallllilispsps ukukujuuja.a. S SSiiiinänänännn  nnäkäkäkkkyiyiiyiyisisisisss  E Elslslsananan v v aiaiaiaa kukukutututuus.s.s.s.s  H HH HHHänänänänänänelelelelllälälälä o ooolilililiiii 
kykykykykykyyy hh h aaaaa ststaaaaa  j jaa liliikiki ututtataaataa a mamamasssssssojojoja,a,a, m mmyöyöyöy s s s kukukukukk ltltltlttltlttttttututututtututuuurururrieieelililiititititttititiiää.ä.ä.ä

ViViViiiisisisioioioitatata j ja a aaa bibiisnsnesesesstätä

ElElElEllsasasa o olili t ttttununu neneneeeeettttttttt u u u hähäneneeeenn kokokokokokekekkekek mimisttstaaaan n nn ililililmmemememm stststykykykksisiiststststs ä.ä.ä  K K KKKKKererereee --
raran n jujunanaaaaaaaaaaaaaaaaa a ododototeelelleleessssssaaaan n hähähäähän nn ololoololo i i tutuuntntn enene utututut v v vananaa hahahan nn kakakakakakkkkkkkkkkkkkak nsnsn ananan--
nanaisisenen h hahahmomom n n n pupupp huhuhuteteelllleeeeeeen n hähähääääntntntä ää kykykykyyyyyysysysysymämämäämälllllä ä ä ”K”K”Keneneneen kk kkanannann--
tatat a a KaKaKK lelevavaaalalal a?a?””

SiSiiihihihenenn t tehehhtätävävävääänänääääää  E Elslsl a aa hahahalulluuuusisisis  h hhhaaaaaastststaaaa s suouououu mamamamam lalalaaaisisi etet, ,,

erere itityiyiseseststi i nanaisisi eteteee .. HäHäHH ntntää ää ininnonnon itititi tititi a aajajajatututus s kakak lelell vavaalalaisisesestatat  r reee--
nenessssananssssisistata: : kakakansnsn alallilill spspspuvuvuvu utututu  k kkkkäyäyäyääyyttttöööööön,n,n, e e sisineneneissi iiiiiin nn jaja r rraaaaa---
kekeeennnnukuku sisiinin l llisisissääää mmmuiuinanaaaissisisi uuuuuudededdeststta a amamaaa mememmmm ntntn avavvaaaaaa iiiilmlmmmmmeteteeee tätäätä, ,,

titietetteeeeeseseenenen j jaa tatatattt ititeeeseseseeeeeeeeeeeeneeeneeeneeeeeeeeee  eeenenenemmmmmmmänänän KKalalevevalalalaaa aaaaaa.

EnEnnnsisimmmmmmmmmmmmm äiäiääisesesees ksksksi iii pipipitätätäisisissi i pypypyp stststytyttätäää ä papatstssasaasaasa  aaaalklkklkkuvuuuvu oioimaaamamaisiselelllele 
kakalelevavav lalaisiselele lelle nn naiaiaia seseseeselllllle,e,e  s suouou mamalalal isisssenen s sivivvisistytyksksksenenn esisisiäiäiä dilll e.e.e
ElElsasa ssaiai h hanankkkkkeeeeeeseseseeeenenenennsassasas  m mukuukaaaan n kokokokok jojooukuku ononononoon vv vvvaiaaiaikukukukutututuuusvsvsvala -

tataisisiaiaa nnaiaisisia a aa ylylyli i i ii pupupupupupup oloolueueu -,-, y yhthteieiiskskskunuuntataluluuokokokokkakakaka- - jaja k kieieieelililll raaaajojooojooo--
jejen,n,n  p prereesisisideded ntntntinnin rrrrooouououvava E EEllllenen S Svivinhnhnnnnnhufufuuu vuvudidid ststa a alalkakakkkk enen. .

LaLaL hjhjoioiiituutuksksk iiiiiin n n pepepeepep rururuststuvuvva a vavaroroojejeenknknkerere uuuu t tuouotttti i kukukk ititenennkikikik n nn
vavaaininin l laiaia hahahan nn tutuulololokkksksksenen. . TaTaTTTT rvrvvititii tititttt inin uuuuu uusuuusu i i susuununninitetelmlmma.a.a  

SySyysysyskuukuununn lllopopoooo usussasa 1 193937 7 ElElsasa e esisiitttti i papap tstsasashahah nknkkekekeelellele p ppee--
ruruuststetetetunununnn t t tttoiooio mimikukuunnnnanana  k kokokououuuuukskskkkkkkkkkkkkk esessasa iidedeanana  m mususeoeokokok rurujejen n 

kokoopippip oioiiimimimimimimimiiissesesesss ststa.a. A Ajajatutuststa a kakannnnatatetettitiinin j ja a aaaa ehehdodotetettttt iiiin n neneneljljjänänäää
kokoruruumamamamaallllll inin t tililaaaamimimm ststa a tataititeieililijajaa G Gerermumum ndnd P Paaaaererililtata. . MuMutt--
tataa E EElslslsl a a a hahahah lululuuusisiiii h hhhhhetete i i kykymmmmmmmmmmmenene enen k kererrrtataaa a enenememmämän.n. H Hänänä  o otttti i 

hehenknkililökökkohohhhohhohooooooooo tataisisenene  l llaiaiaaaa nanan n 404000 k k ororruauaua v vararteten.n. K Kororo utut oolililivavat tt
mymyynynninissssä ä jojo e ennnnenen j jjouoululua a – – riripepeäsästiti j jjja a a rurunsnsaaaaststi!i! KKororujuja a

mymymmm ytytiiiin n nnn pipianan e eneneeemmmmänännnnnnn kkuiuiu n n ehehdidittttiiiin n vavavvv lmlmisi tataa.a.

ElElsasa H Hepepororauaudadalllla a a ololi i hyhyyyvävä b bisissnenesvsvvaiainunu k kulullututuu tatajijiiiienen t toioi--

veveisistataa. . HäHäänenellllä ä ololo i i vivisisisioioitata, , mumuttta a mymym ösösö  p ppponono tttta a kokonknkkreretiti-
sosoidididi a a nene. HäHän n n kykykekeenini i innnnn oioittttamama aaaaa n n totoooimiminini tataanan m mukukkaaaan n nn

mumuitita a a jaja eennnneneneeeee  k kaiaikkkkeaeae  tttarararkokok ititukuku seseenen s sopopiviiviaia ammmmm atataaaaaaaaaaaaa titi--
taaititi oioisisia a a ihihmimimm sisiä.ä. H Hänän u uskskalalsisi mmyöyöy s s otottataa a totoimiminintataa a vavartrtenen
hehehenknkililökökohohtataisisiaia a aatatteteelele lilisis a a jaja t ttalalououuudedellllisisiaiai  rrisiskekejäjä.

MuMuuseseoioiststa a mamarkrketetteteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeihihihhinin

AjAjAjatatususs m mususeoeokokooruruuujejejeeej n n kokok pipioioimimiseseststa a ololli i raradidikakaaalala i.i. K Kororujuju a a 

ololli i kokokk pipioio tuuu a aikikkaiaiseesemmmmm inini kikin,n, mmututtata v vaiain n sasaangnggenen p pieieniniä ä 
mämäääräriäiä. ElE sas  idedeoioiiii ssuuuureressssa a mimiittttakakaaaavavasssss a.a  H HHHHänän r rohohhkeke--

ninii a ajajatetelllla,a, eeeettttä ä vivitrtrtriiiiiiinininn enen h hauaurar att a aaaaaaararteteetetetetttttt, , , hahaututtalalllöyöytötötötöötööött jejejj n n n
mamallllitit v vvoioisisi mmuuuuntntaaaaa  u uututeeeeeeeeeeeeeeeen n aiaikakaanann j ja a käkäkäk ytyttötöt tatapapaaaananaaaaaaa , , ararararrrr------

kekeenene  j ja a jujuhlhlaaaan,n, k kaiaiiaaa kekelllle e kakaaaansnsala lele..
IdIdI eaeaeean n n rorohkhkeueutttta a onon t tänänä ä päpäivivvvvänänä ä ä äääääää vavavaikiki eaea t ttavavaa oioiittttttaaaa, , 
       

TeTeTeTeeTeT kskskskstitititt   SuSuSuSuvivivivii R RR Ratatata inininenenenenne
KKuKuKuK vavattt S S SSuouomamalalaaisissenenn K Kirirrjajajallllllllllisississssssuuuuuuuuudedededden n nnn SeSeSeeSeurururururraaaaa
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ttatatamimimiseses enenn. . AuAuAutetetetttttiiiin nn mmmmmm. .. sisiiririrtotot lalalaaaaisisispepeperhrhrheieieieiee tätätä, , , sososoosos tatattataaororroorpopoppop jajajajaa j jjja a aaaaaa
vävävähähähäh vavavav raraisisiaiaa ä äääititejejejä,ä,ää, y yyyhthteeeee nsnssä ää nonooininin s satatataaaaaaatututuhahahhatttta a ihihi mimimistssttä.ä.

ToToTTT imimininnnananan n nn n papapapaapap isissisueueuessssss a a a KaKaKalelevavavalalalaaaisisisteteteen n NaNaNaN isisteten nn MuMuMuMuuisisistototoototoo--
memem rkrkr kikik hyhyhyhdididiststs ysys r rry y yy erereriyiyiytetetet ttttttiiiiiin n n KaKaKalelevavalala KKKororooo u u OyOyOOOO :k:kkksisisii j j jja a a aa KaKaKaKaK -----
lelel vavavalalaisisisetetet N NNNNaiaia sees t t t ryryy:k:k:ksisis . . KaKaK lelelevavav lalaa K Kororrunununn tttuouootataantnto o lalalaajajajenenneni ii i

vuvuvuv osososieieiei n n n mymyym ötöttä ää mymym ösösöö  p pppppieieieienenenesisisineneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeisisisisiiiiiiiisisiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiin,n,n, k k kkkkododododinninteteteekskskkkkkstititititiittiilililili eieieiiiee hihihihihiin n n n nnnn jajajajajaja
vavavavaatatata teteteteisisissi iiiiiiiiin.n.nnn

lElElElsasasaan n nn rororor olololllii eieieii mmmisisissääsäs änänän vvvvaiaiheheehh esesessasasassa s s upupupu isisissstutununuuuut tt aiaiaiinononoasasasassa tatatataaanananaann 
aaaaaaa ttttt eeee llllllisisisiseeeeen nnn pupuuololleeeeeee n,nnn  vvvaaaaan nn hähähän n kekehihihihh tttttti i jajaatktktkuvuvvvvasasasa titiiiii uuuuuuusususu iaiaaai   
tututututuotototteteeteitititita aaa jaajaa hhhanaankkkkkkkeieieie tatata. HäHäHäHän n n n mumumuuisistutuuttttaaaaaa MM MMMMMMarara imimekekeke ononn p pppeee---

rururuststs ajajjjaaaaaaa  A AArmrmrmi i RaRaR titiaaaaa, , ,, jojjokakaka nniiiiiin nn ikikkikäääää n n vivisisisis oioioi k kkokokkononaiaiisvsvsvss alala --
tatataisisesestataa e eeläläläll mämääntntntavavvasasstatattttataaa j jjja a a lalal itittotooi i lalal hjhjh akkkkakakaatatatttt s suuuuuuuu nnnnitittteteelilijaajajjjjjjjj t tt t

jajaja t tekekijiji ätät t työyöskskenentetetelelemämämämäm änän, ,, anana tatamamammm anan p pparara asastataanan, omomomieieen n nn
viviviviiv sisisss oioio dedeensnsnsnssa a a mumukakakaanana .

AjAjAjAjjatatattusususus K K Kalalaleveve alala-a-a-kakakaahvhvhhvh ilililasasa tatataaaaaa k kkkytytytytyty i i i ii ElElE sasan n mimimieleleelesesssssssäsääs  v v vvuouououou -
sisia.a. K KKKKesesesee kekekekkeeellllllllä ä ä pupuulalala-a-a-aikikikaaaaaaaaaa v v vvuouuuouou nnnnnnnnn a a a 1919191919464646466666 H H Helelellsisisisis ngngngngnn ininin y yyydidididdididd nknknkkkeseseseeeeeeee --

kukuststss aaaaan n n MiMiMiMM kokokokonknknknkadadadadddululululuuuuuuu lelelel  p pppp ppererererrererereee usususususususuuuu teteteteetttttiiiii n n n upupupeaeaeaa K KK KKKesesesestitittikakakakak rtrtttananaa o.o.o  

NoNooususeveveve a a a nunuorororii ii arararararkkkkkkkkkkkititititttehehehehhhhehee titititititittittittt lulululllllupapapapapaapaappapppaappp ususuuu  A AAAarararrneneneneee E EErvrvrvrrvi ii susususuuunununuunnninininininiinn tttttttttteleleleleeeee i ii iiii
raraviviiintntn ololollaaaaan n omomommininntatatat kekekkekeisisisisissenenenenen p p pppppppununununnunu ahahahahahahaaa ononononnkakakakakk isisisisenenenn, ,, rarararaaaaaajajajajajakakakakakakkkakakkkkkakkaarjrjrjjrjr alalalallllaiaiaiaiaia ststtsttsta a a aa 

pipirtrttititiä ää mumumuumuuisisissstutututttt tttttavavvananan s sssisisisisi usususususstutuutuututuutututtutukskskskskskskksenenenenennnnnn. ... KeKeKeKeKeKKKKeKeKeststststttstss ikikikiikiii arararaartatatataanononono oooooliliili s s sssuouououoosisisiiisiiitttttttttttu uuuuu uuu
jaja kk kuuuuuulullul isisa a mymyyössösss t tturururisisstititiiiiienenenennnnn p p pppp ppppararaaaaaaara isisisisssasasasasa p p p pppararararaarinininininin v v vvvvuouououououu sisisisiss kykykykkkkymmmmmmmmmmm enenenenenenenenennennne  
ajajananan, , enennneneen n kukuk inin tttalallo o o pupup rererettttt iiiiii n.n.n

JoJos s ElElsasasa H HHepepepororauauaua dadadan nnn kakaaikikikkkikiki i iidededeatatataa  jjj j ja a a a hahahahhaahanknknkknknknknkkekekekekekekkk etetetetee  o o o oooolililililisisisisisivvvvavaavavv tt t t

totootetett ututununeeeee t t yhyhtätä d dynynynnnnaaaaamimimimimmiseseseststs i i kukukk inini  K KKKalalalalevevevevvalalallala a aaaaa KoKoKoKoKoK rururururuu, , , susususuooooooo---

mamam lalaaininenen r rrakakenenennununun skskskananntataa, , kokok tititit mmmmmmmmmmmme e jajaja v vvaaaateteeekakakakak apapapappipipipipimmmmmmmmmme ee e e
nänän ytyttätäisisivivätätt t tätättä äääää nynynykykykyä ä ä erererililiilaiaiaiisisiis ltlttttta.a. H HHHänänän o olililii v vvvisisisisioioioiooisisisissssasasasasaananannanaan
susus ururu uuuudeded nhnhululluluu, , kukukkkuteteteten nnnnn aiaiaikakakaaaaaaaaaananansaasaavavava atatat i iihmhmhmisissetetet u u uuseseseseseeeeinininnnnn o oo vavavavavvat.t.t.t.t

RuRunonojaja j jjjja a a papaaaaaaaararrapspspsykykykykolololo ogogogogiaiaiaiaaa

VoVoV i i iii spsppekekekeekululoioidadada, , etettetei i ElElsasaa oolilisisisi ooonnnnnisistututt nununut t t lylyyyömömömömääääään n n läläläläpipipipipi

kakaaaleleevavavav laalaisishahanknknknknn kekekk ititiiiiii aaaan n nn ililili mamaman nn kikirjrjr aiailililijajaan n n mamamaainininiii etetttatatat anananaa . . . VaVaVaVaikikikik---
kakaka k k kirirjajaililijijanan uurararr  o olilili k käyäyynnnnisisi tytytynynynyt t lälähehehehh s s s 4040404 -v-v-vvvuouououotitititiaaaaaaaaaananananaa, ,, 
hähään n ehehtiti j jululu kakaaaaaisisi tatataaa vvuououotetett enenn 1 19393935 5 55 mememm nnnnnnesesessäsäsäsä j j jo o oo ususussseieieie tatatatattta kk kkkiriririrjojojojojojoooo--
jaja, , mmmmm . ararrvovov ststs etete unun o omamam elele ämmämmäkäkäkäkäkää ereerrararr llllisissenenenn U U UUrsrsrsululula a aaa KeKeKeKeivivivivaaaaaaaaarararararar
-tttt- riririlolologigigg anann j jjja aa mumumuitititi akakakkininini  ppalalkikiittttt ujuja a teteokokokkksisisiia.a.a.a   

(jatkuu) >>

Elsa Heporaudalla 
oli visioita, mutta 

myös pontta  
konkretisoida  

ne.

kokokokokok skskskskskkskaaaaaaaaa kakakakakk lelelelevavavavalalalalal kokokkok rururuuuuttttt tutututuuntntntnttuvuvuvuvatatata iiiitstststssesesese tätätäänänänäään s s sssselelelvyvyvyvyv ykykykksisisiltltltä:ää: kkokkokkok sksskskaa a a kakakakalelelel vavavavalalalaaakokokoorururrut t t tututuntntntntuvuvuvuvatatat i iitststsesestätääääää
   ovovatatatt o oolllllllllleeeeeee t ttt olololememasas---ooiii hhhhh a a aaaaininininnnnnahahahahahhananannnnnn n nnn n nnnn nnnnne e ee

      MuMuMuMuMutttttttta a aa jojojojojjj nknknknkununununnn n n ne e MMMMMMsasasasasasasasasasasasasaasasasasaasasasasasaaaasasssaassaaaaaas . .. . MMM
      kkkekekekeke sisisiä,ä,ä, lllanananseseeereratattttta akkpipipitititi  
      eeeeen nnn käkäkäk ytytytyy tötötöönön. . PiPiPiPiititi ttee uuuuututu

      ppuhuhuhuhu uauauu  e epäpäpärörörr ijijijätätät jjja aip  ylyllyy ii

sa Heporauda nnniniiststs elellalalaaaa t t t  uououotatatanttn o oo ononoo p ppoooo  

      ääynyyntitit inininn. .  F.F.FF A.AA.A. HHHHHepepepeppppo-o-o-ookäkäkäk kkk     

i visioita mut raraaututta a a aa mumumumumuisisisstutututtttttttikikikikinnininirr           
      ttttoioioo sisisis nanananaaanannan, , ,, etetettätätätääät  a aajajajaa-         

  myös pontta s sss kakakalelelel vavavavaaav lalalalaakokokkorurur isisstatata uu tut   
      ynynynny tytytytyii iii ”E”E”Elslsl anannnn aa aivivivvvvoioioistststa”a”a”. . . sssssyyyy  s ss ss   

onkretisoida MMMihihhinininn iidedeeaaaaaa m mmmmusususseoeoo---MMMMMMM    MMMM 
      rujujujujenenee  k kopopopioioimimmi--i-orooo   kk kkkkkoo
   ne vvvvvoiooooisisis  vvvverererrararaatataa? ?? EnEEntätätä-aaa    ssssesesesesstatatatat         
   kakansnsssssalalallilispspspukukukujujennens s s k    p pppä ä ä ä jojojojojjjjossssss       

    nkknknkaiaiitata kkopoopioioititaiaiaiiiiiiiiisisiininnin annnn        hahahahahaahahaamememememmmm kakakakak

   ssikiksisisi mmetettrirrikakak nknkknkaiaaaaaikkkaisisnynynyynnn t tt pupuppuuvuvuvuvu ilililililllalal --
,,, ,, ppp , pp yy oioiiksksii??? MMMMyyyyytätätääisiisi iiiin n sisi, ,  veveeerhrhrhhhhhhrhoioioioioioiikkkkskskksi,ii, p ppetetivivaaaatttttteieieieieieieikskskskskskkkkkksi,i  p pöyöytätäliliiininoosisis veveerhrhrhrhhhhoioioiooiiiiikskkskskkkk i ppetetivivaaaattttteieieieieeiiikskskskskkkkkkk ii ppöyöyö tätäliliinin

AnAnAntttttililasasassasasa j jj jja a a EuEuEuE roror kakaaaaaaanknknknknnnnn aaaaaasssssss a.a.a  T TTaiai e entntnn ä ä jojos s kaakansnnsalallilispspuvuvutut 
vavapapappp ututetettatataaaaisisisisiiiin n jujuj hlhlakakakakäyäyäyäytötötöt stststä ää ararrkikivavaaatatteteikiksisi? ? PuPukukuujejejejeen n nnnnn
osossiaia m myyyytätäääääisisii iiiiin nn SoSoSokokok kskselellala jjja a HaHaloloseselllla,a,a  n niiiitätä k kkäyäyäyäyääyyä tettetettttäiäii---
sisiinin s ssekekkkaiaisisin n nonormrmaaaaliliivavaatatttteteetett ididdiddi enen k kkananssssa.a. T Tätätätä ä mymym ösös EE Elslsa aa 

idideoeoi i totoisissininaaaaa n.n.

ElElsasan n rororohkhkhkkkeueuuus s s mamassssssakakkkkkkkopopopopioiooimimisisisseeeen n irirrroroootttttti i i kokorurut t mumusesess -
oioidedeeeen n ararvovovvvv kkkkk uuuudedeststa a jajaja j jjjjopopoo a a a pypypypypyypyhyhyhhyydydydydesestätätä, , ususkakaalslsi i alaltitiststtsss aaaa 
nene m mmararkkkkininoioiideded n n jaja k kululutututukukukkksesesen nn arararkikikisusuutututteeeeeen.n.n  N Niiiiin n n nininiisistätä  
tutulili e elälävävää ä kakansnsnsalalalllilililll stststa a a pepeeeeriririintntntntöäöäöää, , , kokokonknkn rereetettitiseses ststti i ararvovovokakak ststta.aa.

HyHyH väväväv ntntntekekekkevevevee äiäiä sysyytytttätätä j j ja aa a mumumuotototoooo oioioiiilululuaa

MyMyMyMMM ösösösö  v vähähähhäoäoäosasaaaisisi tetet n nnn auauautttttttamamammaa inininnnineneneenen oolilii E EEEEEEEElslsl a a HeHeHepoporaraududanan m mieie--
leleleeeestststä ä tätärkrkkeäeää o ooosasaaa kk k k alalllaleveevalalaaaaa aiaiisuusuututuu tatataa.  SeSee k kororosostutui i tataalvlvisisododanana  
sysysyyttttyeyey ssssä,ä, k kkununun k kk kkororo uukukukauaua papan n n vovooititi totojaja e ei i enenäääää  kkkoeoettttukukaaaan n 
mimielelellekekekkäkäkääkäkksisississis  a aajajajajajatetetettellllla aaaa kekerärär ttttävävänän p ppatatsasaananaa  p ppysystytytyttttämämä isistätä  
vavavvvv rtrtenenn. . TaTTaTTavovovoitititetetette tatatatt  mmmuuuuuteteteettttttiiiin n jojoousustatavavaststtti:i: t tuouototot t kokooohdhddisisssssss--

teteettttt iiiiiiin n hyhyhyhyväväväväntntntttekekekekevveveve äiäiäisysysysyyyttytttttteeeeeeeeeeeeen,n, k kananansasallllisisenen hhädädänän h helelpopootttt-
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MoMoMoMonininipupupuololllininnenennn t ttuouotatantntnto o – – pipip enenoioisnsnäyäytetet lmlmiäiä, , eleläiäintntarararininoioi--

tatat , , prprproooooooosasasasaa,a,aa  r rununojoja a – – nanaututtitii hhhyvyvääää a aikikalalalaiaiaisasarvrvosostutuststta a a jajaj  
lululuukikkiijajajaj kukukuk ntntn a a a ololli i i susuururi.i.iii  S Suouosisio o lalaanantutui i kukuititii enenkikin n nononn pepeasastiti j ja a 

nynynykykyykyääääään n n hähänenennnn n n kikiiiiiirjrjojojaaaan n eieieiei e eenänää ä tutunnnnn eteteee a.a. A AAikiki alallaiaiiskskolollele--
gogogoog isisisstataaa vvvvaiaiaia kkkkkk apapapa a aaaaaa MaMaM riria a JoJotutuninin n jajaaaa A Ainino o KaKaaaalllll akaka sesen n n teteokoksisis inin
veveverrrrrratata tuutut nananann  E EEEEEEEEElslslsa a a HeHeHepopoooraraudududanan k kkororisisteteelelliliinenen n n ililmamaisisu u uuu jaja r rönön--

sysyssyililillevvevvvvvvvätätät j juouou neneet t tutuntntuvuvatat r rasaskakaaililtata. . 
AiAAiA kakakalaalal isissskrkkrk itititiiiiikekeisissäsä k kiiiiiitetetetettt ltltttiiiin n n ererrritititityiyiseseeeststi i omomininnntatatttt kekeeeeeeisistatta

ihihhmimimiimi kkskskks uvuvuvuu auauuustststa,a, p ppsysyss kokolologigigiststa a teterärävyvyv ytyttätää j jja a hihienenosostutununun tt--
tattatt  sssieieieluluuuneneneläläläääämämämmmm n n lululluototaaaamimiststs a.a. K KKirirrjajajjjailili ijijanana  e eeririkokokok isisalala aaaa o olilil --
vavavavat t mimim elelle elelellltätätäänänää  n nyryrjäjäähthtänänäneeeet t jaja eeriritytyisissssiäiäiäii  s ssieieeluluuullllisisiaiaii  k kykykyjyjy ä ä 

omomomo aaaaa vavat ttt popopop ikikkkkekekek ususykyksisilölöt,t, E EElslssanann s sananoioin n n ”r”rajaja atatyyyypipiit”t”.  
KiKiKiirjrjrjrjaiaaiailillijajaa aa ammmmmmmmenene sisi t teoeoe ksksiiiii nsnsaa sisisäsäältlttöäöä k kkokokkemememee ukuksisis ststaaaaan nn

jajajjaaaja l l lähähhähipipipiiiiiii ririststs äääään.n. H Hänäntätä o oolili n nnuououu rererestststa aaa asaasa titi k kiiiinnnnosostatat nunut t papapap -
rararraraapspsykykykky olololo ogogogoo iaia, , hähäh n n n haharrrrrasasstiti s sspipip rirititit smsmmiäiä, , hyhyhhyhhypnpnnoooosisia a jajaa t teeeee--

lelelel papapatititiaaaaa . . IsIsIsälälältätät änänä , , pupuuumummalalalalalaiaiseseeltlta a aa sasahahanhnhnhoioioo tatajajaltltlta,a,a, EE Elslslslsll aaa aa
kokokokok kikikiiiiki p pperere ininneeeee nsnssä ä ä hehenknkn ipiparararanantatajajan nn kykykykykyjäjääj . . HäHäH n n n papaneneututtutuiuiu
ususseieieie dedeeeen nnnn mimimielelenentetetervrvrr eyeye sososoongngngngelelmamam isisisteteteteten n nn tututttttavavieiensnsn aa hohoititoooon n 
jajajaa p p pititiii i i i ii kokokototoooootooooonnnnananannnnnnnnnnn ananan vvvasasastataaaaananana otottotoa.aa. PPPototototilillaiaiaitata k kerertytyi i totot isisininaaaaan n 
pepepep rhrhrheeeeeeeenjnnjäsäsäsenene tetet nn n hahaharmrmrr ikikiki sisi r ruuuuu hkhkhkakaksisi a aststi.i.

ElElElElllElsasaaasassas n n n n nn pepepep ririr ntntntöööö

LuLuLuLuLLuLuLuLLuLuLukukuk isisssieieieen n n tatataititittteieieilililijojojojjj ididddenenene  t tttapapaaaan n n ElElsasa u uuuuuumumumoioilili t toioisisiinananaaaaaaanan, , 

etetete tätätättätätätätättäääää h h hh hänänänänenen y yyyylilllililiaaiaistststststs ilililillilililillisisiisia aa kukuvavaaukuksisiiisiiaaaaa n n nnnn ymymmämärrrretetääään n oioiiiikekek inin
vavavavaaststststaaa a tututulelelevavavavav isisisisuuuuuuu dedessssa.a. O OOlilil sisikoko s senen a aikika a nynyt?t????? M Mieielilikukuviviv -
tutututtutt srsrsrsromomomomaaaaaanininikskskssi i totototoottt isisisssssssssssssssilililiiiiiiiii tatata t ttähähhhhdidiltltä ä alalaoaotstsikikoio tutu SSeee rirititin n n raraaakkk--

kakakakakakkakakaudududududdenennenntitititieeeeeee e (1(1(1(1(1((((1949494946)6)6)6)66  v vvvoioioiooo sisi e esisimemeerkrkikiki sisi h hhhhyvyvininkikin n lölöytytytäääää  uuususiaia 
lulululuuuuukikikikikikik jojojoojoititititttttaa aa fafafantntn asasassiaiaiakikikikkkk rjrjrjrjjjalalllilisusuududddu enenenen j ja a NeNew w AgAgggggggge e -h-hararraraststs ajajieien n 
alalalaajajajajjoioioioo ststststta aa a pipipiiririreieieie ststtää.ä.ää  K KKososmimiiiisisisillllll a a sfsfffäääärerereilillälää j ja a a mymytotolologigioioilllla a 
nananann ututututuu isisisisskekekekeeleleleeevavavavvv  r rrrakakakkakakak ususssussssskekekekekk rtrtomommususus o on n mymym ösös k kevevyeyeyen n vevetätäät vävääää ää
kekekekkerrrrrrrrrrononononntatatatataa.a.a.a.a

OnOnOnOnOnO  k kk kuiuiuiuiuiu tetetetetenknknknknkininininin i i i ilmlmmmeieieieee ststä,ä,ä  e eettttttää kikirjrrjalalalla lilisuuss ututtataanan m mmererrkikittttttt ää-
vävävävävääväävävvämmmmmmmmmmmmänänänännä  jjjjjäläläläläläää jejejejejeeeeeeeeeeeeen nnnn ElElEEE sasasa H HHepepepororauautata o onn n jäjäättttt änännytytytyttt s suouomamam lalaisiseeeen nnnn

kukuultltl tutuuururu iiiiin nn kakak nsnsn ananpeperirintnteeeeeeeeeeen n nnnnn hahaarrrrasastatamimisesen n ininnonooitittatajajaj nana. 
HäHänenen n oioioiivavavalllllllllll ukukuuukksesensnsnn a a jaja p pppononnninin ststelelununu sasas  k kalala evevalallllaiaisusuuududenenen 

elelämämämisisssekekeksisisisi, , kekek hihittttt ämämisisekekksisiii j jjja a tutuuototteteisistatamimiseseksksi i ovovo atatatt s suuu--
lalaututu ununneeeeeeeett t t t kkokokk llllekektitiiivivvisisisii ekeksisi kkaiaikekekkkkkkkkkkkkk n n n kakansnsn anannn p pererininteteekeksisii. JoJoopapappp   
nininiinininin i iiitstststseseseesstätätäääänän s selelvyvyykyksisiiksksi,i, e eettttä ä niniiididdidddenen a aluluullllepepananijija a ononn 

ununununu ohohohtutuunununuut.t.
EllElsasa H Hepeppppporooro auauudadan n peperirirrr ntntöäöäöä e ei i kukukukuk itititenennnnnkakakk anan oolele v vaiain n nnnnn kakak nn-

sasass npnpererininteteteeenen h hararrarasststamamininenenn, , vavaanan m myöyös s kykykykyk  h haaaaststaaaa
vavallllititsesevivia a a tatapopojajaj  j jjjjja a kukuultltll tutuururri-i-ihihi ananteteitita a a sesekäkä iidedeoioidada rrohoh-
kekekkk asastiti u uuusussiaia t tararininoioitata j ja a tatavavaroroitita,a,, a aaatatteteititttta a jajaj  e elälämämäntntnn apapojoja a 

kukuunknkinin a ajajaan n hehehhh nknkeeeen n sosoveveltlttueueu n.n

KaKaKaKKK ununu okokirirjajallllisistata l llllluououuuomimim ststapapaaaaa nsnssa a ElElE sasa kkuvuvasasii vivisusus aaaalili-
sesekskskkk i.i. H Hänänä  n näkäki i iii vavahvhvvasastiti m mieiei leleessssääään n tataririnonononn ididenennsasa t tapapahah-
tutumimia,a,a,,,,,, m maiaisesemimimiia a aaaaa jaja hhenenkikilölöl ititä.ä.ä  M MMyöyöss kukuk ltlttutuuururinin u uududisistata-
jajananan  h hhänän o olililll  v vahahvavavavvv ststss i i vivivivv susuaaaaalilinenen.n. E Elslssanan a aivivoioiststta a kukuumpmpm ususi i 
iddeoeoitita a jaja i innnnovovaaaatitioioiooo tata,, jojotktka a ololivivatat uusesess ininnnnnn k kononkrkreeeettttisisenenn  

kokokoururiiiintntununtutuviviia,a, mmataterere iaiaaalalalissiaia: : papatststt aiaitata, , kokorurujaja, , huhuononekekaa--
lulujajajaa, , vavaatatteteita,a, r ravavininntotololol itita.a.

FMFM SS SSSuvuvuvi i i RaRaR titinenen n onono  E Elslsa a HeHepoporaraududanan uuuurarararaananann j jja a elelelämämämääääään n 
peppepeereerehthtynynynyyy ytyt v vapapaaaa k kkirirrjojoititttatajaja..

Vähäosaisten auttaminen 

oli tärkeä osa kalevalaisuutta.
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Elsa Heporauta ja  
World Design Capital 2012

Teksti Suvi Ratinen
Kuvat Helsingin matkailutoimisto

Helsingin viettäessä viime vuonna valitettavan 
vaatimattomalta tuntuvaa muotoiluvuotta,
huomasin usein miettiväni: 
mitä Elsa Heporauta olisi tehnyt?

Jos ajatusleikki ja aikahyppy sallitaan, luulen, ettei Elsa 
olisi päästänyt käsistään loistavaa mahdollisuutta juhlis-
taa juurevaa suomalaista muotoilua ja elämäntapaa. 

Ensinnäkin Elsa olisi perustanut Kestikartanon tyyppi-

sen ravintolan Helsingin ydinkeskustaan. Se olisi ollut
helppo kaiken kansan kohtauspaikka, sekä kaupunkilai-
sille että turisteille. Olkoon pop up tai pysyvä rakennus,

mutta sen arkkitehtuuri olisi herättänyt huomiota ja
sisustus intohimoja: paljon puuta sekä vahvoja muotoja 
ja värejä, lomittain perinteikästä ja trendikkäintä suo-
malaista muotoilua. Tarjolla olisi ollut konstailematonta
lähiruokaa ja -juomaa, ainakin ruisleipää ja olutta.

Elsa arvosti turisteja ja matkamuistoesineitä. Häntä 
harmitti New Yorkin maailmannäyttelyssä 1939, ettei
Suomella ollut toisin kuin muilla mailla jotain mukavaa

turistien ostettavaksi. Helsingin olympialaissakin 1952
häntä huolestutti suomalaisen turistitavaravalikoiman 
vaatimattomuus. Muotoiluvuodeksi Elsa olisi varmasti 

kehitellyt yhtä sympaattisen turistituotteen kuin vaik-
kapa Berliinin Ampelmännchen (liikennevaloukkeli) tai 

Ruotsin taalainmaanhevonen – jälleen kaiken kansan 
ulottuville.

World Design Capital -vuoden kunniaksi Elsa olisi ennen 
kaikkea vaatinut pystytettäväksi patsaan, josta olisi 

tullut näkyvä maamerkki ja vaikkapa suorastaan sym-
boli Helsingille. Se olisi kertonut työssään aktiivisesta ja 

seksuaalisesti vapaasta suomalaisesta naisesta. Se olisi
puhunut äänioikeudesta ja sananvapaudesta. Se olisi

ilmaissut asioita, jotka ovat monille suomalaisille itses-

tään selviä, mutta eivät kuitenkaan kaikille kaupungin
asukkaille tai eri puolilta maailmaa tuleville turisteille.

Jyväskylän Kalevalaisten Naisten
Elsa Heporauta -seminaari

4.10.2013 klo 14.15–16.00
Jyväskylän yliopiston kampus, 

Historica-rakennus H320 (3.kerros)

Seminaarin ohjelma

Avaussanat Kalevalaisten Naisten Liiton 
puheenjohtaja Sari Kaasinen

Elsa Heporauta – elämä ja elämäntyö
Helena Rossi, Puumalan Kalevalaiset naiset

Sota-ajan sosiaalinen media. 
Perhe ja koti nuoren avioparin

jatkosodan aikaisissa kirjeissä
Kirsi-Maria Hytönen, Jyväskylän opisto,

historian ja etnologian laitos

Naishistoria muiston ylläpitäjänä: Fredrika Runeberg

historiaesityksissä 1800-luvulta 2000-luvulle
Tiina Kinnunen, Jyväskylän yliopisto,

historian ja etnologian laitos

Lauluyhtye Fiori

Järjestäjä

Jyväskylän Kalevalaiset Naiset ja 
Jyväskylän historiallinen yhdistys

Seminaarin jälkeen on mahdollisuus tutustua
Ritva-Sofia Linnun Kullervo-näyttelyyn 

Keski-Suomen museossa.

Jyväskylän Kalevalaiset Naiset  
70 vuotta – iltajuhla

4.10.2013 klo 18.00 alkaen

Café Alvar, Alvar Aalto -museo
Illalliskortti 35 euroa

Ilmoittautuminen 20.9.2013 mennessä
Tuula Ruskolle, p. 0400 231 753.

                                       Elsa Heporauta -seminaari
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Palstalla esitellään Elsa Heporaudan työn  
inspiroimana naisia, joilla on liike-elämän  

osaamisen lisäksi yhteiskunnallinen omatunto.

Elsan jäljissä

Teksti ja kuva Satu Laatikainen

Hattulalainen Elsa Heporauta elää kuten hänen isoisoäi-
tinsä ja esikuvansa, Kalevalaisten Naisten Liiton ja Kale-
vala Korun perustaja Elsa Heporauta opetti: rohkeasti ja 
jatkuvasti uutta luoden.

Rajojen ylittäminen ja oman tiensä kulkeminen ovat He-

poraudan suvun ohjenuoria, eikä rohkeutta ja visioita ole 
ainakaan suvun Elsoilta puuttunut. Siinä missä kirjailija 
ja kansanperinteen vaalija Elsa avasi uusia reittejä Ka-

levalan tulkintaan, hyppää hänen pojanpojantyttärensä
rekka-auton rattiin ja hurauttaa mutkitta miehiseen maa-

ilmaan. Yhdistelmäajoneuvokuljettajan pätevyyden saa-
nut nainen aikoo suorittaa seuraavaksi liikenneopettajan 
opinnot, sillä hän haluaa vaikuttaa suomalaiseen liiken-

neturvallisuuteen.
– Isäni on työskennellyt poliisina ja Liikenneturvan 

kouluttajana, joten kuljen hänen jalanjälkiään. Viihdyn 
isojen autojen parissa, mutta pienten lasten äidille pitkät
työajot ovat arjen kannalta hankalia, Elsa toteaa.

Elsan juuret ovat syvällä ympäri Suomea ja maailmaakin

ulottuvassa heporautalaisuudessa, mutta oma koti on ol-
lut aina Hämeessä. Hämäläisyys ja asuminen Hattulan
kunnassa ovat kotiseuturakkaalle Elsalle asioita, joista 

hän haluaa pitää kiinni. Elsa kertoo surullisena seuran-
neensa, kuinka kunnan kouluja lopetetaan ja lapset jää-
vät vaille kattoa. Asioihin tarttuva nainen ei tosin tyydy 

katsomaan asioista sivusta, vaan hän on löytänyt vaikut-
tamiskanavansa nimenomaan kunnallispolitiikasta.

– Haluan osallistua keskusteluun ja vaikuttaa ainakin
siihen, mitä lähelläni tapahtuu. Hattulan päätöksente-
koon olen osallistunut vapaa-ajan lautakunnan jäsenenä
ja varajäsenenä, hän kertoo.

Tarinoiden kantama
Perinteiset arvot, tietoisuus omasta historiasta ja ympä-

röivän maailman tarkkasilmäinen tutkiminen ovat nuo-
ren polven Elsa Heporaudalle elämässä tärkeitä tienviit-
toja. Perinteisiin hän haluaa kuitenkin tarttua tuoreella 
otteella, nykyajasta käsin. Sukupolvien tiiviiseen ketjuun
kuuluminen merkitsee hänelle paljon, sillä juurien kautta

hahmottuu oma paikka maailmassa.

– Minulle on tärkeää tietää suvun vaiheista ja kuulla 
tarinoita ihmisistä. Isälleni Elsa-mummo oli hyvin tär-
keä, ja sitä kautta hän on tullut läheiseksi myös minulle, 
vaikken isomummoani ole koskaan tietenkään tavannut. 

Suvun tarinoilla ja muistoilla Elsaa on hellinyt etenkin
isoisä, toimittajana ja pakinoitsijana uransa tehnyt Ari-
joutsi Heporauta, jolla on hyvä muisti ja halua kertoa 

menneistä.
– Olen tiedonjanoinen ja historiastamme kiinnostunut, 

ja papan kanssa riittää tarinoitavaa. Pappa on viime vuo-

siin saakka kirjoittanut myös kirjeitä ja kortteja meille 
lapsenlapsille aina kun olemme olleet kauempana.

Elsa on ylpeä isoisovanhempiensa merkittävästä työs-
tä, mutta hän sanoo tietävänsä, ettei Elsa ja Frans Akseli 

Heporaudan uurastus suomalaisen kulttuurin hyväksi jo-
kaisen kansalaisen tiedossa ole. Itse hän tuntee kuulu-

vansa sukunsa kautta tiiviisti suomalaiseen kulttuurihis-
toriaan ja saavansa ammentaa sukunsa aarrearkusta niin
tietoa kuin luonnetta.

– Suvussamme on paljon vahvoja naisia, ja uskon, että
Elsa on sen suhteen monen esikuva. Se, että minut on ni-

metty juuri Elsaksi, on minulle erittäin merkityksellistä. 
Ehkä osittain sen vuoksi tunnen syvää yhteyttä isomum-
mooni, Elliksikin kutsuttu Elsa pohtii.

– Olen kuulunut Hämeenlinnan Kalevalaisten Naisten 
hallitukseen, ja Liiton juhlissa olen tavannut ihmisiä, joil-

la on omakohtaisia muistoja isoisoäidistä. Rakastan näitä 

tarinoita, jotka saavat Elsan itselleni eläväksi.

Aina uudelle avoimena
Elsa Heporauta pursuaa iloa, energiaa ja ideoita. Yhtä hy-
vin työhaalareissa kuin kukkamekossa viihtyvä nainen 
kertoo tarttuvansa toimeen kuin toimeen ja myöntää ole-

vansa kuin muurahainen, joka tekee koko ajan jotakin. 

Ammatitkin voivat vaihtua, mutta kokeilemista ja yrittä-
mistä Elsa ei pelkää. Uusia taitoja hän omaksuu lukemal-
la, kyselemällä ja kokeilemalla.
– Harrastan paljon puutöitä ja ompelen kaikki vaattee-
ni. Kaavoja en käytä, vaan suunnittelen kaiken itse. Olen 

myös vanhojen asioiden ja esineiden ystävä, ja tuunaa-
minen sekä käsin tekeminen on minulle elämäntapa.

Juurista virtaa ja voimaa
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Uusi rohkeampi  
Kalevala

Teksti Elli Halonen

Jari Halosen ohjaama ja kirjoittama Kalevala – Uusi aika 
saa ensi-iltansa elokuvateattereissa marraskuussa 2013. 
Räväkkänä mielipidevaikuttajana tunnettu Halonen on
työstänyt teostaan yhdeksän vuotta. Elokuva tulkitsee Ka-
levalaa uudella ja populaarimmalla tavalla. 

Haloselta odotetaan tälläkin kertaa uutta ja eittämättä

ristiriitaista tulkintaa kansalliseepoksestamme. Ohjaajan
mukaan Kalevala-eepoksemme on käsitetty väärin ja siitä 
on tehty satutarina, jossa ei hänen mukaansa ole pyhyyt-
tä. 

– Lönnrotin aikakauden ihmiset eivät halunneet ym-

märtää esi-isiemme tietoa elämästä. Todellinen Kalevala
kertoo suomalaisugrilaisten kansojen elämänymmärryk-

sestä, arkkityypeistä ja Jumalista. Teos kuvaa myös toden 
ja harhan ilmenemismuotoja maailmassa.

Jari Halosen mukaan Kalevalaa alkaa ymmärtää vastaJari Halosen mukaan Kalevalaa alkaa ymmärtää vasta 
kun tajuaaaaaaaaaaa k k kkk kkkkatatatatatatatata sosss a teoksen kokonaisuutta Pyhänä. Tällöin

se kkkkkkkkerererererereree tottttttt o tototototoooootutututututuututututututututututututustssssss a Kalevala-traditiosta poikkeavaa tari-
naa.

––– –– – ToToToTTToToTooT deddddededd llinen KKKKKKKKalalallalalalaa evevevevevevvevala ei ole Lönnrotin Kalevala a a aa vavavaavavavavavav anananananananananan 
esesesesesesesi-i-ii-i---isii iemme pyyyyyhähähäähähääähäh  yy y y y yyyymmmmmmmmmmmmmärrys elämästä. Lönnrooooootitititititititititinnnnn nnnn teteteteteteteeoooosooo  on 
vavavavavavaaaininininininin yyy yyyyhdenenenenennenen ii ii iiiihmhmhmhmhhmhhh iiiisi en t ttt ttekekekekekekkeke elelelelelele e valtavasta tietäääääämymymymmmmm ksksksksskssesesesesesesese tä.

Väärintulkitut Kalevalan naiset
Jari HHHHHHHHalalalalallalononoonoononnenenenenennn kkkk kkkyseenalaisssssstatatatatataaaa a a aa aaaa mymymymymymymymymymyösösösösösösösö tt tttttululululuuluulkikikikikikikik nnnnnnnnnatatatattatata KKK KKKKKKalalalalalallla evevvevevevevee alaaaaaaa ananan 
naishahmhmhmhmhhhmhmoioioioioiooiiststststtsts a.aaaaaaaa  Hänennnenenenenne  m m m mmmmmmukukukukukukukukaaaaaansnsnsnsnsnsnnnn a ymmärrys naiaiaiaiaiaiaiaisesesesesesseseststa ononononononnono  
käsitetty vävävävävävävvv ärärärärärärrä inininininin. .

– Lönnrotititititititin nnnnn KaKaKaKaKaKaKaaK lelelellleleeevavavavavvvavav lalalalalalalalalalalllllllllllllllla ollaan perusteltu patriarkaatti-
sen maailman kkkkkkkkkäsäsäsäsäsässäsä ititititititititi yyysyyyy tä. On väitetty että Lönnrotin Louhi
edustaisi matriarkaattisuutta, mutta käsitys on mielestäni 
väärä. Lönnrotin Louhi edustaa patriakaalista miesnaista, 
jolla ei ole tekemistä matriarkaatin kanssa. Matriarkaali 

on pyhä järjestelmä, jossa naisen voima ja tieto perustu-
vat rakkauteen, myötätuntoon ja anteeksiantoon. Niille
tekijöille perustuivat aikanaan suomalaisugrilaisten kan-
sojen balanssi, korkeasivistys ja voima, summaa Halonen.

Halonen peräänkuuluttaa ymmärrystä naisen todellisesta 
voimasta ja olemuksesta. 

– Väärinkäsitetystä naiskuvasta on syntynyt feminis-
min äärimmäiset ja luonnottomat muodot. Tällä ns. tais-

televalla feminismillä ei ole mitään tekemistä naiseuden 
kanssa. Meidän elokuvassamme äidin rooli on kaikista

tärkein, mutta tulkittuna lempeimmällä ja viisaimmalla
tavalla. 

Merkityksellisyyttä tulkintaan
Elokuvalla Jari Halonen haluaa herättää keskustelua Ka-

levalan todellisesta merkityksestä, joka hänen mukaansa
on kokonaan unohtunut. Elokuva tuo Kalevalan merki-
tyksellisyyden uudestaan päivänvaloon. 

– Kalevalan tulkinnassa on paljon purkamista vaativia
väärinkäsityksiä. Kalevalan pitää alkaa taas välittää voi-

maa suomalaisiin yksilöinä ja yhteisönä, sanoo Halonen.
– Lähdimme tekemään Kalevalaa elokuvaksi, koska

katsoimme että nyt on aika tuoda Kalevala esiin populaa-
rissa muodossa. Elokuva on tähän hyvä väline ja antaa 

hd lli d t ih i ti äk ill N t ikmahdollisuuden nostaa aihe isosti näkyville. Nyt on aika
puhua ja käsitellä Kalevalaa mahdollisimman laajasti ja
tähän prosessiin kutsumme mukaan kaikki Kalevalasta

kikikikiikikikk inininininininninnononononononon stsststststununununununununeeeeeeeeeeeeeet,tt,t,t,t,t kk k kkkkeheheeeee ottaa ohjaaja Jari Halonen.

JaJaJaJaJaJaJJJari Halonen pppppuhuuuuuu uuuuuuu mmmmmmmmmuuuuuuuuuuuuutototototototot kskkskskkskkskseseseseeseeee ta, joka mahdollistaa 

eteenpäin meenenenenennn mimimimimimim sen. HHHHHHänänänännänännneneee  mmmmmmmmuukuuuuuu aaaaaaaaaaa nsnnnsnsnsnsnssa Suomi tarvitsee 
uutta suunnnnnnntatatatattt a,a,,a,,, jjjj jonka Kalevala vovovovovovvooi i iii i mamamaamamamaahhhdhhdhh ololollolololollilililililiistststsststaaa .

– Kaaaaaaalelelelelel vaaaaaalalalalalalall  on mahdollisuus mmmmmuuuuuuuu toooooksksksksksksskk eeeeeeeee n n seseseseseseseekäkäkäkäkäkkkää y y y y ksilö-
tatatatattaasooooolllllllllllla aa etetetetetetttttätttt  yhteisöllisesti.  Kalevevevevevee alanannannananan ikivaaaaaaaanhnhnhnhnhhhnnn aaatataa  vvviiiiiiiiiiii sasasasasasasaududuudududududdet 
asasasasasasasssuvattattttattt j jj jjjokaisessa suomalaiseeeeeeesssss a. NNNNNNNyt haluan hehehehehehehh räräräräräär tttttttttttt ääää nnnnnnne eee e eee
esssssitittitititti tätätätäätäätäämämmmmmm lllllllllääää äää tottttt dellisen Kalevevvevevvvvalannnnnnnn. 

Kalevala – Uusi aika  
elokuvateattereissa 15.11.2013.
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Perinne uusiksi

Palstalla esitellään uusia  
tapoja rikastaa perinnettä.

Monille tuntematon Hupli on riuskaa köyden pyörittämis-
tä ja iloista yhdessä tekemistä. Köydentekoa varten tarvi-
taan ryhmä ihmisiä, iloisen värisiä ja säikeiksi leikattuja 
matonkuteita sekä yksi puinen Hupli-ukko. Sitten pyörit-
tämään!

Kaisu Mokkila on kokenut huplinpyörittäjä. Kieputtamal-
la matonkuteita syntyy köysiä, hyppynaruja, vöitä – mitä 
tahansa iloisenvärisiä nauhoja. Ilman puista Hupli-ukkoa 
ei köysi valmistu. Ukko veistetään käsin ja se koostuu
kahdesta eri puuosasta, keilamaisesta reiällisestä osasta 
sekä sen lävistävästä puutikusta. Köydenteko ei ole vai-
keaa, mutta se vaatii keskittymistä, tarkkoja sormia ja voi-

mia kieputtamiseen.
– Ei köyttä koko päivää jaksa pyörittää, sen verran

tämä ottaa voimille, nauraa Kaisu.
Fyysiseltä touhu näyttääkin. Kaisu pyörittää Hupli-

ukkoa tottuneesti ja reippaan riuskalla otteella. Avusta-

jat paikalle, matonkuteet suoraksi, puu-ukko valmiiksi ja
kieputtamaan – kokeile sinäkin!

Työjärjestys

Huplinpyörittäjä valitsee matonkuteista kolme eri väriä 
köyden valmistusta varten. Ensimmäinen kude vedetään 

kaksinkertaiseksi ja yksi avustajista pitää nauhan päistä 
tiukasti kiinni. Kuteen toinen  pää kiedotaan Hupli-ukon

keilamaiseen päähän lenkiksi. Tämän jälkeen huplinpyö-

<< Kaisu Mokkilan Hupli-
    ukko on veistetty käsin.

<< Huplia pyöritetään,
   kunnes narusta tulee
   kireä nauha.

<< Kun kolme nauhaa on kiedottu
    rullalle, lopuksi tehdään solmu.

rittäjä alkaa pyörittää puista Hupli-ukkoa myötäpäivään. 
Huplia on pyöritettävä niin kauan, että naru on pyörinyt 
tiukaksi rullamaiseksi nauhaksi.

Kun kude on kiertynyt tarpeeksi kireälle, se irrotetaan 
Hupli-ukosta ja ojennetaan toiselle avustajalle eli köy-

denvartijalle kiinnipidettäväksi. Toinen ja kolmas kude 
pyöritetään samalla tekniikalla yhtä tiukaksi rullamaisek-
si nauhaksi. Nyt on oltava tarkkana, ettei tiukalle rullatut 

kuteet pääse putoamaan käsistä!

Kun kaikki kolme kudetta on pyöritetty tiukoiksi rullik-

si, aiemmin tehdyt kaksi kudetta pujotetaan kolmannen 
kanssa Huplin kaulaan kiinni. On tärkeää, että kaikki 

köydet ovat koko ajan suorina ja kireinä. 
Lopuksi huplinpyörittäjä alkaa pyörittämään yhtäaikai-
sesti kolmea kudetta vastakkaiseen suuntaan eli vastapäi-

vään. Samalla yksi avustajista asettelee sormet säikeiden 
väliin ja kuljettaa sormiaan eteenpäin samanaikaisesti

köyden valmistumisen kanssa tasaisen ja siistin lopputu-
loksen aikaansaamiseksi. 

Lopulta avustajat lähenevät toisiaan samalla kuin köy-
den säikeet taittuvat vielä kaksinkerroin ja yhteen. Kun 
säikeet on kieputettu yhteen, valmis köysi irroitetaan ja 
toiseen päähän tehdään solmu.   

Monimutkaista? Ei suinkaan, mutta vaatii muutaman ker-
ran harjoittelukierroksen. Lisätietoja Hupli-ukosta Kaisu

Mokkilalta, kaisumokkila@gmail.com.

Mitä tarvitset  
Huplin tekoon?

Hupli-ukon ja värikkäitä matonkuteita  
sekä huplinpyörittäjän lisäksi ainakin  

kaksi muuta avuksi. 

Hupliukko ja sen lävistävä puutikku veistetään  
molemmat yhdestä puusta. Liitoksia ei  
kannata tehdä, ne harvoin kestävät.  

Hupliukon paksuus on leveimmästä kohdasta  
8 cm ja pituus 30 cm.  

Sen lävistävä puutappi on noin 2 cm  
leveydeltään ja 30 cm pituudeltaan.

Yhden köyden tekemiseen menee  
noin kymmenen minuuttia.

t

Monille

           Hauskaa hupia Huplilla
kstiTeksti ja kuvat Petra Nikkinen
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Teksti Annikki Kaivola-Bregenhøj

Unohtumattomat unet

Unet unohtuvat nopeasti, mutta merkittäviksi koetut jat-
kavat elämäänsä kertomuksina. Ne ovat kertojansa yksi-
löllisiä kokemuksia, mutta niissä voi olla myös perinne-
kertomusten piirteitä. Kansainvälisesti tunnettu teema on 
kuolleen ilmestyminen uniin. Usein sotiin liittyy monia 
todentuntuisia unia, tai unien symboliikkaa, jonka mer-
kitystä näkijän on pohdittava. Toteutunut uni on hyvä 
kertomuksen aihe, joka ei unohdu kokijaltaan.

”Mieheni kertoi, kun oli Kollaan rintamalla talviso-
dan alussa, hän näki unta, että hänen pari vuotta aikai-
semmin kuollut äitinsä teki petiä kahdelle ja hän kysyi: 
’Saanko minä käydä sinun viereesi?’ Äiti vastasi: ’Et saa, 
vaan nuorempi veljesi Matti.’

Matti haavoittui seuraavana päivänä ja vietiin Porin 
sairaalaan ja parin viikon perästä kuoli. Miehenikin haa-
voittui, sai olla yhdeksän kuukautta sairaalassa. Hän jäi 
armeijaan kelpaamattomaksi.” (Imatra 1989)

Tässä Suomen talvisotaan liittyvässä sota-unessa kuol-

lut äiti valitsee kahdesta pojastaan sen, joka ei tule palaa-
maan rintamalta. Uni on mitä suomalaisin, sillä Kollaa ja 
talvisota liittyvät Suomen historian merkittäviin tapah-

tumiin. 

Haavisto sivuluisussa

Tutkija pääsee harvoin käsiksi ajankohtaisiin uniin. Pre-

sidentinvaalit ovat rauhanajan merkkitapahtumia ja eh-
dokkaista nähdään usein unia.Vuoden 2012 vaalien ai-
kaan Kansanrunousarkisto järjesti kyselyn Näetkö unia 
presidentinvaaleista? Tietoja vaaliunista tuli runsaat sata. 
Useimmat niistä liittyivät pääehdokkaisiin Pekka Haavis-
toon ja Sauli Niinistöön, ja mieltymys omaan ehdokkaa-
seen tulee usein unessa ilmi. Suuri osa ihmisten kertomis-

Suomalaisten unet 

Unet ovat näkijänsä yksilöllisiä elämyksiä. 
Unista muille kerrottaessa niistä tulee yhtei-
söllisiä ja osa suullista viestintää, kansanpe-
rinnettä. Näemmekö me kaikki samoja unia 
vai onko olemassa suomalaisia unia? 

Kielitoimiston sanakirja määrittelee unen tarkoittavan ti-
laa, jonka aikana elimistön tietoinen toiminta on lepoti-
lassa ja nukkuessa esiintyvää kokemusta eli unennäköä. 
Kertomuksia unista ja niihin liittyvistä uskomuksista on 
tallennettu Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kokoel-
miin. Mutta vaikka sadatkin ihmiset ovat kirjoittaneet 
unikokemuksistaan ja lähettäneet ne arkistoon, he eivät 
ole määritelleet unta. Ehkä uni mielletään niin tavallisek-
si, että sitä ei ole tarpeen käsitteistää.

Uniin voi ottaa myös kulttuurisen näkökulman ja tar-
kastella niitä kansanperinteenä. Voidaan puhua yön ih-
meistä, sillä joillekin meistä yöt eivät ole vain nukkumista 
ja lepoa varten, vaan yö tarjoaa mahdollisuuden erilaisiin 

elämyksiin. Unet ja niiden tulkinnat ovat vuosituhansien 
aikana välittyneet ihmiseltä toiselle sekä arjen puhetilan-
teissa että myös unikirjojen välityksellä.

Unikertomusten joukossa on neljä useimmin rapor-

toitua aihetta. Enneunien uskotaan ilmoittavan tulevista 
tapahtumista. Niissä on universaaleja merkkejä, kuten 
hampaan putoaminen, jotka ennustavat tulevaa. Merkit 

ovat yhteistä tietoa, jotka löytävät paikkansa, kun ihmi-
nen näkee enteelliseksi kokemansa unen. Todentuntui-
set unet muistuttavat valvetodellisuutta. Niissä nähdään 
selvästi jokin ihminen, tapahtuma, tai paikka. Toistuvat 
unet ovat tuttu aihe jo Raamatusta, jossa Joosef selitti 

faaraon unet lehmistä ja tähkäpäistä ja osoitti niiden tär-
keyden. Painajaisuniin liittyy pelkoa ja ahdistusta.

Suomalaisten unet 
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ta unista on uhkaavia, mutta vaaliunet ovat positiivisia, 
ja niissä on hauskaa ja huumorin välittämää toimintaa:

”Ensimmäistä vaalipäivää edeltävänä yönä en mei-
nannut saada unta millään. Aamulla herätessäni tote-
sin saaneeni unen päästä kiinni. Yö oli kuitenkin melko 
vauhdikas. Pekka Haavisto heitti luisua hyväntuulisena 
kuplavolkkarillaan kotipaikkakuntani Karstulan keskus-
tan liukkailla teillä. 

Illalla Haaviston ohitettua Väyrysen ääntenlaskennas-
sa totesin, ettei se uni ihan väärin näyttänyt.” (Karstula 
2012) 

Uni Pekka Haavistosta on tematiikaltaan suomalainen, 
vaikka unia poliitikoista ja muista julkisuuden henkilöi-
tä voi löytää eri puolilta maailmaa. Jotkut vaaliunistaan 
kirjoittaneet kertoivat unen vaikuttaneen ehdokkaan va-
lintaan. Mutta kun vaalit olivat ohi, loppuivat unetkin. 

Uniin suhtautuminen vaihtelee eri kultuureissa. Suo-

messa unesta kertominen ei ole sopiva puheenaihe kai-
kissa tilanteissa, mutta unet ovat silti monelle tuttu ja 
tärkeä osa valvetodellisuutta. Unenkertoja löytää kuuli-

jansa.

Annikki Kaivola-Bregenhöj on folkloristi, professori emeri-
ta ja tietokirjailija, joka on julkaissut kirjoja kertomuksis-
ta ja kerronnasta, arvoitustraditioista ja kansanomaises-
ta unenkerrontaperinteestä.

   Lisää aiheesta:

Annikki Kaivola-Bregenhøj,  

Suomalaisten unet 2013

sekä Kerrotut ja tulkitut unet.  

Kulttuurinen näkökulma uniin 2010

Unet unohtuvat nopeasti,  
mutta merkittäviksi koetut  

jatkavat elämäänsä  
kertomuksina. 

Unet unohtuvat nopeasti,  
mutta merkittäviksi koetut  

jatkavat elämäänsä  
kertomuksina. 
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Arviot

Oma maa mansikka…?

Kotiseutu

Kotiseutu-vuosikirja 2013. Suomen Kotiseutuliitto

Teksti Pia Olsson

Sammalmätäs ja emalimukillinen ahomansikoita. Tämä

idylli toivottaa lukijat tervetulleiksi 20 vuoden tauon jäl-
keen Kotiseudun pariin. Ajatukseen kotiseudusta yhdis-

tyy sisäänrakennetusti  myönteisiä tuntemuksia, ja tästä 

painotuksesta lähtevät liikkeelle myös tämän vuosikirjan
kirjoittajat.

Sadatta vuosikertaansa juhliva, nykyisin 
Suomen Kotiseutuliiton julkaisema Kotiseu-
tu keskittyy nimensäkin velvoittamana tällä 
kertaa kotiseudun käsitteeseen ja sen mah-

dollisiin merkityksiin 2000-luvun suomalai-
sessa yhteiskunnassa. Keskeiseksi juoneksi
nousee arjen, tunteen ja hallinnon suhde, 
jonka merkitys viime vuosien kuntauudis-
tuskeskustelussa näyttää vain korostuneen. 
Aivan ristiriidatonta ei siis kotiseudun ym-
pärilläkään käytävä keskustelu ole. 

Kokonaisuuden napakoista puheenvuo-
roista vastaa 20 tutkijaa, joille kotiseutu kytkeytyy niin 

paikallisuuden kokemuksiin, paikallisen kulttuuriperin-
nön arvottamiseen kuin arjen toimintojen ja paikkasuh-

teen väliseen vuorovaikutukseen. Oman kokonaisuu-
tensa artikkeleiden joukossa muodostavat
näkökulmat perinteentutkimuksen tällä ker-

taa kovin miehiseen kulttuurihistoriaan ja 
perinteen hyödyntämiseen taiteessa, muo-
toilussa ja sisustuksessa.  

Hallinnollisten kysymysten keskelläkin

kotiseutu on jotain kovin arkista. Muisto ko-
tiseudusta voi tallentua esimerkiksi länkiin 
rakennetuista peileistä, joille vuosikirjassa
annetaan vapauttava synninpäästö. Kotiseu-
dun tuntu voi syntyä myös siitä valinnasta,

minkä kanssa pinaattilettunsa syö. Kaik-
kihan kuitenkin tietävät, että ainoa oikea
valinta on puolukkahillo – ei karviaishillo
nurmolaisittain, saati jauhelihakastike sei-
näjokilaisittain.

Montgomerya aikuisille

Perinnönjakajat

L.M. Montgomery, Suom. Sisko Ylimartimo

Minerva Kustannus Oy 2012

Teksti Tuulikki Karhunen

Tyttövuosiemme suosikkien Anna- ja Runotyttö-kirjojen 

tekijältä ilmestyi viime vuonna suomeksi v. 1931 julkais-
tu A Tangled Web. Sen esittely jossakin lehdessä herät-

ti kiinnostukseni, jota lisäsi suomentaja ja kalevalainen
nainen Sisko Ylimartimo.

Kirjan alussa vanha rouva Becky Dark,
o.s. Penhallow, kutsui näiden sukujen ris-

tiinnaituja jäseniä kuolinvuoteelleen ker-
toakseen, kuka saa Darkin suvun arvokkaan 
mutta ruman perintökannun. Asia ei kuiten-
kaan vielä ratkennut, vaan tehtävä jäi usko-
tun sukulaismiehen kerrottavaksi vuoden
kuluttua. Mutta toki tässäkin tilaisuudessa 
jotakin jaettiin: jokainen noin 40 hengestä

sai tavaraa. ”Vihreä kurkunlehdenmuo-
toinen malja Rachel Penhallowille”, sanoi 
Becky-täti, vaikka Rachel olisi halunnut 

apostolien kuvilla koristellut lusikat. Ainoa, 
joka ilahtui, oli tädin apulainen saatuaan ti-

manttisormuksen, koska ”hänelle itkeminen oli melkein
ainoa huvi elämässä”.

Tädin kuoltua alkoi vuoden koeaika. Paljon ehti ta-
pahtua: rakastuttiin, erottiin, synnytettiin, 
kuoltiin. Ja ennen kaikkea käytettiin sanan 
säilää! Jos kirjaa vertaa tekijän tyttökirjoi-
hin, paikka, luonto ja tunnelma ovat yhtä

viehättävät, mutta ihmisten terävä nokitte-
lu kaikin huumorin keinoin tekee kirjasta 
hauskan aikuisromaanin. Edes henkilöiden 
suuri määrä ei haittaa; jotkut nousevat luki-
jankin suosikeiksi.

Kirjan käännöksen mukaansatempaava 
kieli ilahduttaa: ”Eräs koira otti haukkumal-
la maaseutua haltuunsa”.
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Arviot

Rakkaudesta 
sairauden varjossa
Älä koskaan pyyhi kyyneleitä paljain käsin

Jonas Gardell, 1. Rakkaus. Johnny Kniga 2013.

Teksti Tuija Saarinen

1980-luvun alun sanomalehtiuutiset kertoivat  vakavasta
sairaudesta, johon homoseksuaaliset miehet menehtyi-

vät lääkkeiden ollessa tehottomia. Uusi sairaus sai nimen

aids ja kävi ilmi, että se leviää myös heteroväestön kes-
kuudessa. Pian diagnosoitiin ensimmäiset suomalaiset 
tautitapaukset.

Älä koskaan pyyhi kyyneleitä paljain käsin
on koskettava kirja sairaudesta ja rakkauden
ilmenemismuodoista tukholmalaisessa kau-

punkimiljöössä. 1980-luvun alun Tukholma
oli Helsinkiä vapautuneempi  ja kansainvä-
lisempi. Tukholma veti puoleensa laajempaa 
liikkumatilaa etsiviä ihmisiä myös meren ta-
kaa Suomesta, sillä kaipuu ajoi etsimään kos-

ketusta kaukaakin. Menneinä vuosikymme-
ninä mahdollisuus löytää samaa sukupuolta 
oleva kumppani oli rajattua, sillä pikkukau-

pungeissa tai maaseudulla ei ollut edes paik-
koja, joissa samaa sukupuolta olevaa rakastet-

tua etsivät olisivat voineet kokoontua. 

Homoseksuaalisuus oli Suomessa rikos vuoteen 1971 
saakka, ja asenteet muuttuivat hitaasti sen jälkeen. Oma
seksuaalinen suuntaus oli yleensä pidettävä salassa, mut-
ta toisaalta ilman kumppania kulkeva sai osakseen epäi-

lyjä ja joutui usein raa’alla tavalla kiusatuksi. 
Moni nuori joutui varttumaan täysi-ikäiseksi 
ennen ensimmäistäkään suudelmaa. On koh-
talon ivaa, että sairaus särki rakennetun idyl-

lin onnen viimein löydyttyä.

Jonas Gardell kuvaa teoksessaan sitä maail-
maa, jossa hän kohtasi aikuisuuden, ja jossa
suuri osa ikätovereista menehtyi. Kirjan nimi
kertoo myös sairauteen liittyneistä peloista 

ja käsityksistä, joiden mukaan sairastuneen
kyyneleet voivat tartuttaa, jos niitä pyyhkii 
ilman suojakäsineitä. Vakava sairaus on aina
tragedia, mutta empatia tärkeämpää kuin hysteria.

Muistojen ja 
tarinoiden räsymatot
Räsymatto, Nostalgiaa ja nykyaikaa.

Elina Hassi, Karisto 2013.

Teksti Kati Lampela

Räsymatto on kudonnainen, johon liittyy paljon tunnetta
ja muistoja. Nykyajan räsymatot tuovat väistämättä mie-

leen mummolan monenkirjavat matot.

Räsymatto-kirja jakautuu kahteen osioon, joista ensim-

mäinen keskittyy maton kutomiseen ja suunnitteluun. 
Kangaspuut ja matonkuteet saavat seikkaperäiset selos-

tukset. Erityisen hyödyllinen on aukeama, 
jossa matonkutomisen termit on selitetty va-
lokuvien avulla. Matonkuteiden leikkaaminen 

opastetaan selkeästi, joten vasta-alkajakin 
rohkenee ryhtyä toimeen. Kirjassa on muuta-
ma vinkki vanhojen räsymattojen uusiokäyt-
töön – siinäpä aihealue, joka ansaitsisi oman 
kirjansa! Kirjan lopussa annetaan ohjeita rä-

symaton hoitoon.

Kirjan toinen osio on omistettu raidallisille rä-

symatoille, joiden ohjeita annetaan kaikkiaan
lähemmäs kolmekymmentä. Kuten tekstiiliar-

tesaani Elina Hassi toteaa, ”jokainen räsymat-

to on yksilö ja syntynyt omista lähtökohdis-
taan. Räsymaton suunnitteluun voi antaa vain vinkkejä.”

Ohjeet kuvineen toimivatkin oman maton suunnittelun 
ja kutomisen inspiraation lähteenä. Hassi kertoo kunkin 
ohjeen alussa mattonsa tarinan: Kultapiisku-matto sai 

alkunsa loistavan keltaisista ja oransseista
kuteista, jotka toivat tekijän mieleen kuvan 
kesäisestä kukkaniitystä. Moni muukin matto 
on saanut innoituksensa luonnosta – Kukkiva

kuusi, Puro, Aava, Rauha, Saimaa… Naapu-

rin tomera maanviljelijäpariskunta on Aila ja 
Esko -mattojen tarinan taustalla. 

Kari Mäki on vanginnut kirjan valokuviin
räsymattojen upean väriloiston. Kuvia ihas-

tellessa voi melkein tuntea karheanpehmeän 
maton jalkojensa alla.
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Lausuntataiteilija Kastehelmi Karjalainen oli
kalevalainen nainen ja intohimoinen kansan-
runouden tulkitsija, joka rakasti suomen kieltä.
Hänet tunnettiin myös satutätinä, joka väsymät-
tä kertoi lapsille tarinoita sadun ihmeellisestä 
maailmasta. 

Kiharahiuksinen nainen, jolla on yllään kuviollinen leninki
ja nenällään silmälasit, katsoo alaspäin minuun ja jutus-
telee ystävälliseen ääneen. Tämä nainen on minulle aivan

tuttu, olemme samaa perhettä. En vain vielä oikein ym-

märrä ihan kaikkea, mitä hän sanoo.
Tämä on Hanneleena Hietan ensimmäinen muistikuva

Maammosta, hänen äidinäidistään.
– Myöhemmin minulle on selvinnyt, että naisen pituus 

johtui vain omasta taaperoisesta mataluudestani. Todelli-

suudessa isoäitini, lausuntataiteilija Kastehelmi Karjalai-
nen oli vain 158 senttiä pitkä. Kovin monia muistoja minul-

le ei hänestä ehtinyt kertyä – vain joitain vuosia syntymäni 
jälkeen hän jo menehtyi vaikeaan sairauteen.

Nuori kansanrunouden tulkki

Lausuntaharrastus alkoi Kastehelmi Karjalaisen elämässä 
jo varhain. Itse hän muisteli sen alkaneen jo koulutyttö-

nä, kun koulun esityksessä pianotuolille päästyään hän 
oli yhden runon sijaan kajauttanut vielä muutaman yli-
määräisenkin. Lopulta rehtori oli ystävällisesti siirtänyt
aloittelevan sanataiteilijan syrjään. Nuori Kastehelmi kävi
Helsingin Suomalaista Tyttökoulua ja Tyttölukiota, josta

hän pääsi ylioppilaaksi vuonna 1931. Tämän jälkeen hän
kirjautui opiskelijaksi Helsingin yliopistoon, Viipurilaiseen
osakuntaan. Opinalakseen hän valitsi suomen kielen ja

kansanrunouden.

Opiskeluaikanaan Kastehelmi osallistui kahdesti akatee-
misiin lausuntamestarikisoihin ja voitti molemmilla ker-
roilla. Kolmannella kerralla hänet hylättiin ns. ammattilai-

sena, koska hän oli vuonna 1934 debytoinut näyttelijänä 
Kansallisteatterissa Kersti Bergrothin näytelmässä Anu ja

Mikko. Seuraavina vuosina hän teki joitain osia Ylioppilas-
teatterissa. Lausunnasta tuli kuitenkin nuoren taiteilijatta-
ren päätyö. Opinnot sekä päivätyö konttoristina Sosiaalimi-
nisteriössä saivat jäädä.

Vuonna 1936 Kastehelmi Karjalainen esiintyi itäkarja-
laisten heimojuhlilla Tampereella, johon osallistui myös
Ilmari Kianto. Kiantoon Karjalaisen esitys teki niin suuren

vaikutuksen, että tämä kirjoitti nuoren taiteilijattaren ole-

van ”nouseva tähti imartelutta sanoen”. Erikoisen huomion 

Kianto teki hänen tavastaan eläytyä kaansanrunojen maaaaiaiaiaiillllllll----
maan, kun eräs vienankarjalainen vanhhus esitti itkuvirrrrssisiss ää.ä..ä  

”Eihän nykypäiväinen yleisö mokomasta nauti, mutta KKKKKasasasss-----
tehelmi Karjalainen vierelläni vaipui niiin syviin itkutunnnnnnelelelll---

miin, että tunsi kipua sydämessään, kkun Marssan itkeeeeennttnnn ä äääää ääää
katkaistiin.”  

Teksti Hanneleena Hieta

Kuvat yksityisarkisto

Tarinoiden täyttämä tie

Kastehelmi Karjalainen  
halusi herättää kalevalaisen  

naisen henkiin puhumaan  
nykyisille sisarilleen.

Mistä nuori taiteilijatar oli saanut täämän poikkeukselli-

sen eläytymiskykynsä? On aivan mahddollista, että osa sii-

tä tuli verenperintönä suvusta, jossa olli monessa polvessa
oikeita runonlaulajia. Aidosti eläväksi rrunouden oli tehnyt 
käkisalmelainen isoisä, joka oli opetttanut nuorta Kaste-
helmeä ”kaikki lapsuuden suvet vesiää soudellessa”. Kar-
jalaisen isoisän isänisä oli Juhana Kainnulainen Kesälahden 

Hummovaarasta, joka oli laulanut Löönnrotille erärunoja

Varttunut taiteilija 
Kastehelmi Karjalainnnneneneeene  1 11969660.0. 
Kuva Ahti-filmi, Turkkku.u.u



29

nnrotin petäjänäsuuren sukupetäjän juurella. Saman Lön

mi Karjalainenkintunnetun hongan juurelle nuori Kastehelm
ta. pyrki kesälomillaan hakemaan inspiraatiot

ös menetelmälliNuorella lausuntataiteilijalla oli myö -
aan. 1930-luvulla sempi kosketus kansanrunouden maailma

uilla ja keräsi itseKastehelmi Karjalainen matkasi saloseudu
kkaiden elävästä kansanrunoutta suoraan salomaiden asuk
ran perheen vieperinteestä. Suojärven Kuikanselän Smur -
iä aikoja ja oppiraana hän oli viettänyt useina kesinä pitki -
rttinällä kehruutanut buabolta runonlaulantaa, loitsuja, vär

a perinteisen karja saanut myöhemmin vuonna 1938 jopa -
matkoillaan saajalaisen avioliiton siunauksen. Hän laski -

a. Näillä vaellukneensa kerättyä kuutisenkymmentä runoa -

lämäntehtävästä.sillaan hänelle oli muodostunut ajatus el

n puhumaan nyHän herättäisi kalevalaisen naisen henkiin -
kyisille sisarilleen.

määrittyivät hyvin Kastehelmi Karjalaisen elämä ja ura m
aamme historialpitkälle Suomen kansallisen tunteen ja ma -

en naisen muistolisen kohtalon mukaisesti. Kun kalevalaise -
suilla presidentinmeerkkitoimikunta oli vuonna 1936 teekuts
tehelmi Karjalairororororororrorrrorrororooouvuvuuvuvuvuuvuuuuu a aaa Ellen Svinhufvudin luona, oli Kast -

aille kalevalaistaneneneneneneneenennenennnnnnnnnnn nnn nnn nn nnn nn mmmym ös mukana. Hän esitti juhlaviera
nnustautuneena. kkkakkkakakakakakkakakakaakkkkkkkakakkakkakkakakakakkkkkkakkkakkk nnnsnsnnsnnsnsnnnnn anaaaa runoutta rajakarjalaiseen asuun son

Karjalaisuus sielussa

ausuntaohjelmia,KKKKKKaKaKaaaKaKKaKKaKKKKKKKKKKK ssstststtssstteeeehehe elmi Karjalainen valmisti useita la
a 1943 valmistujojojojojojojjojojojojojjojojjjojojojjjjojjojojojjjojooooiiitititiiiititititititaaa a a häh n esitti ympäri Suomea. Vuonna -

attaren unelman nnnnnunuuuuuununnnnuuunnunnn t tt t ttt KKKKaK rjalainen nainen konkretisoi lausuj
tä. Ensimmäisenkkkkkkakakakakkkkakakkakkkkkkaakakkkallelelelelelleevvvavav laisen naisen henkiin herättämisest

arjalaiselle naiseloooososososoososoooosooossososoooo aaaanananananaaann  illasta taiteilijatar oli omistanut itäka -
Karjalassa, jossalelellllelelleeleeleelllllllllllllell .. HHHHäHHH n oli kiertänyt kesällä 1942 Vienan 
et häntä syvästi.aaalalalalalaaalalaaallalaaalala uuuueueueueuu eeen naisten kohtalot olivat koskettane

nakselaiselle naiTToTToToToToTooToToToToTTTTTT iiniinniinnene  puoli illasta kuului puolestaan kann -
nioille palanneelsssesesesesesessessssessessesss llllllllllllleeee:e  onnelliselle, kotiinsa tai kotinsa raun -

nteiselle. Kun jatlelleleelelelelelelellelll , kkkkykk ynelherkälle, uljaalle ja elämänmyön -
ä kotejaan ja etsi kkkkkokokkk sossssos dan jälkeen siirtoväki suri menetettyjä

ssa, kukapa olisiiiididiididdeenenene titeettiään jälleenrakennuksen Suome
 Kastehelmi Karoooololllloo llulululul t näiden tuntojen parempi tulkki kuin -
isten tilaisuuksisjajjaaaajj llalallll inen. Hän esiintyikin ahkerasti karjalai -

pienen perheen ssasaaasaas . Näistä samoista kokemuksista yhden 

rjansannään kökulmasta kertovat myös hänen kir Ollaanpas
vvavaan (1966) ja Maammo, oleks historiaa? (1967). ?

ainen ei ollut eriLausuntataiteilijana Kastehelmi Karjala -
kka kalevalainentyisesti menneisyyteen suuntautunut, vaik
Hän taitoi aikarunous olikin hänen erityisosaamistaan. -

alkuvaiheista asti laislyriikan ja proosankin lajit. Jo uransa a
untaohjelmistoon hän oli pitänyt lapsille satutunteja ja lausu
ulta alkaen, kun tuli nuoremman polven väriä 1950-luvu

myöhemmin myös Kastehelmin tyttäret Marjatta, Sirkku ja m
tämölle. Tuolloin nuorin Terttu astuivat äitinsä rinnalle näyt

valmistui lausuntailta uruissaanLapsi iloissaan ja su .
LöLöLLöönnnnnnnnnn rororootit n pepeetätätätätäjäjäjäjäjä kkkk k k kkasasasssasasvavaaavavaaa aa aa a KeKeKeKeeKeeKeKeKeesäsäsäsäsäsäsäsäsäsäsäsälalalaalalaalalahdhddhddhdhdhdhdhdddhdenenenenenenneneneneneneneeneenenen HH H HH HHH Humumummummommomomomomomm vavavaavavaaraararrrarasasasasaassasassaa. 
Kuva HaHaHaHHaannnnnnnnnnnn elele eeeenaaaa H HHieieieieietatatatata. (jatkuu) >>
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Tonttuja kaivolla!

Kastehelmi Karjalaisen kirjoissa ja lehtipakinoissa näkyy
hänen viehtymyksensä lasten tekemisiin, sanomisiin ja

ajatuksiin. Karjalainen esiintyi Satutätinä niin radiossa 
kuin lukemattomissa kouluissa eri puolilla maata. Oh-
jelmistoon kuuluivat niin Roineen, Swanin, Andersenin
kuin Topeliuksen sadut ja monenlaiset kansantarinat.

Satuja ja tarinoita Kastehelmi oli saanut vaihtaa kor-
piseutujen lasten kanssa jo nuorena reppurina. Hänen 
mukaansa kaupunkilaislapsilla oli aina niin paljon uutta

ihmeteltävää, ettei yksi satu jäänyt kauaa heidän mie-
leensä. Syrjäseutujen pienokaisiin sen sijaan jäivät uudet

sadut kuin imupaperiin ja siksi kertojallakin oli suurempi
vastuu. Monet kerrat hän kertoili satuja pienille kuulijoil-
leen ulkomuistista tai mukana kuljettamistaan kuvakir-

joista. Erään kerran Kastehelmi sanoi nuorelle isännän-

alulle tuoneensa kolme tonttua karamellien sijaan. Pieni
mies alkoi innokkaasti etsiä niitä matkaajan repusta, mi-
tään löytämättä. Onneksi talon miniä oli hoksannut ju-
tun juonen ja vesisankoa ulkoa tuodessaan oli kertonut 
nähneensä kolme tonttua pihamaalla pakosalla. Poika oli 

juossut pihalle hippulat vinkuen ja vuorenvarmasti tiesi
seuraavana päivänä kertoa tovereilleen, että yhden ton-
tun töppöset vilahtivat vielä kaivopolulla. Nämä 1930-lu-
vun lapset – jos vielä elävät – ovat jo iäkkäitä miehiä ja 
naisia. Iätöntä on kuitenkin se ihmiselämän kirjo iloineen 

ja suruineen, jota Kastehelmi Karjalaisen välittämä kan-
sanrunous kuin satuaarteetkin heijastavat.

Kirjoittaja on turkulainen filosofian tohtori kansatieteen 
alalta ja Kastehelmi Karjalaisen tyttärentytär.

Kirjallisuutta:

Karjalainen, Kastehelmi (1966):
… ollaanpas vaan. 

Hämeenlinna: Karisto.

***

Karjalainen, Kastehelmi (1967): 
Maammo, oleks historiaa?. 

Hämeenlinna: Karisto

***

Riihimäki, Leena (2012):
Kesy kuolema.

Turku: U. Savolainen.

Kastehelmi Karjalainen ja tyttäret Sirkku (vas.) ja Marjatta vuonna 1941. Taakse on kirjoitettu 
”Rakkaalle isälle kolmelta tytöltä”. Kuva Hellas, Kotka.
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Perinteellä on mahtava voima. Hetkestä ja tilanteesta 
riippuen se voi hipaista, koskettaa, sykähdyttää tai jopa 
kouraista, ja jättää samalla ikuisen jäljen kokijaansa. Mi-

nuun, kuten myös varmasti meistä jokaiseen, perinteen 
voima on elämämme aikana jättänyt useita jälkiä. Jotkut
kokemamme hetket hipaisevat hetken, toiset antavat voi-
maa koko loppuelämämme ajan.

Tänä aikana, jolloin kaikkialla uutisoidaan suhdanteiden

olevan huonoja ja joka puolella tehdään raskaita ratkai-
suja, nousee perinteen voima aivan erityiseen arvoonsa.
Ne tahot, joilla on kerrottavanaan tunnuslukujen lisäksi 
myös tarina, selviävät tämänkin suhdanteen yli. Omaa
liittoamme, Kalevalaisten Naisten Liittoa, eivät ole tä-

hän mennessä onnistuneet kaatamaan suuretkaan tuu-
len tuiverrukset tai suhdanteiden vaihtelut. Arvot, joiden
puolesta puhumme, ovat juurtuneet syvään ja huokuvat 
perinteestämme ammentavaa voimaa. Liittomme on tänä 
päivänä yksi vahvimpia suomalaisen kulttuuriperinnön

puolestapuhujia. Kalevalaiset naiset ovat myös olleet vii-
saita päätöksentekijöitä. He ovat osanneet arvostaa histo-
riaamme, mutta myös katsoa tulevaisuuteen. Perinne on

ollut voimamme.

Maailma muuttuu kuitenkin tällä hetkellä nopeammin 
kuin ehdimme ymmärtää. Enää ei riitä, että ajattelemme, 

että voimme huoletta jatkaa samalla tavalla kuin aina en-
nenkin. Juuri nyt tarvitsemme rohkeita avauksia ja uutta
ajattelutapaa monella tasolla turvataksemme liittomme

tulevaisuuden vähintään yhtä vahvana ja elävänä kuin
tähän asti. Ennen kaikkea tarvitsemme uusia jäseniä, tuo-

retta näkemystä ja voimaa, sekä verkostoitumista muiden 
järjestöjen ja toimijoiden kanssa.

Haastan nyt jokaisen jäsenemme talkoisiin: tuo mukana-
si toimintaamme yksi uusi jäsen. Näin jäsenmäärämme 
helposti kaksinkertaistuu ja vaikutusmahdollisuutem-
me muuttuvat konkreettisesti. Mitä enemmän meillä on 
resursseja ja toimijoita, sitä näkyvämpiä, monipuolisem-
pia ja vaikuttavampia tuloksia saamme. Perinne antaa 
meille voimaa ja vahvat juuret. Sen jälkeen on vain it-
sestämme kiinni, suorimmeko siipemme ja nousemme
liitoon.

Perinne lienee hipaissut ainakin välillisesti useita men-

neen kesän Summer up- ja Weekend-festivaalin kävijöitä, 
joiden mielestä 17-vuotiaan tyttäreni jalassa olleet kurp-
poset olivat ihan sikamageet ja super-ihanat. Tulevat ka-

levalaiset naiset toimivat juuri näin: he ottavat voimansa 
perinteestä ja uskaltavat kulkea vaikka kurpposissa. Oli-

sikohan ensi kesänä Kalevala Koru-buumin lisäksi myös 
kurppos-buumi?

Lopuksi vielä yksi läikähdys: Sydänalassani sykähti oi-
kein kunnolla, kun Liittomme kulttuuripäivillä olleet 130

kansallispukuista naista kävelivät Kalevala Kartanon kät-
köistä esille otetun lippumme perässä upeana kulkueena

läpi Tampereen keskustan. Se arvokkuus, voima ja yhtei-
nen ilo, joka huokui kaikista meistä kalevalaista naisista, 
oli juuri sitä, mikä jättää sieluun ja sydämeen ikuisen jäl-
jen – perinteen voiman.

Perinteen voimaa
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Illan emäntä Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Sanna Marin 
(kesk.) iloitsi naisenergiasta. Mukana juhlassa puheenjohtajat Sari Kaasinen 
ja Hanna Rantanen.

Kansallispuvut ja  
Kalevalaiset Naiset
valloittivat Tampereen

Teksti Annamari Maukonen 
Kuvat Petra Nikkinen 

Kalevala Korun toimitusjohtaja Riitta Huuhtanen,  
Liiton toiminnanjohtaja Sirpa Huttunen sekä Tampereen puuhanaiset  
Mirja Mäntylä ja Paula Syväniemi nauttivat juhlatunnelmasta.
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Ajankohtaista

Uusia ajatuksia. Erilaisia näkökulmia. 
Ystävyyttä. Elämyksiä. Iloa.
Tätä kaikkea ja paljon muuta oli tarjolla Kale-
valaisten Naisten kulttuuripäivillä Tampereella 
elokuun lopulla. Tampereen Kalevalaiset Nai-
set olivat loihtineet lämminhenkiset, ajatuksia 
avartavat ja ystävyyttä vahvistavat kulttuuripäi-
vät,  joilla ei unohdettu mustaa makkaraakaan.

Yhteiset kokoontumiset ja juhlat eri puolilla Suomea ovat
vahva syy olla mukana Kalevalaisten Naisten toiminnas-

sa. Suur-Helsingin Kalevalaisten Naisten Tuula Haimakai-
nen ja Kaarina Hietala ovat osallistuneet monille kulttuu-
ripäiville ja tutustuneet niiden myötä erilaiseen Suomeen 

ja suomalaiseen kulttuuriin. Hyviä muistoja on ainakin 
Rovaniemeltä, Puumalasta ja Kokkolasta.

– Joka toinen vuosi on sopiva aika. Seuraavaa tapah-
tumaa ehtii jo kaivata. Täällä Tampereella on kiva ja
lämmin tunnelma. Erityisesti retket olivat monipuolisia. 
Jokaiselle löytyi aivan varmasti jotakin, Vapriikin Terra-
kotta -näyttelyyn tutustuneet naiset vakuuttivat. 
Tampereeseen ja tamperelaiseen elämään sai tutustua 
neljällä kiinnostavalla retkellä. Hiano kiarros Tampereel
Likan kanssa esitteli Tampereen keskeiset nähtävyydet.
Tehdastyön arkea ja palatsien loistoa -retki kertoi Finlay-
sonin alueen historiasta. Museokeskus Vapriikissa koh-

dattiin terrakottasotilaat ja  Amurin työläiskorttelimuse-
ossa puuvillatehtaan tytön ja pojan arki.

Yksi toive ja vinkki seuraaville kulttuuripäiville tuli
Tuula Haimakaiselta.

– Harvoin on näin paljon erilaisia kansallispukuja
koossa, joten ne voitaisiin yhdessä esitellä. Minä en tun-
ne kaikkia pukuja, vaikka haluaisin, hän vinkkasi Hä-
meen puvussaan.

Uusia näkökulmia Kalevalan tulkintaan

Seminaarin kaksi miespuhujaa, FL Risto Maula ja eloku-
vaohjaaja Jari Halonen saivat puheliaat kalevalaiset nai-
set kuuntelemaan ja pohtimaan.
Risto Maula tarkasteli kiinnostavasti kalevalaisuutta 

nykyajassa kielen kautta. Translatiivi ja essiivi ovat ni-

menomaan suomalaisia sijamuotoja, jotka tuovat oman
vahvan viestinsä. Kalevalassa ollaan oikeasti näkijänä ja 
tekijänä eikä ikään kuin nähdä ja tehdä. Vahva kieli va-
kuuttaa, oli Maulan viesti.

Tampereen Kalevalaisten Naisten Paula Syväniemi johti kulkuetta  
Tampereen sydämessä Kalevalaisten Naisten Liiton lippu hulmuten.

(jatkuu) >>
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Elokuvan Kalevala – Uusi aika ohjaajalla Jari Halosella on 
omanlainen näkemys Kalevalasta. Hän kokee, että koko 
maailma pyörii naisen ympärillä.

– Kalevala on matriarkaalinen, vakuutti Halonen ja
ruoti Lönnrotin Kalevalan patriarkaaista maailmaa.

Espoon Kalevalaiset Ulla Parviainen ja Leena Railimo-Saa-

res pitivät seminaarista.
– On todella hyvä välillä tuulettaa ajatuksiaan. Semi-

naarin erilaiset herrat antoivat uutta ajateltavaa ja uusia 
näkökulmia Kalevalaan.

Perinnetohtorit osuivat ytimeen

Yhteinen sisarilta Väinö Linnan aukion yläkerrassa, 
Kuusvooninkisen kutomossa oli räjähtävää ilottelua, her-
kullisia hämäläisiä herkkuja ja jouhevaa musiikkia. Pe-
rinnetohtorit, sisarukset Lempi ja Impi Home (Anne-Mari
Kivimäki ja Reetta-Kaisa Iles) sekä muusikko Pekko Käp-

pi irrottelivat perinteen voimalla. Pirtanauha, tykkimyssy,
Kaukola ja Sakkola kaikuivat ja nauru hersyi kun perin-
netohtorit pohtivat suomalaisugrilaista yliminää ja sen 

juonteita. 
Illan kruunasi Rajaportin jälkisauna, jossa virkuimmat 

pääsivät nauttimaan  pehmeistä  jälkilöylyistä  pispala-

laisessa yhteissaunassa. Tamperelainen lauantai oli täy-
dellinen.

Musiikki ja kalevalakorut kiinnostivat sunnuntaina

Sunnuntaina Laikun lavalla nähtiin jo lauantaina tapaa-

mamme taitavat ja mukaansatempaavat Kivimäen ja Ilek-

sen Puhti-duo sekä intensiivisesti jouhikkoaan soittanut 

Pekko Käppi. Aalto-orkesteri hurmasi kuulijansa yhdistä-

mällä musiikillisia vaikutteita ympäri maailmaa. Folkduo 

Vellamo esiintyi Pia Leinosen kauniin lauluäänen ja kiin-

nostavien tarinoiden siivittämänä. Myös iloisen reippaat

Helkat esiintyivät päivän aikana sekä leikittivät puistossa

vierailleita lapsia.

Päivän täydensivät Folkjam-tuokio, jossa nähtiin useita

miehiäkin tanssahtelemassa musiikin tahdissa sekä van-

hojen kalevalakorujen tunnistuspiste, jossa riitti tilaisuu-

den alusta loppuun jonoa. Toimintaansa esittelivät kan-

sanperinnettä edistävä Taivaannaula, Rahvaanmusiikin 

kerho, Perinnehoidon yhdistys Mahla sekä kansan- ja 

maailmanmusiikkien kulttuuriosuuskunta Uulu.

Louhet ja voimanaiset Tampereella ja muualla

Liiton puheenjohtaja Sari Kaasinen haastoi kaikkia ka-
levalaisia naisia Louhen voimalla eteenpäin. Tampereen
kulttuuripäivät on 70 vuotta täyttävän yhdistyksen voi-
mannäyte, mutta  joka viikko, jopa joka päivä kalevalai-
set voimanaiset loihtivat elämyksiä eri puolilla Suomea.

Tamperelaiset olivat rakentaneet monipuoliset ja  virkis-

tävät kulttuuripäivät, joita suosi aurinkoinen ja lämmin 

sää. Kiitos Hannalle joukkoineen! Kahden vuoden kulut-

tua kesäkuussa kurkistetaan kuhmolaiseen kulttuuriin 

Kuhmon Kalevalaisten Naisten vieraana.

Ulla Parviainen, Leena Railimo-Saares Espoosta sekä illan 
tamperelaiset emännät Emma Dufva ja Kaisa Räsänen valmiina 
Tampereen kaupungin juhlavastaanotolle raatihuoneen portailla. 

Viikonlopun mukaansa tempaavat esiintyjät, Anne-Mari Kivimäen 
ja Reetta-Kaisa Ileksen duo Puhti.

Kulttuuripäiville pantiin omaa nimikko-olutta. >>
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Ajankohtaista

Miten siirrät perinnettä  
sukupolvelta toiselle?

toisiinsa. Se herättää kysymyksiä, ruokkii muistoja, laittaa miettimään tapoja ja tottumuksia. Kysyimme 
Tampereella muutamalta Kulttuuripäivien viettäjältä, miten he siirtävät perinnettä sukupolvelta toiselle.

– Perinne on valtavan laaja asia.
Kansanperinnettä siirrän lapsilleni 

Veeralle ja Vernerille Helkanuorten 
monipuolisen toiminnan ja myös 
Kalevalaisten Naisten kautta. Mu-

siikkiharrastusten kautta seuraava
sukupolvi saa erilaista perinnettä 

elämäänsä. Perinnettä antavina 
voimina toimivat myös lasten iso-
vanhemmat omilla kokemuksillaan

ja tietenkin perheen omat, vaikka
uudetkin, perinteet esim. joulun-

vietto, syntymäpäivät ja muut
juhlat ovat osa minun lapsilleni 
antamaa perinnettä.

Johanna Hellman, 
Porin Kalevalaiset

– Perheessä elää perinteitä useam-

malta paikkakunnalta. Mieheni
karjalaisesta suvusta ja omasta 

pääkaupunkilaisesta ja hämäläises-
tä suvusta on välittynyt perheem-
me lapsille esim. ruokaperinnettä ja 

sanontoja. Tyttäreni haluaisi oppia 
tekemään perinteistä maitojuustoa.

Usein perinteet perheen sisällä
välittyvät luontevasti ja haluankin,
että ne ovat luonnollinen osa elä-
mää ja arkea. Lapseni ja lapsenlap-
seni tuntevat paljon kansansatuja

ja perinteeseen liittyviä asioita olen
selittänyt ja opettanut myös lap-
senlapsille esim. lukiessani heille
Mauri Kunnaksen kirjoja.

Tuula Haimakainen,
Suur-Helsingin Kalevalaiset Naiset

– Perinteet voivat nousta perheessä 
puheenaiheeksi jostain ihan käytän-
nön asiasta. Varoitin lapsiani hyppää-

mästä sillalta jokeen, koska joessa voi 
olla uppotukkeja. Sana uppotukki oli
heille vieras. Tästä yhdestä sanasta ja 

varoituksesta kehkeytyi keskustelua
ja tuli juteltua paljon uittoperintees-

tä.  Perinteen välittäminen seuraavalle 
sukupolvelle lähtee siitä, että on itse 
saanut perinteitä omilta vanhemmiltaan 
ja arvostaa niitä. Omassa perheessä 
perinteitä tulee helposti siirrettyä omien 

kiinnostuksen kohteiden kautta. Olen
itse kiinnostunut murteista, ruoista ja
rakennusperinteestä. Remontoimme
vanhaa taloa ja siinä lapsetkin ovat 
oppineet paljon. Perinteiden välittä-

minen on vuorovaikutteista. Itsekin 
voin kiinnostua jostain ihan uudesta 
perinteeseen liittyvästä asiasta lapsen
kiinnostuksen myötä.

Jaana Salo, Tornion Kalevalaiset Naiset

Teksti ja kuvat Laura Puromies
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Tämän vuoden alussa Vaasan Kalevalaisia Naisia ryhtyi 
johtamaan Vesna Haglund. Kansanperinteestä ja kult-

tuurista innostunut Vesna edustaa yhdistyksen nuorta 
polvea, sillä hän on vasta 29-vuotias. Hän tuli mukaan

Vaasan yhdistyksen toimintaan viime vuonna, kun yh-
distyksen naiset järjestivät Kalevalan päivän tapahtumaa 
Vesnan työpaikalla pääkirjastossa.

– Minut ajoi mukaan rakkaus kalevalamittaisiin runoi-
hin, kansanmusiikkiin sekä kansantanssiin. Toivoin, että

yhdistyksen kautta olisi mahdollista saada suomalaisen
kansantanssin ja kanteleensoiton opetusta myös tänne 
Vaasaan, kertoo Haglund yhdistystaipaleensa alkumet-

reistä.

Vesnan innostus tanssia ja musiikkia kohtaan oli itänyt 

pitkään ennen kuin hän haastoi itsensä kokeilemaan. 
Häntä eivät kuitenkaan innostaneet klassinen baletti tai 
moderni rytke, vaan jokin, jossa saisi rauhassa olla al-

kuun kömpelö.
– Lopulta löysin historialliset tanssit, joista monia tans-

sitaan kansantanssien tavoin ryhmässä. Silloin tuntui,
että löysin oman juttuni, kuvaa Vesna.

Vesnan kotipaikkakunnalla oli tarjolla ainoastaan suo-

menruotsalainen kansantanssiryhmä, jonne hän menikin 
saamaan kielikylpyä tanssiharjoitusten ohella. Hän kolusi 

läpi historiallisien tanssien leirejä kunnes ryhtyi ohjaa-
maan niitä itse.

Vaikka musiikki on aina ollut tärkeä osa Vesnan elämää,
hän alkoi soittaa vasta aikuisena.

– Oivalsin, ettei musiikin soittamiseen oikeastaan vaa-

dita erityistä musikaalisuutta, vaan ainoastaan paljon 
harjoittelua. Niinpä aloin opetella tinapillin soittamista ir-

lantilaiseen tyyliin, ja muutaman kuukauden päästä huo-
masin olevani ensimmäisellä keikalla, riemuitsee Vesna.
Vesnaa kiehtoi uusien asioiden opettelu ja bändissä soitta-

minen, joten hän opetteli soittamaan myös muita instru-
mentteja. Pitkähuilulla sai loihdittua muinaista sävelmaa-
ilmaa, nokkahuilut taipuivat keskiaikaisiin lurituksiin ja 
kampiliiran soinnut tanssittivat renessanssin aikaisiin
tunnelmiin. Vesnan viimeisin aluevaltaus on suomalaisen 

musiikin soittaminen 11-kielisellä kanteleella. Oppaana 
kantelemusiikin maailmaan toimi muiden muassa Sari 
Kaasinen, joka opetti Teuvan Kalevalaisten järjestämällä 
kanteleleirillä.

– Musiikilliset kokemukset ovat olleet upeita ja inspi-

roivia, kiittelee Vesna.

Yhdistys esittäytyy Teksti Veera Ryynänen

Vaasassa versoo  
kalevalainen  

perinne

<<  Kiinnostus kansanmusiikkiin ja tansseihin toivat 
Vesna Haglundin Vaasan Kalevalaisten Naisten toimintaan ja

    puheenjohtajaksi. Kuva Jari Ratilainen.
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Kulttuuri on itsensä toteuttamista

tuntemista, toisten hyväksyntää ja luonnon kunnioitta-
mista. Kaunis suomen kieli ja kiinnostavat kansanperin-
teet innostavat Vesnaa ja muita kalevalaisia naisia toteut-

tamaan itseään.
– Kalevalaisuus on minulle mahdollisuus toteuttaa 

luovuuttani. Entisaikaan kaikki tekivät omia laulujaan jo-
ten mikseivät tekisi nykyäänkin, kysyy Vesna.

Vesna kokeilee rohkeasti luovuutensa rajoja niin työssä

kuin yksityiselämässäänkin. Työssään kirjastonhoitajana 
hän on ohjannut lapsille satuhetkiä runonlaulun keinoin.
Kun Vesna kihlautui miehensä kanssa, Vesna sävelsi hä-
nelle laulun ja mies puolestaan kirjoitti Vesnalle runon. 
Häävalssia tanssittiin yhdessä sävelletyn kappaleen tahtiin. 

Vesna kannustaa muitakin runoilemaan ja musisoimaan.
– Runolaulusävelmään voi tehdä uudet kalevalamit-

taiset sanat, ja viisikielisellä kanteleella voi saada aikaan 
vaikka millaisia sävelmiä vaikka ei olisikaan muusikko, 
mainitsee Vesna.

Vaasan Kalevalaiset Naiset kokoaa yhteen kulttuurista 

kiinnostuneita ihmisiä. Jäsenet tulevat tänä syksynä tans-
simaan ainakin suomalaisia ja mahdollisesti muitakin
kansantansseja. Suunnitteilla on myös 5-kielisen kante-

leen kurssi. Kurssitoiminnan avulla yhdistys toivoo rekry-
toivansa mukaan uusia jäseniä toimintaan ja innostavan-
sa nuoriakin kokeilemaan.

– Tulevaisuuden visioni on, että ihmiset löytäisivät uu-
delleen ryhmätanssien, yhdessä musisoinnin ja luovuu-

den ilon, hahmottelee Vesna.

Ilolla puheenjohtajaksi

Rohkea Vesna hyppäsi puheenjohtajuuteen ilman aiem-
paa kokemusta yhdistyksen toiminnasta. Ensimmäiset 
kuukaudet puheenjohtajana kuluivat toimintaan tutus-
tuen sekä yhdistyksen pyörittämistä opetellen. Uuden
roolin omaksumisessa Vesnaa ovat auttaneet etenkin mu-
kava aktiivien porukka. Kesän lopulla järjestettiin kansal-

lispukupiknik, joka keräsi kiitettävästi jäsenistöä paikal-
le. Mukaan uskaltautui Vesnan iloksi sellaisiakin jäseniä,
jotka eivät ole käyneet kokouksissa vähään aikaan. Kan-
sallispukupiknikin ansiosta yhdistys sai näkyvyyttä. Ke-

väällä puolestaan vierailtiin Vähäkyrössä kalevalaisten 

naisten luona. Tänä vuonna Vaasan yhdistys on juhlinut
70-vuotista taivaltaan. Lämminhenkisiä juhlia vietettiin 
Vaasan pääkirjastossa, jonne tuli juhlapuhujaksi puheen-
johtaja Sari Kaasinen.

Vesna odottaa jo syksyn tapahtumia, ja toivoo lisää yh-
teistyötä muiden tahojen kanssa. Yhdistyksen kummi,
Teuvan Kalevalaisten Anneli Koivu on tulossa kertomaan 

Kalevalaisten Naisten Liitosta sekä Elsa Heporaudasta
syksyllä järjestettävään tapahtumaan. Liitolta yhdistys 

on saanut tukea muun muassa arpajaisvoittojen muo-
dossa.

– Jatkossa toivoisin vinkkejä uusien toimintamuotojen 
kehittelyyn, vinkkaa Vesna Liiton suuntaan.

Vaasan Kalevalaisia Naisia kansallispukupiknikillä. 
Vasemmalta oikealle Vesna Haglund (puheenjohtaja), Airi Siikonen, 
Kirsti Eneberg (sihteeri), Varpu Pöyry, Martta Paalasmaa,
Raili Surakka (varapuheenjohtaja) sekä Eila Thölix.
Kuva Riitta Sinkkonen.

Vaasan  
Kalevalaiset Naiset

perustettu vuonna 1943

jäseniä 33

puheenjohtaja Vesna Haglund

www.vkn.fi
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Yhdistyskuulumisia

Götanmaan Kalevalaiset/tt
teksti Heli Henriksson-Vasara

Lukemista lapsille
Götanmaan Kalevalaiset aloittaa yhteistyössä Götebo
Ruotsinsuomalaisen koulun esikoulunopettajien kanssa
koko syyslukukauden kestävän lukuprojektin,  jossa yhdis-
tyksen jäsenet tulevat koululle kertomaan tarinoita ja lu-
kemaan kirjoja. Kohderyhmänä ovat viisivuotiaat esikou-

lulaiset.

Lastenkirjat ovat tärkeitä kulttuurin välittäjiä. Tukholman 
Suomi-instituutin kirjaston ja Tammen kirjakaupan sekä

Göteborgin kaupunginkirjaston suosituksista on valittu 
kymmenen kirjaa, jotka kertovat niin entisistä ajoista kuin
nyky-Suomesta. Joukossa on Koirien Kalevala, Tatun ja Pa-
tun Suomi, Heinähattu, Vilttitossu ja Kalju-Koponen sekä Vilma
Virtanen ja uimataito. Kun kirja on luettu, se lahjoitetaan

esikoululle.

Hankkeen tavoitteena on elvyttää lasten suomen kieltä, 

vahvistaa lukuharrastusta ja kertoa suomalaisesta kulttuu-
rista.

rgin 

Kuopion Kalevalaiset /  
Teksti Seija Haarala ja Helka Nurmi  Kuvat Tuire Kurikka

Wehnäkakun murunen
70-vuotias Kuopion Kalevalaiset suuntasi heinäkuisen teat-
teriretkensä Juhani Ahon houkuttelemana Lapinlahdelle, 
jossa Väärnin pappilan teatteri esitti pienoisnäytelmän
Wehnäkakun murunen. Se kuvaa Juhani Ahon ja hänen
äitinsä suhdetta ja on näin kiintoisa lisä Aho-
kirjallisuuteen.

Näytelmän on kirjoittanut kirjailija, Väärnin emäntä Min-
na Kettunen ja inspiraationsa hän sai kouluneuvos Kirsti

Mäkisen huomautuksesta, että Juhani Ahon isä Theodor
Brofeldt kyllä tunnetaan, mutta äidistä Emma Snellmanista
tuskin muuta kuin nimi. 

Näytelmä kertoo Juhani Ahon elämästä muistikuvien

ketjuna. Kirjailija on näyttämöllä koko ajan läsnä. Rooli on 
hieno ja vaativa. Aikuista Ahoa näyttelee Tarmo Valkonen 
ja Pikku-Jussia Leevi Korhonen. Tarmo Valkosen tulkitse-

ma Aho on luonteva ja vaatimaton ja Pikku-Jussi näytteli
suoraan katsojan sydämeen. Tapahtumapaikkana on Juha-

ni Ahon lapsuudenkodin Väärnin pappilan sali. >>
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Ryhmä pirkanmaalaisia naisia teki kesäkuussa tutustumis-
matkan Ruotsiin, Roslageniin, jonne heidät kutsui tuoreen

yhdistyksen Roslagen Kalevalan puheenjohtaja Aulikki
Lundgren. Matkalla oli mukana Tampereen yhdistyksestä
puheenjohtaja Hanna Rantanen, Emma Dufva ja Paula Sy-
väniemi, Ikaalisista puheenjohtaja Riitta-Liisa Viitaniemi ja 
Ruovedeltä puheenjohtaja Anja Latvala.

Ensimmäinen varsinainen tutustumiskohteemme oli Pen-
ningbyn linna, jossa Roslagen Kalevalaisten sihteeri Liisa
Bjöklund ja linnanvouti Rolf Hermelin odottelivat meitä.
Linna on yksi vanhimmista säilyneistä rakennuksista Ruot-
sissa. Seuraavaksi tutustuimme Lännan vanhaan pappi-

laan, jossa seurakunnan kirkkoherrana toiminut Liisa jat-
koi opastusta. 

Vierailumme jatkui  Sika-kallion kaiverrusten sekä Älms-
tan Merenkulkumuseon jälkeen Ahvenanmeren rannassa
sijaitsevaan Grisslehamnin kalastajakylään, jossa sijaitsee 
Roslagenin Kalevalaisten hallituksen jäsenen Lotta Seger-
rosin ravintola L8. Ravintolasta siirryimme kohti paikallista 

viinanpolttotehdasta Norrtelje Brenneria. Yrittäjäpariskun-
ta Kristina ja Rickard ovat yli kymmenen vuotta kehittäneet

hedelmä-, marja- ja mausteviinan tislausta. 

Lähtöpäivänä kävimme vielä tutustumassa viikinkikylään,
jossa päällikön poika otti meidät vastaan pelkkään särkkiin
ja kahvimukiin pukeutuneena. Ihanan matkamme viimei-

nen, vaan ei vähäisin kohde oli Pyhän Birgitan kirkko Fins-

tassa. Vanhan ja kauniin kirkon harras tunnelma oli juuri 
oikea paikka kuunnella kuuluisa Pyhän Birgitan rukous
Aulikin lukemana. 

Roslagenin muinaista historiaa henkivä alue hurmasi mei-

dät kaikki. Aulikki ja muut Roslagenin ihanat kalevalaiset
naiset olivat nähneet kovasti vaivaa vierailumme eteen. Se 
näkyi ja tuntui ja sai meidät tuntemaan itsemme todella
tervetulleiksi ja tärkeiksi suomalaisiksi sisariksi.Tätä yh-
teistyötä lahden yli kannattaa ilman muuta kehittää ja yl-

läpitää, myös Ruotsissa tarvitaan monessa paikassa tukea 
ja apua suomen kielen ja kulttuurin elinvoimaisena pitä-
misessä.

R h ä i k l i i i i t ki k äk t t t i ii ltt t hd t N t lj B i Y ittäjä i k

Pirkanmaan puheenjohtajat Roslagenissa

Kaija Marin tulkitsee äidin roolin suoraselkäisenä ja komea-
na. Hän on poikaansa rakastava, huolehtiva ja uskovainen 
äiti, joka ei kuitenkaan voi ymmärtää tämän uranvalintaa. 
Yksin-romaanin aiheuttama häly tyrmistyttää hänet, mutta
se ei ulospäin näy syvänä ahdistuksena. Novellikokoelman 
Heränneitä äiti hyväksyy, hänhän toivoi pojastansa pappia, 

mutta hänen sydämensä ilonsyke ei yllä katsojaan saakka.
Katsoja olisi toivonut juuri näihin kohtauksiin Minna 

Kettuselta uskallusta ylittää ja ohittaa vähäiset faktatiedot 

ja luottaa omaan ihmistuntemukseensa ja omiin oivalluk-
siinsa. Näytelmä olisi jännitteitä luodakseen vaatinut vah-

vempia vastavoimia.

Näytelmän äänimaisema on kiinnostava. Jarkka Rissasen
ja Minna Ollikaisen eri soittimin esittämällä musiikilla on 
syventävä ja laajentava tehtävä. Musiikki on kuulumatto-
manakin läsnä. Ohjaajan nerokas ratkaisu on, että koko 
pappilarakennus resonoi Juhani Ahon sydämenlyönteihin, 
kun hän kohta Aino Järnefeltin.

Näytelmän nimi kuopiolaisille katsojille ja laajemminkin
Savossa tarkoittaa voileipää, voetaleipee.

Vehnäkakun murusta esitettiin Väärnissä 20 kertaa. 
Kesän 2014 mahdollisista esityksistä tiedotetaan syksyn

aikana.
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Yhdistyskuulumisia

/ t
teksti Maria-Liisa Juntunen, kuva Anna Enbuske

Kalevalaiset Naiset 
kummitäteinä

Koulun alkaminen lapsen elämässä on iso muutos, johon
saattaa liittyä monenlaisia pelko- ja jännitystiloja. Monet 

yhdistyksemme jäsenet ovat huomanneet sen tehdessään
opettajan työtä ekaluokkalaisten parissa. Tästä virisi aja-

tus, että käymme kaupungin päiväkotien esikouluryh-
missä kertomassa koulun alkamiseen liittyvistä asioista.

Tarinointia täydennettiin jäsenistömme rekviisitalla, ja
kummien mukaan pakattiin vanhan ajan koululaukku. 
Laukusta saattoi löytyä aapinen vuosikymmenien ta-
kaa, kaunis puukantinen penaali, voipaperiin käärityt 
eväsleivät ja maitoa patenttikorkkisessa limsapullossa.
Päiväkodeissa meidät otettiin lämpimästi vastaan. Tästä
virisi ajatus, että voisimme solmia tiiviimpiäkin suhteita 

päiväkotimaailmaan. Kaupunkiin oli valmistunut vuonna
2008 päiväkoti Väinämöinen, joka nimensäkin puolesta

oli juuri sopiva meidän kummipäiväkodiksemme.

Siitä jo vuosia kestänyt yhteistyömme on alkanut ja saa-
nut vuosien mittaan monenlaisia muotoja. Käsistään 
kätevät kalevalaiset naisemme ompelivat kaikille päivä-

kodin ”tädeille” samanlaiset lierilliset Väiski-hatut, jotka
ovat mukava ulkoilupäähine niin poudalla kuin satei-
sellakin säällä. Loskakelillä ulkoilun yhteydessä saatta-
vat päiväkotilasten lapaset ja sukat kastua ja likaantua
pahemman kerran. Niinpä jäsentemme ahkerissa käsis-

sä syntyi päiväkodin käyttöön tarpeellisia varalapasia ja 
-sukkia. Olemme olleet kirkkomatkasaattelijoina yhdessä 
päiväkodin henkilökunnan kanssa niin kevät-, pääsiäis- 
kuin joulukirkkoonkin sekä osallistuneet moniin päivä-
kodin juhliin. Toiveenamme on, että jotakin kalevalaises-

ta aatteesta ja kulttuurista välittyy kummitoimintamme 
kautta lapsille jo ennen heidän kouluikäänsä.

Teuvan Kalevalaiset / t Teksti Laura Puromies
Kuva Seija Tiihonen

Käsitöistä kanteleeseen –  
tapahtumarikas Teuvan kesäleiri

Teuvan Kalevalaisten kesäleirillä kanteleet soivat ja lan-
gat värjäytyivät, kun nelisenkymmentä leiriläistä ko-
koontuivat kolmen päivän ajaksi soittamaan kanteleita 

ja tekemään käsitöitä. Soittajia oli kaikenikäisiä ja osalla
kannel ensimmäistä kertaa sylissä. Soittajien omaksikin 
hämmästykseksi päätöskonsertissa, jossa oli myös ilah-
duttavan runsas yleisö, kanteleet soivat komiasti, vaikka 

mestaruus olikin vasta kolmen päivän ikäistä.  Karjalai-
nen kulttuuri ja pohojolaanen trossaus – ennakkoluulo-
ton itsekehu –  löivät iloisesti kättä!

Käsityökurssilaiset saivat pikaisen oppimäärän erilaisista 
tekniikoista ja monta vinkkiä kotona jatkotyöstettäviksi. 
He tutustuivat koukkuamiseen, lankojen värjäykseen,
huovuttamiseen, varpaista aloitettavaan sukan kuto-

miseen ja rasioiden tekoon. Yhteisellä suulla todettiin:
”Toivottavasti tällaisia kursseja järjestetään toistekin!” 
Opettajina kursseilla toimivat Sari Kaasinen kanteleen
soitossa ja käsitöissä Anneli Koivu, Seija Tiihonen ja Tui-
ja Hartikainen. Lisäksi kuultiin Laura Puromiehen men-

neisyys- ja sauna-aiheisia luentoja.

Päiväkodin Kevätkimara-tapahtumaan kutsuttiin  
mukaan myös kalevalaiset naiset.
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Akaan Kalevalaiset / teksti Kaisu Mokkilat
Kuva Johanna Mäkinen

Akaan Kalevalaiset järjesti maanantaina 5.8. ensimmäistä 
kertaa kansallispukujen tuuletuspäivän Toijalan torilla. 

Ohjelmassa oli Hämeen kansallispukujen historiasta ja vai-
heista kertova puhe, jonka piti naapuripitäjän Valkeakosken 
Sääksmäen Ritvalankylästä kotoisin oleva Leena Valkea-
pää. Hän myös esitteli yleisön pukuja, joita olikin paikalla 
runsain määrin, peräti yli 50. Valtaosa puvuista oli luon-
nollisesti Hämeen alueen pukuja, mutta myös muita kan-
sallispukuja sekä vanhanajan pukuja oli runsaasti mukana.

Pirkanmaan taidetoimikunnan tuottama taidebussi-hanke 
lennätti paikalle kansanmusiikin monitaiturit Tampereelta; 
Puhti-duon kansanperinnetohtorit Lempi & Impi Home ot-
tivat yleisönsä ja lämmittelivät paikat vetreiksi ennen Toija-
lan pelimannien musisointia. Yleisöstä muutamia pareja in-

Vauhdikas

    
     

    Akaan tuuletus

nostui jopa pyörähtelemään mukulakivillä musiikin tahtiin.

Illan kohokohtana taisi kuitenkin olla arpajaiset, joissa pal-
kinnoksi jaettiin kalevalakoruja, kirjoja ja levyjä. Ilta hui-
pentui yleisökatrilliin, jota myös huutokatrilliksi sanotaan. 
Hauskan tanssin meille opetti kansantanssinopettaja Jutta 
Wrangén. 

Kiitos vielä kaikille aktiivisille yhdistyksen jäsenille,  
huippusuoritus!

Jyväskylän Kalevalaiset Naiset / t
teksti Annamari Maukonen

Kansallispuvut hehkuivat  

Korpilahden vanhalla myllyllä

Vanhan riihen ja aitan hirret iloitsivat Korpilahdella kun
toista sataa kansallispukuista riensi myllylle tuulettamaan

pukujaan. Jyväskylän Kalevalaiset Naiset ja Vanhan Kor-

pilahden kotiseutuyhdistys järjestivät elokuussa kansal-
lispukujen tuuletuspiknikin perinteiseen myllymiljööseen
Korpijoen varrelle.

Tuuletuspäivän ohjelmassa oli kansallispukujen tarinoi-

ta sekä korpilahtelaista pelimannimusiikkia. Korpilahden

Pelimannien johtaja Outi Penttinen tuuletti upeaa Vanhan
Korpilahden pukuaan soittamalla ja laulamalla Vanhan 
Korpilahden Kotiseutuyhdistyksen myllyaktiivi Martti Puk-
kala avasi myllyn historiaa. Kiinnostavat pukujen kantajien 

tarinat ja eri vuosikymmenien pukumallit virittivät innos-
tuneen porinan myllylaaksoon. 

Yhteistyö Kalevalaisten Naisten ja Kotiseutuyhdistyksen 
kanssa on moni-ilmeistä. Kesäkuun alussa jyväskyläläiset 

ja korpilahtelaiset tekivät ikimuistoisen kotiseuturetken
Tornionjokilaaksoon. Tornion ja Haaparannan Kalevalaiset
Naiset avasivat jokilaakson kulttuurikirjon ja sydämensä
meille vieraille. Tutustumiskohteina olivat mm. Aavasaksa, 
Pello, Kukkolankoski kuohuineen, Haaparannan kansan-
korkeakoulu ja Aineen taidemuseo Torniossa.

– Oli hienoa, että meillä oli paikalliset oppaat, jotka
osasivat kertoa omakohtaisia kokemuksia ja tuntemuksia.
Yhteistyö eri yhdistysten kesken on rikastuttavaa ja innos-

tavaa. Ilman Tornion ja Haaparannan kalevalaisia naisia 

moni rajakulttuuriin kuuluva asia olisi jäänyt ymmärtä-
mättä, Taina Punamäki Jyväskylän Kalevalaisista Naisista 
iloitsee. 

– Vieraanvaraisuus oli ylenpalttista ja matkasta syttyi ki-
pinä tutustua rajakulttuuriin tarkemmin.

Tornion kulttuurimatkan suunnittelusta ja toteutuksesta 
vastasivat aktiiviset Tornion ja Haaparannan Kalevalaiset 

Naiset. Lämmin kiitos upeasta kokemuksesta ja tervetuloa 
Jyväskylään Jyväskylän Kalevalaisten Naisten 70-vuotis-

juhlaan ja Elsa Heporauta -seminaariin 4.10.

<< Elina Holopainen sai
ylioppilaslahjaksi kotiseu-
tunsa Vanhan Korpilahden
kansallispuvun, jota hän 

ilolla ja ylpeydellä käyttää.

Kuva Tiina Lamminaho/
Korpilahti-lehti
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Kalevalaisten Naisten Liiton  
syksyn tapahtumat

LARIN PARASKE 

-palkinnon julkistus 

Helsingin Kirjamessuilla 

perjantaina 25.10.  
klo 12.30–13.00.

Palkinnon jakaa  
Liiton puheenjohtaja  

Sari Kaasinen  
Kirjakahvilassa.

Kalevala Koru on mukana  
messuilla osastolla 6h79.

Liput 10 euroa/hlö  
8.10. mennessä Liiton toimistolta. 

Ovelta 16 euroa.

Kalevala Kartanossa 

lauantaina 26.10. klo 9.30–15.30

Strömbergintie 4 C, Helsinki

klo 9.30 Aamukahvit

klo 10.15 Ajankohtaista,  

puheenjohtaja Sari Kaasinen

klo 10.30 Puheenjohtajien pajatus,  

Paula Syväniemi

klo 12–13.00 Lounas

klo 13.00 Voimapaikka-teeman avaus ja työpajat

klo 14.30 Yhteenveto

klo 15.00 Päätöskahvit

Hinta 45 euroa sisältää kahvit ja lounaan.  

Liiton tilille: FI90 2142 1800 0097 33

Kalevala Korun tehtaanmyymälä on  

auki klo 9–13.00.

Ilmoittautuminen 17.10. mennessä  

leena.lundqvist@kalevalaistennaistenliitto.fi tai  

puh. 09 604 791.

Puheenjohtaja-
paja

Kalevalaisten Naisten Liitto
tarjoaa jäsenilleen unohtumattomialleen unohtumattomiaunohtumattomia
tapahtumia, innost, innostavaa kulttuuria ja 

ikiaiki aikaista iloa. 

Liity nyt mukaan!

Lisätietoja  
www.kalevalaistennaistenliitto.fi
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Kolumni

Vaihtuvat Larin Paraske -palkitut kolumnistit 
pohtivat, mitä suomen kieli ja sen rajattomat sävyt 

merkitsevät heille.

Makkaratiaissi ja  
kulttuurimustikoi

Kiälkeskusteluis ihmisil on päälmäisen kaks murhet: see
et kiäl muuttu ja see et muutos tarkotta köyhtymist. Juu 
ja ei! Näi o, et kiäl muuttu, ko see on häne luantos. Mut 
ei see ain huanomppa suuntta men.

Uusil ilmiöil tarvita uussi sanoi! Eri aikakaure o eri-
laissi. Mää en ossais mihenkkä ryhty, ko joku veis munt 
tyähevose ette ja käskis, et lait kyntökuntto, tosa o sila 
ja ränket. Yhtlail pöllämystyny olis 1800-luvu maamiäs,
ko mää heittäissin hänel mu auto avame ja sanoissin, et 

käväses Turus.

Viaraitten kiälte vaikuttei tramppa ovis jatkuvaste –
ihan maakellaris mee ilma niit oltais. Joskus sana jäävä
simmosenas käyttö: take away ja handsfree olissiva an-

sainnu näppärämmä ilmasun. Suami on kumminki aika 
omavarane ja -päine. On pal keksinnöi, mil luannikas 
omakiäline sana. Muistitikku – kui sympaattine yhristelm
aivoil pinnistelemist ja puukol vualemist! Pyöröpaali o

lehmänmuna pello lairal. Huuhtohylsy on tyly sana ja il-

miö – vessanpöntöst vaa alas kaik, mitä ei tartte!

***

Viron maa ja kiäl o ollu mul opiskeluvuasist saak rakkai. 
See o mul ko pikkuveli, vähäpoik, mink tekemissi mää
helläste seurailen. Ain ko siäl käyn kattelen, mitä uut o

mailm tuanu ja kummottos hee sitä nimittävä. Viimeks 
torimyyjäl ol laarissas sinissi marjoi ja kyltti: ”Kultuur-
mustikas”. Meil o eri näkökulma samal asial. Suamalaisil 
on tavaline, matal mustikka ja puskiko mallinen pensas-
mustikka. Virolaise vissin tykkävä, et metäs kasva nor-

maali mustikas vaa, mut ko ihmine ruppe sitä jalostama, 
see onki enemä kulttuurimustikka.

Kyl kiäl toisil hiukan köyhtyki, tosi see o. Meijä maa-
laismaisemas käve kyläs nuar frouva, ketä luul, et akku-

nast näkyvil heinseippäil kuivata vilja – ja hän sanos niit 
”heinäjutskiksi”. Ens mun tul harmi ja sääliki. Sit ajatte-
lin, et olenk mää yhtä sen terävämp, jos hän kutsu munt
heil pääkaupunkki ja sano, et mää voin tarkista paikallis-

liikentte aiktaulut QR-kooril älypuhelimel.

Mul o usko sihe, et kiäl pitä ittestäs huale. Jos tosiaan-
ki kävis nii, et kiäl köyhtymistäs köyhtyis ja lausse ohe-
nisiva sumiaks utupilveks, puhujat nopiast huamais, et
semmonen kiäl ei riitä: ”Voisitsä pyytää sitä yhtä tyyppiä
duunaamaan sen hommajutun paikka-paikkaan, silleen

niinku?” Sit otettais taas täsmällisemppi sanoi käyttö.

***

Jossa miäles pelkistämine on tarppelistaki. 1800-luvul 
kiälmiähet tekivä suuren tyän, ko hee seulosiva kan-

saomassi kasvi- ja eläinnimityksi ja suasitteliva kymme-
nie rinnakkaisnimie joukost käyttö vaa yht. Ennen ko
talitiaist päätetti sanno talitiaiseks, häne nimes ol mak-

karatiainen, pakkastiainen, makkarapeiponen, talijussi,
talipölkö, talitölkö, talitikka, tinkki, titi ja törötiitti!

Kiält ei ohjata samal taval rankastuksil ko liikenneviras-
to ohja mopoautokuskei. Mee kaik tehrä oma kiältämme 
joka päiv. Jos ykstoikkose ilmaukse ja viaraskiälise sana 
riipivä, käyt itte kiält värikkäste, keksi uussi sanoi ja ker-

ro niist joka kanssapuhujal. Ko o riittävä sitkiä ja kovaää-
nine, ni pikkuhilja kiäl voi muuttu juur sihe suuntta ko 
toivositki.

Heli Laaksonen

Kirjoittaja on suomen kielen maisteri, runoilija ja 
aapisentekijä. Hänet palkittiin Kalevalaisten Naisten
Liiton Larin Paraske -palkinnolla vuonna 2009.
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Astu tarinaan   www.kalevalakoru.fi

Uutuusmallisto 
myymälöissä 
27.9. alkaen


