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Pääkirjoitus000

Miltä kalevalainen 

kakku maistuisi?

Istumme Kuhmo-talon Lentua-salissa. Puisen salin seinät 
ja katto soivat. Kanteleen pehmeä ääni tunkeutuu sieluun 
ja sydämeen. Suljen silmäni ja annan musiikin viedä mu-
kanaan. Kolme minuuttia antaa voimaa kuukausiksi.
Tällaiset hetket ovat elämän ydintä. Niitä tarvitaan ar-
jen lomaan. Yhdessä tekeminen ja kokeminen ovat port-
ti, jonka takaa löytyy ihmeellisiä, ennen kokemattomia 
asioita. Kuhmon kulttuuripäivät ja Kuhmon Kamarimu- 
siikki ovat sellaisia vahvoja kokemuksia. 

Kalevala ja Kanteletar ovat syntyneet tarinoista ja taruis-
ta, joita esi-isämme kertoivat, muokkasivat ja rakastivat. 
180 vuotta Kalevalan tekstit ovat jaksaneet kiehtoa ja 
koukuttaa. Yhtä kauan Kullervon ja Ainon tarinat ovat 
olleet totta. Ne elävät vielä tänään, Kalevalan ja Kantelet-
taren juhlavuonna 2015.

Tämä Pirta on koottu lukemattomista tarinoista, koke-
muksista ja elämyksistä. Jokainen kuva ja teksti kerto-
vat ainutlaatuisista hetkistä. Kansallispukujen tuuletus-
piknikit ympäri Suomen kokosivat isoäitejä tyttärineen 
ja lapsenlapsineen yhteiseen iloon. Tuuterin, Hämeen 
ja Härmän puvut hulmusivat Seurasaaressa, Imatralla ja 
kuudellakymmenellä muulla paikkakunnalla. 130-vuotias 
kansallispuku oli päivän vaate ja sen mukana kulki myös 

aate.

Entä miltä maistuisi kalevalainen leivos tai Kalevalan kak-
ku? Olisiko Ainikin arvoitus tai Kyllikin kierrepitko sopiva 
leivonnainen Kalevalan päivänä herkuteltavaksi? Pohjoi-

sesta Keski-Suomesta tuli viesti, jossa kehotetaan loih-
timaan Kalevalan päivän kunniaksi oma leivonnainen. 
Runebergin torttujen ja tippaleipien kaveriksi kaivataan 
aitoa Kalevalan päivän herkkua. Tarttukaa vispilään ja 
lähettäkää uuden perinneherkun resepti Pirran toimituk-

seen. Mietin mitkä olisivat ne maut, jotka tuosta uudesta 
perinneleivonnaisesta löytyisivät. Pohjana vahva kulttuu-
rikokemus, mausteena yhdessä tekeminen ja koristeena 

nykynaisen luovuus ja ikuinen kauneuden kaipuu. Siitä 
olisi Kalevalainen kakku tehty.

Kuhmon ikiomat rönttöset ja mustikkatikut todistavat, 
että aito ja alkuperäinen on makujen aatelia. Kuhmolai-
sesta kulttuurista ja kulttuuripäivistä voitte lukea lisää 
lehden sivuilta. 

Pirkko Nuolijärvi pohtii kiinnostavassa artikkelissaan kie-
len kerroksia. Kieli ei voi pysähtyä vaan sen on elettävä 
ajan mukana. Isovanhempiemme kielikuvat eivät ehkä 
helposti avaudu lapsenlapsille, mutta perinteenä ne voi-
vat kulkea suvun ja perheen yhteisesti jakamana ja tär-
keänä muistona. 

Pirran lukijoina voitte jälleen sukeltaa kolumnistien rik-
kaaseen kielikylpyyn, jossa mielikuvitus saa siivet. Han-
nimari Heino pohtii murteen voimaa: Murteella puhuva 
ihminen on siis ikään kuin enemmän ihminen. Vilja-Tuu-
lia Huotarinen kertoo syntymäkertomuksista otsikolla 
”Sitten mä ponnistin ja ponnistin!”

Satu Laatikainen avaa uusia kansainvälisiä näkyjä. Sävel-
täjä Jean Sibeliuksen juhlavuonna on nähty taiteiden ja 
kulttuurien välisten aitojen ylittämistä. Myös monitaiteel-

linen korealais-suomalainen Swan of Tuonela ui voimak-
kain vedoin perinteisen vastavirtaan. 

Kalevalaisuutta juhlimme ympäri Suomea syyskuun lop-
pupuolella. Kalevalaisten naisten juhlakiertue tuo Hel-

sinkiin, Joensuuhun, Jyväskylään, Kuopioon, Ouluun ja 
Tampereelle maistiaisia runon, soiton ja laulun maailmas-
ta. Kalevala Korun muotinäytös on näköalapaikka suoma-

laisen korusuunnittelun ytimeen: tarinat ja vahva muoto-
kieli kohtaavat korujen kerronnassa. Tervetuloa mukaan 
yhteiseen ilonpitoon!

Virkistäviä lukuhetkiä ja uusia elämyksiä Pirran parissa,

Annamari Maukonen
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Kekri kuuluu nykyään yhä useamman syksyyn. Eri puo-
lilla Suomea järjestetään monenlaisia tapahtumia kekri-
markkinoista kyläjuhliin. Kaupunkiviljelijät juhlistavat 
satoaan kekrikekkereillä ja työpaikoilla vietetään kekri-
syöminkejä nyyttäriperiaatteella. Kekrissä kiteytyy mo-
nia ajankohtaisia trendejä, jotka innostavat sen viettoon. 
Lähi- ja sesonkiruokabuumi on tehnyt sadonkorjuun jäl-
leen juhlinnan arvoiseksi ja lapsillekin halutaan opettaa, 
mistä ruoka tulee.

Kekri muistuttaa paitsi luonnon kiertokulusta myös yh-
teisöllisyyden arvosta ja perinteiden jatkumoista. Kekriä 

voi nimittää suorastaan ”sukupolviälykkääksi” juhlaksi, 
sillä sen viettoon on perinteisesti kuulunut menneiden 
sukupolvien muistaminen ja ajatus tulevien satojen tur-
vaamisesta. Kekrin vietto sopii siis mitä parhaiten ajatuk-
seen ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävästä 

elämäntavasta.

Paikallista ja globaalia

Monille kekri edustaa kotoista vaihtoehtoa halloweenille, 

jota vietetään samoihin aikoihin. Kekrin kaupallistami-
nen on pysynyt vielä vähäisenä, toisin kuin oranssin ja 
mustan muovikrääsän kyllästämän halloweenin – kekrin 
pohjoisamerikkalaisen serkun. Niiden molempien juuret 
ovat vanhassa eurooppalaisessa maatalouskulttuurissa, 

jossa sadonkorjuujuhlaa on oletettavasti vietetty jo nuo-
rakeraamisessa kulttuurissa, tuhansia vuosia sitten. Ame-
rikkaan halloween rantautui irlantilaisten ja skotlantilais-

ten siirtolaisten mukana. Nimi halloween tulee sanoista 
All Hallows Eve, mikä kertoo syksyisen sadonkorjuujuh-
lan ajoittumisesta kristillisen pyhäinpäivän aattoon.

Halloweenin symboleina tunnetut kurpitsat ovat puh-
taasti amerikkalaista perua, sillä tätä mantereen alku-
peräisasukkaiden viljelykasvia ei Euroopassa tunnettu. 
Lyhtyjen kovertamiseen pehmeät kurpitsat soveltuvat 
selvästi paremmin kuin nauriit, joista kekrilyhdyt meillä 
päin on työläästi koverrettu.

Lyhtyihin liittyvän tulimagian lisäksi myös hallowee-
nista tutuilla kummituksilla, naamioilla ja jopa ”karkki 

vai kepponen” -kysymyksellä on vastineensa kekrissä, 
mikä kertoo juhlien yhteisistä lähtökohdista. Hallowee-
nia ja kekriä onkin turha asettaa vastakkain. Sen sijaan 
niiden soisi rikastavan toinen toisiaan. Vaikka kotiseudun 
vanhoja perinteitä vaalitaan, ne voi luontevasti tuoda 

myös tähän päivään. Aineksia syyskauden juhlaan löy-
tyy yllin kyllin niin läheltä kuin kaukaa. Kekrillä ja hallo-
weenilla on nimittäin muitakin sukulaisia, kuten kelttien 
samhain, jota nykyään viettävät esimerkiksi wiccat.
Samoihin aikoihin ajoittuvat myös meksikolainen kau-

hukarnevaali Dia de los Muertos, pohjoisamerikkalainen 
Thanksgiving Day, brittiläinen Guy Fawkes Night ja sak-
salainen olutjuhla Oktoberfest, jonka matkailuelinkeino 

ja panimoteollisuus ovat tehneet meilläkin tunnetuksi. 
Harvemmin juhlijoita on kuitenkaan muistutettu Ok-
toberfestin alkuperästä keisarillisena hääjuhlana: juhla 
juontuu prinsessa Theresen häähumusta vuonna 1810.

Teksti Juha Kuisma ja Kati Mikkola 
Kuvat Jeppe Tuominen / Talonpoikaiskulttuurisäätiö

     ekri yhdistää  

     uuden ja ikivanhan

Mökkikauden päättäjäiset, taloyhtiön syystalkoiden huipennus,  
 koulujen syysloman juhlistaminen tai vaihtoehto yhä varhaisempaan syksyyn  
  valuville pikkujouluille – suomalainen sadonkorjuujuhla kekri taipuu moneksi.
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”Kekrin hyviin puoliin kuuluu sen ajankohdan  
joustavuus: sitä sopii juhlia silloin kuin itselle sopii.”
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Kekri kelpaa monille

Kekrin vietto antaa mielikuvitukselle sijaa, sillä toisin 
kuin muissa vuotuisjuhlissa, kekriin liittyvät mielikuvat 
eivät ole kovin vakiintuneita. Monet ammentavat kekri-
kemuihinsa ideoita vanhasta maatalouskulttuurista, mut-
ta kekriä voi vallan hyvin viettää myös ilman naurislyh-
tyä, lammasturkkia ja tuohinaamaria.

Uskonnon suhteen kekrin vietto tuntuu venyvän mo-
neen suuntaan. Kristinuskoa edeltävän ajan juhlana se 
viehättää myös monia uskonnottomia. Uuspakanallisille 
liikkeille kekri on yksi vuodenkierron tärkeimmistä juh-
lista. Toisaalta myös kirkoissa järjestetään sadon siunaa-
misia ja muistellaan pyhäinpäivänä vainajia – niin kuin 
kekrin aikaan on ennenkin tehty.

Maatalousyhteiskunnassa kekrillä oli useita merkityk-
siä. Se oli sadonkorjuujuhla ja vanha vuodenvaihde, esi-
isien muistojuhla ja palkollisten vapaaviikko. Näistä kai-
kista kekrin merkityksistä voi löytää juhlan juurta myös 
nykyään.

Ruokaa, juomaa ja enteitä

Sadonkorjuu oli maatalouskulttuurissa luonteva aika juh-
lia vuoden päättymistä ja uuden alkamista. Kekri oli siis 
aikoinaan vuodenvaihteen juhla, jonka aikana pyrittiin 
varmistamaan, että tulevasta vuodesta tulisi hyvä.

Uudenvuoden magiaan kuului, että kekrinä syötiin ja 
juotiin runsaasti ja monta kertaa. Kenellekään ei saanut 
jäädä nälkä, sillä se olisi ennustanut tulevasta satovuo-
desta laihaa. Ruokailuun liittyi muitakin uskomuksia. 
Olutta piti juoda röpötellä kunnolla, jotta ohra kasvaisi. 
Ensimmäinen uudisviljasta leivottu leipä asetettiin tuvas-
sa paraatipaikalle, jossa sitä säilytettiin aina kevättöihin 
saakka.

Kalevalastakin tuttu Ison härän runo on liitetty kekrinä 
syötyyn uhriateriaan. Rituaalisella aterialla pyrittiin suo-
jaamaan karjaa taudeilta ja pedoilta. Toisinaan härkäpais-
tin sijaan syötiin lammasta. Vielä 1600- ja 1700-luvuilta 
on oikeuden pöytäkirjoissa mainintoja epäkristillisenä pi-
detystä tavasta syödä syksyisin kekrilampaita.

Vainajia ja valomagiaa

Ennen nykyisiä kalentereita kuu- ja aurinkovuoden väli-

nen ero tasattiin erityisellä jakoajalla. Väliin jäävän noin 
12 vuorokauden jakson tarkka kalendaarinen ajoitus 
vaihteli, mutta usein jakoajan katsottiin kestävän kekris-
tä Martin päivään (10.11.). Jakoaika siis alkoi kekristä, 
jolloin oltiin ikään kuin kahden vuoden välissä. Tällöin 

maailman salvat olivat auki ja vainajahenget liikkeellä. 
Tämän vuoksi oli syytä olla varuillaan, polttaa tulia ja 
muistaa esi-isiä.

Saunaan, pihapuun juurelle tai suvun kalmistokiville 
vietiin kekrinä ruokaa, jotta esi-isät olisivat tyytyväisiä 
jälkeläistensä talonpitoon. Esi-isien uskottiin suojelevan 
maita, karjaa ja talon väkeä, jos vain heidät onnistuttiin 
pitämään tyytyväisinä. Kekrinä liikkeellä olevien henkien 

joukossa saattoi kuitenkin olla myös pahantahtoisia vai-
najia, joiden loitolla pitämiseksi poltettiin tulia, päreitä ja 
soihtuja. Vainajien vuoksi poltetuista kekritulista ei ole 

mielikuvissa kovinkaan pitkä matka nykyisiin pyhäinpäi-
vän hautausmaiden kynttilämeriin – näkyyn, joka yleistyi 
sotien jälkeen.

Pätkätyöläisten juhla

Maatalojen palkolliset viettivät kekrin aikaan vuosilo-
maansa, sillä jakoaikana monet arkiset työt olivat kiellet-
tyjä. Oman aikansa pätkätyöläiset kulkivat kylillä ja piti-
vät hauskaa, mistä kertovat myös nimitykset runtuviikko, 
römppäviikko ja riiviikko.

Vapaaviikkonsa aikana palkollisten tuli päättää, jatka-
vatko he pestiään samassa talossa vai etsivätkö uuden 
paikan. Kekrin tienoilla järjestettiin monilla paikkakun-

nilla pestuumarkkinoita, joilla toisensa löysivät paitsi 
työnantajat ja palkolliset, myös moni tuleva aviopari. Sa-
notaan, että kun kekrinä ihmiset olivat yhdessä, söivät, 

joivat ja leikkivät, niin yhdeksän kuukauden kuluttua 
syntyi vauvoja keskelle parasta kesää.

Karnevalismia ja kurittomuutta

Kekrinä erityisesti kylien nuori väki hullutteli karnevaali-
maisesti. He kulkivat talosta taloon hassusti pukeutunei-
na ja tekivät kepposia. Jotkut olivat pukeutuneet kekripu-

keiksi ja esittivät talon emännälle leikkisän suorasukaisia 
ehdotuksia. Kekripukin kasvot peitti tuohinaamari, nis-
kassa oli nurinpäin käännetty turkki ja sarviksi kelpasivat 
keritsimet tai kauhat.
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Toiset olivat pukeutuneet kekrittäriksi eli hengiksi ver-
houtuen päästä varpaisiin valkoisiin kankaisiin. Kolmas 
hahmo oli kekrihönttänä, jonkinlaista tunnistamatonta 
eläinlajia esittävä hahmo. Tällaiselle joukolle piti talosta 
antaa juotavaa tai ruokaa, jotta uusi vuosi ei olisi alkanut 
epäonnisesti. Tarjoaako talo olutta vai rikommeko uunin? 
Siis trick or treat, karkki vai kepponen.

Kestityksen lisäksi kekripukki oli kiinnostunut siitä, 
oliko talon syystyöt varmasti tehty. Tulosvastuuta perät-
tiin kyselemällä, onko pellavat jo kehrätty. Jos hommat 
oli asianmukaisesti hoidettu, voitiin kekriä juhlia hyvillä 
mielin.

Kekri täyttää syksyn juhla-aukon

Miksi kekri sitten on nykysuomalaisille verrattain tunte-
matonta perinnettä? Vielä 1950-luvulla moni kaupunki-
lainenkin suuntasi kekrinä maaseudulle sukulaisten luo. 
Riehakas kekrin vietto oli kuitenkin hiipunut jo aiemmin. 
Kekrin ei-kristillinen sisältö nähtiin ongelmana jo kes-
kiajalla, joskin pakanallisen vainajienpalvonnan tilalle 
tuotiin kristillinen versio pyhimysten ja uskovien vaina-

Ideoita kekrin viettoon

Talonpoikaiskulttuurisäätiön kekri.fi-sivustolla on vinkkejä  
kekrijuhlien järjestämiseen sekä materiaalia päiväkotien ja  
koulujen tarpeisiin.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran internetsivuilta finlit.fi  
löytyy kekri-vuotuisjuhlapaketti (alavalikko Löydä verkosta),  
joka sisältää muistitietoa kekrinvietosta eri puolilta Suomea  
sekä tietoa syysjuhlaperinteistä ympäri maailmaa.

Lasten- ja varhaisnuortenromaani Ahmattien yö (2013,  
Maahenki) on Kreetta Onkelin kirjoittama ja Jussi Kaakisen  
kuvittama seikkailukirja, jossa kekriyön sankareina viilettävät  
violettitukkainen goottimummo lapsenlapsineen ja kuolleita  
sukulaisiaan kestitsevä kartanonherra von Lapio.

”Kekrinä kenellekään ei saanut jäädä nälkä, sillä se  
olisi ennustanut tulevasta satovuodesta laihaa.”

jien muistopäivien muodossa. Kekriä heikensi osaltaan 
myös uudenvuoden juhlinnan siirtyminen nykyisen län-
simaisen ajanlaskun mukaiseen vuoden viimeiseen päi-
vään. Kekrin ennemagia siirtyi osaksi uudenvuoden viet-
toa, mistä muistuttaa esimerkiksi tinojen valaminen.

Myös joulu, jonka merkitystä erityisesti kaupan ala 
on vahvistanut vuoden suurimpana juhlana, on ottanut 
kekristä osansa. Moni kekrinvieton tapa, kuten ylenpalt-
tinen herkuttelu, liitetään nykyään jouluun. Myös oljesta 
tehdyt pukit ja himmelit ovat osa vanhaa kekriperinnettä 
ja siihen liittyvää hedelmällisyysmagiaa, jolla turvattiin 
suvun jatkuminen ja talon menestys.

Moni kaipaa silti syksyynsä kekrin kaltaista yhteisöllis-
tä juhlaa. Joulun ja juhannuksen välissä on pääsiäinen, 
mutta ilman kekriä on juhannuksesta jouluun pitkä juh-
laton kausi. Kekrin hyviin puoliin kuuluu sen ajankohdan 
joustavuus: sitä sopii juhlia silloin kuin itselle sopii. Ai-
koinaan kekriä juhlittiin eri puolilla Suomea sitä mukaa 
kun syystyöt oli tehty, mikkelinpäivän ja pyhäinpäivän 
välisenä aikana.

Talonpoikaiskulttuurisäätiö on viime vuosina pyrkinyt 
edistämään kekrin viettoa kehittelemällä ja kokeilemalla 
eri yhteistyökumppaneiden kanssa monenlaisia konsep-
teja: kekrikemuja, kekrirokkia ja ravintoloiden kekrime-
nuita. Myös monet museot ja koulut ovat innostuneet 
järjestämään työpajoja ja syyskekkereitä kekrin henges-
sä. Kekri ei kuitenkaan elä pelkkien projektien varassa. 
Kekrin tulevaisuuden kannalta ratkaisevaa on, innostu-
vatko ihmiset järjestämään itse omannäköisiään kekri-
juhlia ystävien, sukulaisten, naapureiden ja työtoverien 
kesken. Ikivanhassa sadonkorjuujuhlassa on yllin kyllin 
aineksia myös nykyajan syksyn kohokohdaksi.

YTM Juha Kuisma on ympäristökirjailija ja FT Kati Mikkola 
on uskontotieteen tutkija. Molemmat ovat Talonpoikais-
kulttuurisäätiön hallituksen jäseniä.
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Kekrikemut –  

kotimainen halloween

Tupa ryskyi, parret paukkui
Torstaina 29.10.2015 alkaen klo 19.30 

Armas-ravintola ja viinitupa, Aleksanterinkatu 9, Helsinki.

Kalevalaisten Naisten Liitto, Talonpoikaiskulttuurisäätiö 
ja MTK-Helsinki järjestävät yhteiset kekrikemut. Kekri on 
talonpoikaiskulttuurin tärkein juhla, johon entisajan vuo-
denkierto päättyi ja uusi vuosi alkoi. Sato oli korjattu, oli 
aika juhlia ja pitää tauko. Kekriä juhlitaan hyvän ruoan, 
juoman ja iloisen ohjelman merkeissä. 

Nykypäivään sovelletun kekriaterian lähiruokateemalla 
suunnittelee ja toteuttaa ravintoloitsija Heikki Ahopelto. 
Kekripukki vierailee luonnollisesti pitojen ollessa par-
haimmillaan. Syöminkeihin voi halutessaan pukeutua 
kalevalaisittain. 

Ruoan jälkeen kuullaan Tupa ryskyi parret, parret pauk-
kui – Suomen kansan rivot runot -esitys, joka on koottu 
arkistojen uumenista kaivetuista kalevalaisista kansanru-
noista. Nämä mm. Elias Lönnrotin ja C. A. Gottlundin 
keräämät runot ovat jääneet arkistoihin ”epäsiveellisyy-
tensä” vuoksi. 

Eero Enqvist, Pinja Hahtola ja Petra Lampinen ovat 
koonneet hauskan ja punat poskille nostattavan esityk-
sen. Esitys kestää noin tunnin. Sen materiaali on koottu 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistoista löytyneistä 
aiemmin sensuroiduista kansanrunoista. Tänä vuonna 
Kalevala täyttää 180 vuotta ja Kanteletar 175 vuotta.

Kekrikemuihin ovat tervetulleita kaikki, jotka haluavat 
elämyksellisellä tavalla syventää tietoaan suomalaisen 
kulttuurin ikiaikaisista juurista.  

 Lämpimästi tervetuloa!

Illalliskortti 40 euroa 

Maksa Talonpoikaiskulttuurisäätiön tilille, OP-Pohjola 

FI04 5780 0750 0559 51

Kalevalaisten naisten ilmoittautumiset viimeistään 

20.10.2015

leena.asp-rinne@kalevalaistenaistenliitto.fi tai  

puh. 050 4122 021. Ilmoita myös erityisruokavalio.
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Teksti Vilja-Tuulia Huotarinen

Niitä tarinoita saamme kuitenkin lukea lehdistä vain har-
voin. Valmiit lopputulokset viehättävät, siis vauvat. Kaik-

kein mieluiten kuninkaalliset. Heistä saa helposti kauniin 
kuvan, kun perhe vilkuttaa parvekkeelta täydessä tällin-

gissä. 

Synnytyskeskustelut on rajattu vauvalehtiin ja kohderyh-

män keskusteluareenoihin. Toisin sanoen siihen, mikä 
koskee suurta osaa hedelmällisen iän saavuttaneesta 

naispopulaatiosta, ei voi tutustua muuten kuin ryhty-

mällä itse synnyttäjäksi. Lapsenpäästörupattelu ei kuulu 

yleiseen diskurssiin. Naiset eivät ole itsekään kiinnos-

tuneita synnytyspuheista. ”Onneksi kivun unohtaa heti, 
kun lapsi on käsivarsilla!” Niin kauan kuin yksityisestä 

ei tule yleistä, se säilyy tuntemattomana. Sillä mikä jää 

tuntemattomaksi, ei ole valtaa. Synnytys on kauhukerto-

mus, hyvä ettei seurassa peitetä miesten korvia ja ainakin 

vaihdetaan puheenaihetta.

Yhteiskunnan kasvattaminen lapsia tekemällä on yhtä 

aikaa ikiaikaista ja jokapäiväistä että ajankohtaista ja eri-
tyistä. Kulttuurissamme naisen ruumis on silti kiinnosta-
vampi sen perusteella miltä se näyttää kuin millaisia ko-

kemuksia se käy läpi. Naisten ruumiillisille sankariteoille 
ei ole sijaa. Haavat ja arvet ovat perinteisesti korostaneet 
miehisen sotilaallista urhoollisuutta, valitettavan usein 
naisen ruhjeet ovat uhrin ruhjeita. Kun aloin muistella, 
keitä menneen maailman soturinaisia tiedän, ajattelin 
Jeanne D´Arcia. No, hänkin paloi roviolla. Kärsimys ko-
rostuu, ei voimakkuus. Heittäytyjät sukeltajat tappelujen 

selvittäjät, kaikki yleensä miehiä. Tai niin historia väittää.

Mutta oikeastaan minun piti kirjoittaa synnyttämisestä. 
Tämä sotajuonne tuli tähän sattumalta. Eikä kuitenkaan 

ihan. Moni tuttu nainen nimesi synnytyksen taisteluk-
seen. Se on elämän puolesta huhkimista. Itse tarinoin 
synnytyksestäni herooisella otteella. Jos miehet synnyt-

täisivät, se olisi yhtä retostelua se. ”Sitten mä ponnistin 

ja ponnistin!” 

Synnytettyäni poikani kesäkuussa ilmestyi poskipäähäni 
kolme tähteä. Ne olivat tummaa pigmenttiä, samaa sävyä 

kuin vatsaa halkova linea negra. Ajattelin, että soturin 
merkkejä. Aion muistaa ne, vaikka ne ovat jo häviämäs-
sä. Aion myös retostella niillä.

”Sitten mä ponnistin ja ponnistin!”

Jokaisen tulisi tietää oma syntymäkertomuksensa. Miten sinä tulit maailmaan? 
Sen jälkeen syntymäkertomus tulisi julistaa koko maailmalle.
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Kulttuurin 
lähettiläät
Kalevala Korun kulttuurisäätiö jakoi tänä vuon-
na viisi 10 000 euron tunnustuspalkintoa. Pal-
kintojen saajat ovat kirjastovirkailija Agneta 
(Netta) Möller-Salmela, suomen kielen lehtori 
Paula Kokkonen, sellisti Jussi Makkonen, koru-
seppä Matti Mattsson ja teatteriohjaaja Hannele 
Martikainen. Kukin saaja vastaanottaa palkin-
non työstään suomalaisen kulttuurin edistämi-
seksi.

Vuoden 2015 tunnustuspalkinnoista päätettäessä Kaleva-
la Korun kulttuurisäätiön hallitus korosti vuoden teemaa 
”Kulttuuri ilon tuojana”. Aiemmista vuosista poiketen 
apurahoja ei haettu, vaan hallitus päätti myöntää viisi 
tunnustuspalkintoa. 

– Olemme tukeneet yli 20 toimintavuotemme ajan 
monipuolisesti kulttuurin eri toimijoita ja tekijöitä. Tänä 
vuonna halusimme erityisesti nostaa esiin viisi intohimol-
la työhönsä suhtautuvaa henkilöä, joiden työ on tuottanut 
iloa ympäristölleen ja jotka tekevät työtään tinkimättö-
mästi ja monestikin vailla mittavia resursseja. Halusimme 
myös palkita tekijöitä, joiden työn haluamme erityisesti 
tehdä näkyväksi tällä palkinnolla, toteaa kulttuurisäätiön 
hallituksen puheenjohtaja Riitta Huuhtanen.

Kirjastovirkailija Agneta (Netta) Möller-Salmela

Kirjastovirkailija Agneta (Netta) Möller-Salmela on työs-
kennellyt Hangon kirjastossa yli 30 vuoden ajan ja tehnyt 

määrätietoista pioneerityötä lukuinnostuksen edistämises-
sä. Lukuinspiroijaksi itseään kutsuvan Möller-Salmelan in-
tohimona on herättää lapsissa ja nuorissa into lukemista ja 
monipuolista kirjallisuutta kohtaan. 

Agneta Möller-Salmela pitää viikoittain useita kirjalli-

suusaiheisia elämystunteja koululuokille ja päiväkotiryhmil-
le Hangon kirjastossa. Elämystunneilla kirjojen tarinat he-
räävät henkiin suullisesti kerrottuna ja luettuna sekä muun 

muassa musiikin, rekvisiitan ja satuhieronnan avulla. Hän 
on myös toteuttanut hankkeita, joilla tuetaan lukemiskult-
tuuria kodeissa, kehittänyt uudenlaisen lukudiplomin koulu-
jen käyttöön ja kouluttanut satoja opettajia ympäri Suomea. 
Möller-Salmela toimi valtakunnallisen Lukuinto-teemavuo-

den lähettiläänä 2014–2015.
Agneta Möller-Salmela on mukaansatempaava esiintyjä 

ja idearikas inspiroija, joka tekee työtään koko sydämellään.  

Suomen kielen lehtori Paula Kokkonen

Filosofian maisteri Paula Kokkonen on fennougristi, joka 
työskentelee suomen kielen lehtorina Pietarin valtionyli-
opistossa. Kokkonen tunnetaan erityisesti komin kielen 
ja komilaisen kulttuurin asiantuntijana ja komin kielen 
taitajana. Hän oli Komin tasavallan pääkaupungin Syk-
tyvkarin yliopiston ensimmäinen suomen kielen lehtori 
vuodesta 1993 ja on toiminut siellä lehtorina pitkään. 
Paula Kokkonen on ollut myös M. A. Castrénin seuran 
hallituksen jäsen ja toiminut aktiivisesti Suomalais-ugri-
laisessa Seurassa. Hän on toimittanut sukukieliä koskevia 
julkaisuja, erityisesti komin kielen alalta. Suomen kielen 
lehtorina hän on perehdyttänyt lukuisia opiskelijapolvia 
suomen kieleen ja tehnyt suomen kieltä ja suomalaista 
kulttuuria tunnetuksi Venäjällä. Lehtorintyönsä ohella 
hän on monin tavoin tukenut kominkielistä yhteisöä sen 
pyrkimyksissä käyttää omaa äidinkieltään ja tehnyt komi-
kulttuuria tunnetuksi Suomessa.

Sellisti Jussi Makkonen

Jussi Makkonen on lahjakas sellisti, joka tunnetaan tai-
dokkaana Sibelius-tulkitsijana. Voitettuaan Eurovision 
nuorten solistien kilpailun Suomen karsinnan vuonna 
1996 Jussi Makkonen on ollut kysytty esiintyjä niin Suo-
messa kuin ulkomailla. Hänen käsikirjoittamansa ja ide-

oimansa tarinalliset Sibelius ja Merikanto -konsertit ovat 
tavoittaneet viimeisten viiden vuoden aikana lähes 250 

000 koululaista eri puolilla Suomea pidetyissä konserteis-
sa. Koulukonserttien lisäksi Makkonen on esittänyt Sibeli-
usta sadoille tuhansille kuulijoille ympäri maailmaa. 

Makkonen on johtanut vuodesta 2008 alkaen Pielinen 
Soi -festivaalia yhdessä veljensä, sellotaiteilija Matti Mak-

kosen kanssa. Festivaali on laajentunut viime vuosina 
merkittäväksi musiikin ja taiteen ystävien taidetapahtu-
maksi.

Koruseppä Matti Mattsson

Koruseppä Matti Mattsson käyttää käsityönä valmistamis-
saan koruissa ihmisten hänelle tuomaa kierrätysmateri-
aalia, joka tämän päivän korumaailmassa on varsin ajan-
kohtainen kannanotto. Mattsson on toiminut koruseppänä 
35 vuotta ja omintakeisessa muotoilussaan hyödyntänyt 

kierrätysmateriaaleja ennen kuin siitä tuli valtavirran muo-
ti-ilmiö. Mattssonin värikkäät ja hauskat korut ilmentävät 
huumorintajua ja halua tuoda iloa ihmisten arkeen. 

Koonnut Petra Nikkinen 
Ryhmäkuva Pirjo Helenius / Kalevala Koru

pirta 3/2015.indd   10 27/08/15   19:56



1111

Mattsson asuu ja työskentelee Kuopiossa, mutta on 
asunut, opiskellut, luennoinut sekä pitänyt useita näyt-
telyitä ulkomailla. 

Teatteriohjaaja Hannele Martikainen

Teatteriohjaaja Hannele Martikainen on aloittanut am-
mattimaisen vankilateatteritoiminnan Suomessa ja tehnyt 
sitä pitkään, sinnikkäästi ja tuloksekkaasti. Vankilateatte-
ritoiminta tähtää vankien omaehtoiseen kuntoutumiseen 
ja valmistaa heitä tulevaan vapauteen antamalla heille 

käytännön valmiuksia toimia yhteiskunnassa. Parhaim-
millaan prosessi opettaa toimimaan ryhmässä ja vahvis-
taa esitykseen osallistuvien vankien itseluottamusta ja 

kykyä ottaa vastuuta. 
Hannele Martikainen on toiminut aiemmin Suomen 

Kansallisoopperassa assistenttina ja apulaisohjaajana 
sekä ohjannut ammatti- ja harrastajateatteriryhmiä.

Vasemmalta alkaen Agneta Möller-Salmela, Hannele Martikainen, 
Matti Mattsson ja Paula Kokkonen.

 Jussi Makkonen >> 
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Näyttelijän ura ei ollut Eero Enqvistille koskaan itsestään-
selvyys. Teatteri tuli elämään teini-iässä harrastuksen 
muodossa. 

– Teatterikorkeakoulu ei ollut minulle mikään pakko-
mielle, hän sanoo. 

Ennen näyttelijän uraansa hän ehti opiskella Turussa viit-
tomakielen tulkiksi. Sen jälkeen ylioppilasteatterin ovet 
avautuivat Helsingissä ja vuoden siellä vietettyään En-

qvist meni koe-esiintymiseen tamperelaiseen AHAA-teat-
teriin. Kutsu AHAA-teatteriin kävi ja niin Enqvist jäi näyt-
telijän tielle. Vasta myöhemmässä vaiheessa hän opiskeli 
Teatterikorkeakoulussa teatteriopettajaksi.

Kalevalasta sensuroitua 

Viime aikoina Enqvistiä on työllistänyt Suomen kansan 

rivoista runoista koostuva teatteriesitys Tupa ryskyi, par-
ret paukkui, jonka Enqvist on koonnut yhdessä kollegan-

sa Pinja Hahtolan ja muusikko-säveltäjä Petra Lampisen 

kanssa. Esitys on koottu Suomalaisen Kirjallisuuden Seu-
ran arkistoista löytyneistä, Kalevalasta sensuroiduista, 
seksuaaliaiheisista runoista. Esitykseen pohjautuen myös 
WSOY julkaisi samannimisen kirjan tämän vuoden Kale-
valan päivänä. 

Suomen kansan menneisyys ei ollut sittenkään niin siveä 

ja puhtoinen, kuin mitä useimpien tuntema kansanruno-
us antaa ymmärtää. Suomen Kansan rivot runot avaavat 
kansamme salatun, riettaamman menneisyyden. Seksu-
aalisuudesta puhutaan suoraan ja monisanaisesti. Suku-
puolielimiä ja seksuaalisuutta kuvaava sanasto on runsas 

ja vivahteikas. Runoissa kerrotaan sukupuolielinten syn-
nystä, on loitsuja lemmen nostattamiseen, ylistys- sekä 
pilkkalauluja.

Elias Lönnrot ja varsinkin C.A. Gottlund keräsivät runon-

keruumatkoillaan paljon myös seksuaalisaiheista kansan-

Teksti Maria Ilonen, kuvat Eero Enqvist

Kansanrunous 
kaunista rivonakin
Kiinnostus Kalevalan henkilöhahmoihin syttyi näyttelijä 
Eero Enqvistissä jo yläasteella. Nyt hän on työstänyt 
kansanrunouden tuntemattomampaa puolta Tupa ryskyi, 
parret paukkui-esityksen ja -kirjan muodossa. Kansan- 
runojen upea kieli lumoaa jatkuvasti.

Kalevalan kertomaa
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runoutta, mutta se on jäänyt arkistojen syövereihin epä-
siveellisyytensä vuoksi. Kielen valtava rikkaus tulee esille 
myös näissä sensuroiduissa säkeissä. 

– Kun suunnittelimme esitystä, alun perin ehdolla oli 
Junnu Wainion isojen poikien lauluihin perustuva teos, 
kunnes muistimme, että SKS:n arkistoistahan löytyy rivo-
ja runoja, Eero Enqvist kertoo.

Kaikkia koskettava teema

Arkistoista löytyvä runsas materiaali hämmensi kolmi-
kon. 

– Kyllä siellä punasteltiin ja pohdittiin, voiko näitä 
esittää, jos vaikka äiti tai isä tulee katsomaan, Enqvist 
naurahtaa.

Toimeen kuitenkin ryhdyttiin, esitys koostettiin ja se on 
kerännyt pelkästään positiivista palautetta. Ihmisen sek-
suaalisuus on aina ollut olemassa, kuulunut arkipäivään 
ja koskettanut niin nyky- kuin entisaikojen ihmistä. Ru-
noista paljastuu myös tietynlainen yhteisöllisyys, joka on 
ollut väistämätöntä, kun entisaikaan usea sukupolvi on 
asunut saman katon alla. On nähty ja kuultu kaikenlais-
ta. Ja lopultakaan mikään seksuaalisuuden alueella ei ole 

merkittävästi muuttunut 1800-luvulta nykypäivään tulta-
essa. Niinpä runot koskettavat myös nykyajan ihmistä. 

Esitys on saavuttanut suuren suosion ja löytänyt katso-
jansa niin miehistä kuin naisista, nuorista ja vanhoista. 

Se on koostettu teemoittain ja on eräänlaista sirpaledra-
maturgiaa. Sastamalassa Vanhan Kirjallisuuden päivillä 
esityksen näki yli kahdeksansataa ihmistä. 

– Silloin tuntui, että yleisöä oli jo liikaa tämän tyyppi-
seen esitykseen, Enqvist sanoo.

Paheksuntaa ei esitys ole aiheuttanut 

– Eräskin vanhempi rouva tuli esitykseen hyvin skepti-
senä. Hän muisti, että hänen äitinsä oli runoja aikoinaan 
luritellut. Lopulta hän lähettikin pitkän ja ylistävän kir-
jeen WSOY:lle.
Materiaalia olisi riittänyt paljon laajempaankin esityk-
seen. Tupa ryskyi, parret paukkui on kuitenkin rajattu 
päättyväksi 1920-luvulta kerättyihin runoihin. 

– Hirveät pinot olisi ollut vielä esimerkiksi rekilauluja 
40- ja 50-luvuilta.

Kalevalan turha pyhyys

Kansanrunous on monelle yhtä kuin Kalevala. Kalevalas-
sa puhutaan kuitenkin melko vähän ja vihjaten seksuaa-
lisuudesta, vaikka aineksia ja sukupuolten välisiä jännit-
teitä Kalevalan tarinoissakin olisi. 

Eero Enqvist toivoo, että rivoista runoista muokattu esitys 
ja kirja kasvattaisivat kiinnostusta Kalevalaa ja kansanru-
noutta kohtaan. 

– Kielen rikkaus on kansanrunoissa uskomaton. En tie-
dä, onko se totta, mutta minulla on tuntuma, että kieli on 
köyhtymässä ja kaventumassa, sanavarasto on muuttu-

massa haaleaksi, hän suree.

Kalevalaa leimaa ehkä osin tietynlainen pyhyys, joka vai-

keuttaa sen käsittelemistä ja tuomista nykypäivään. Uu-
det versiot tuomitaan herkästi. Enqvistin mielestä Kaleva-
lasta olisi syytä aika ajoin pyyhkiä pölyt. 

– Taide on kuitenkin aina tulkintaa ja Kalevala kokoel-
ma tekstejä, Enqvist muistuttaa. 

– Paikoin myös Kalevala-asiantuntijat käyttävät val-
taansa väärin kommentoimalla Kalevalan nykyversioita 

(jatkuu) >>
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kovin kärkkäästi ja analysoivat mikä niissä on väärin ja 
mitä olisi pitänyt tehdä toisin. 

Kalevalassa on myös vahva ja hieman vääränlainen kan-
sallisromanttinen leima, joka saattaa vieraannuttaa ny-
kyihmisen. 

– Ei ole olemassa mitään puhdasta, alkuperäistä, suo-
malaista kansanperimää. Kulttuuri on aina moninaista, 
ihmiset ovat aina naineet, sotineet ja käyneet kauppaa 
ristiin. Mistään monikulttuurisuudesta ei oikeastaan edes 
voida puhua, Enqvist toteaa.

Kansainvälisyys ja kansainvälinen kaupankäynti näkyvät 
Suomen kansan rivoissa runoissakin: on esimerkiksi sa-
nottu ” Älä sano vittua vituks, sano Saksan sormukseks”. 

Ilmarinen – toimen ja työn hahmo

Enqvist tutustui Kalevalaan jo yläasteella ja kiittää äi-
dinkielen opettajaansa Elina Ervastia, joka toi Kalevalan 
mielenkiintoisella tavalla esille. Henkilöhahmot imaisivat 
otteeseensa jo silloin.

Kalevalan hahmoista Enqvist nimeää pienen pohdinnan 
jälkeen läheisimmäksi itselleen Ilmarisen, jota hän näyt-
teli Rauta-ajassa. 

– Ilmarinen on toimen ja työn hahmo. Ei puhuja, vaan 
tekemisen ja toiminnan hahmo. 

Kapinallisen Kullervon virsuihin astuminen on ollut 
myös Enqvistille mielestä.

Yhteiskunnassa on aina ollut niitä, jotka puhuvat ja niitä, 
jotka tekevät. Enqvist kokee itse kuuluvansa selkeästi jäl-
kimmäisiin. Myös teatterin tekemisessä tämä jako pätee. 
Kalevalassa toistuvat pitkälti samat teemat kuin nykyajan 
TV-sarjoissa ja elokuvissakin, kuten rakkaus ja valta. Esi-
merkkinä Enqvist nimeää Sammon ryöstön ja Kalevalan 
ja Pohjolan välisen valtataistelun. Jo Kalevala todistaa 
Enqvistin mielestä sen, että suomalaista yhtenäiskulttuu-
ria ei ole olemassakaan. On aina ollut olemassa me ja ne 
toiset. 

Työryhmän esitykset jatkuvat eli tuvat ryskyvät ja parret 
paukkuvat loppuvuonna ympäri Suomea. Jatkoa Enqvist 
lupaa myös ensi vuodelle. Esitys elää ja sitä työstetään 
jatkuvasti: siihen lisätään jotakin uutta, jotakin vanhaa 
otetaan pois. Kalevalan teemat eivät vanhene, joten tart-
tumapintaa nykyihmisellekin riittää. 

Lisätietoja:
http://tuparyskyi.fi/rivotrunot.htmhtm

14

Tupa ryskyi, parret paukkui -esityksen  
voit nähdä torstaina 29.10.2015 alkaen klo 19.30 
Helsingissä, Armas-ravintolassa.  
Lisätietoja tapahtumasta sivulla 8.
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 Finnskogar – Metsäsuomalaiset -näyttely  
 jatkuu Kansallismuseossa 1.11.2015 asti.  
 
Näyttelyssä voi perehtyä metsäsuomalaisiin,  
jotka olivat suureksi osaksi Suomen Savosta  
Ruotsin ja Norjan keskiosiin noin 1580–1640  
siirtyneitä suomalaisia.

Koonnut Petra Nikkinen

Kulttuuriuutiset

Brilliant!  

 

korunäyttely  

tulossa  

Kansallismuseoon

Brilliant! on Suomen Kultaseppien  
Liiton 110-vuotisjuhlanäyttely.  
Esillä on koruja Vuoden Kultasepiksi  
valituilta 1960-luvulta lähtien sekä  
valokuvataiteilija Susanna Majurin  
kuvateoksia. Näyttely tarjoaa ainut- 
laatuisen läpileikkauksen suomalaisten  
kultaseppien korutuotantoon lähes  
30 vuoden ajalta.
Näyttelyn yhteydessä yleisö pääsee  
valitsemaan myös Vuoden Kultasepän 2016. 

Kansallismuseo
Mannerheimintie 34, 
Helsinki   
Näyttely avoinna 18.9.–1.2.2016
ti-su klo 11-18 

ma suljettu

Ateneumin taidemuseossa on vielä 27.9. asti mahdollisuus  
tutustua Tarujen kansat-näyttelyyn. Se keskittyy suomalaisiin ja 
norjalaisiin teoksiin 1800–1900-lukujen vaihteesta, joissa mennei-
syyden tarinat, kansansadut ja luonnon kiertokulku nousivat kuva-
taiteilijoiden lempiaiheiksi. Keskeisiä taiteilijoita ovat Hugo Simberg, 
Theodor Kittelsen, Akseli Gallen-Kallela, Gerhard Munthe ja Edvard 
Munch.

Näyttelyn tarkoituksena on korostaa Norjan ja Suomen taiteen 
yhtäläisyyksiä, mutta tehdä myös Norjan taidetta tunnetuksi Suo-
messa.  

Tarujen kansat – Kansa, myytit ja tarinat  
Norjan ja Suomen taiteessa

Avoinna 27.9.2015 asti

KKallevallaiista  

mmyttooloogiiaa runoina

Mari Koski on julkaissut toisen runoteoksensa  
Kuninkaan omakuva. Teos on saanut vaikutteita  
kalevalaisesta mytologiasta ja on tekijän mukaan  
Kullervo-myytin päivitys  
2000-luvun runoon. 

Kosken runojen vahva 
soinnillisuus punoo 
säkeet ketjuksi,  

jossa ilo, luopuminen  
ja hiljaisuus  
ovat käsin  
kosketeltavia.

Helmi Vuorelma Oy  
jatkaa toimintaansa

Helmi Vuorelma Oy on saanut jatkajan toiminnalleen. 
Yrityksen nimi on nykyään Suomen Perinnetekstiilit Oy. 

Toimintaa ollaan vielä käynnistelemässä, mutta verkko-
sivusto www.vuorelma.fi toimii normaalisti. Myös myy-
mälä jatkaa toimintaansa. Toimitusjohtaja Tytti Aallon 

mukaan tuotevalikoimat ovat kansallispukumateriaalien 
osalta vielä tällä hetkellä suppeahkot, mutta kaikkea kan-
nattaa tiedustella. 
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Korukuvat  
Teemu Töyrylä

Hugo Simberg, Halla. 
Kuva Yehia Eweis /  
Kansallisgalleria.

Theodor Kittelsen, Valkokarhukuningas Valemon. Kuva Ateneum.
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Säveltäjä Jean Sibeliuksen juhlavuonna on nähty  
ilahduttavan paljon taiteiden ja kulttuurien välisten  
aitojen ylittämistä. Myös monitaiteellinen Swan of Tuonela  
ui voimakkain vedoin perinteisen vastavirtaan. 

Teksti Satu Laatikainen 
Kuvat Nina Haukkovaara

Ensi-ilta Suomessa on Hämeenlinnan Verkatehtaalla 26.9. ja Korean ensi-ilta Soul Arts Centerissä 23.10.

16
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(jatkuu) >>

Hämeenlinnan Verkatehtaan täyttää syyskuun lopussa 
nykysirkusta, akrobatiaa ja korealaista viuhkatanssia yh-
distävä Swan of Tuonela, joka on ohjaaja Ville Walon, 
korealaisen nykytanssikoreografi Sungsoo Ahnin ja mo-
nikulttuurisen, huippulahjakkaan työryhmän yhteinen 
luomus.

Useita poikkitaiteellisia esityksiä ohjannut sirkustaitei-
lija Walo kertoo tässä produktiossa halunneensa lähteä 
liikkeelle klassisesta musiikista, joka oli hänelle esitysten 
lähtökohtana aiemmin tutkimaton maaperä – toisin kuin 
Ahnille.

– Olin tehnyt Sungsoo Ahnin kanssa aiemmin yhden 
yhteisen teoksen. Kun keskustelimme ideoista seuraavaa 
teosta varten, mieleeni tuli ehdottaa Sibeliuksen musii-
kin yhdistämistä korealaiseen tanssiin ja nykysirkukseen. 
Ahn tekee koreografiansa usein klassiseen musiikkiin, ja 
Sibeliuksen juhlavuosi oli sopiva tilaisuus toteuttaa tällai-
nen työ, Ville Walo kertoo.

Esitys pohjautuu väljästi Sibeliustakin innoittaneeseen 
tarinaan Lemminkäisestä Tuonelan joella, mutta draa-
mallisesti tarina tulee nykytaiteilijoiden käsissä tulkituksi 
uudelleen. Walo kertoo esityksen olevan mielikuvien ja 
tunnelmien sarja, jossa esiintyjät ottavat hetkellisesti my-
tologisten hahmojen rooleja. 

– Joutsenen, Lemminkäisen ja Tuonelan joen kuvat 
ovat vangitsevia, ja mytologia toimii innoittajana jatku-
vassa liikkeessä oleville näyttämökuville. Sibeliuksen 
musiikista tartuin Tuonelan joutseneen nimenomaan sen 
vahvan tunnelman ja kuvallisuuden vuoksi. Harjoituk-
sissa ne muuttuivat esiintyjien käsivarsien ja esineiden 
liikkeeksi, joka herätti joutsenen eloon, Walo kuvailee.

Maailmamme kuva

Swan of Tuonela lähestyy mytologiaa reaalimaailman 
ravisuttavien kuvien kautta. Matka kuolleiden maahan 
tehdään näyttämöllä optimistijollalla, ja siinä voi nähdä 
viittauksia siirtolaisten traagisiin matkoihin kiikkerillä ve-

neillä Välimerellä. Walo kertoo, että mielikuva Tuonelan 
joesta on yhdistynyt ruumiiden täyttämään mereen Eu-
roopan ja Afrikan välillä kahden erilaisen todellisuuden 
rajalla.

Esityksen kansainvälisyys laventaa maailmaa ja tomut-

taa totunnaisuuden pölyjä avaten täysin uusia näkemisen 
mahdollisuuksia kansallisaarteina pidettyihin teoksiin.

– Usein Sibelius ja kalevalaiset tarinat on ollut tapana 

nähdä hyvin suomalaisesta näkökulmasta, mutta nyky-
maailmassa kulttuuri on globaalia. Yhdistämällä kansal-
lisesti kaapin päällä pidettyä suomalaista kulttuuriperin-
töä korealaiseen perinteeseen haluamme taistella ahdasta 
kansallismielisyyttä vastaan.

Swan of Tuonela luo yhteyden myös näkemisen ja ko-
kemisen tapojen välille. Esityksen muusikot Samuli Kos-

minen, Hauschka ja Markus Hotti tuulettavat käsityksiä 
siitä, miten asiat pitäisi tehdä tai kuulla.

– On ollut kiehtovaa kuulla, miten Sibeliuksen sävel-
lykset on purettu osiin ja koottu uudelleen. Ylipäätään 
haluamme purkaa raja-aitoja korkeakulttuurin ja alakult-
tuurien väliltä ja luoda uusia yhdistelmiä. Klassinen mu-
siikki kohtaa populaarimusiikin Sibeliuksen sävellysten 
nykyversioissa, jotka voivat yhtä aikaa olla sekä taidemu-
siikkia että populaaria tanssimusiikkia. 

Walo kertoo esityksen olevan visuaalisesti houkutteleva 
kokonaisuus, jossa klassisen baletin joutsenmaiset kä-
denliikkeet yhdistyvät burleskin höyhenviuhkoihin, ja 
toisiinsa törmäävät viihteellisestä taustasta lähtöisin ole-
va tankotanssi ja korealaiseen ikivanhaan kulttuuriperin-
töön kuuluvat viuhkakoreografiat. 

– Tarkoitus on, että lopputulos olisi mukaansatempaa-
va ja innostava niin klassisen kuin populaarinkin kulttuu-
rin parissa kasvaneille katsojille. 

Sirkuksen uudet ulottuvuudet 

Ville Walo on suomalaisen nykysirkuksen suunnannäyt-
täjä, jonka yksi tärkeimmistä meneillään olevista hank-
keista on uuden monitaiteellisen WHS Teatteri Union 
-näyttämön toiminnan pyörittäminen Helsingin Kruunun-
haassa. Näyttämö tarjoaa kaupunkiin tilaa taide-elokuville 

”KKllaaassssiinneeenn mmuussiiikkki koohtaa populaaaaaaririmuumusiikinn Sibeliuksseenn ssääävveellllyyl ssttene  

nyykyyvveerssiiooissssaa, jjotkaa voivat yhtttä aikaaa a olla sekä taideeemmuussiiikkkkkiiaa   

etttää ppooppuuullaaaarriiaa ttanssimusiikkia..”

17

Kuva WHS
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ja erilaisille visuaalisen näyttämötaiteen muodoille tans-
sista, visuaaliseen teatteriin, performanssiin, taikuuteen 
ja sirkukseen.
Sungsoo Ahnin Walo kohtasi alun perin taiteilijoita yh-
distäneen Korea–Finland Connection -verkostoitumisoh-
jelman kautta. Korealaiskoreografi näki WHS:n videoitu-
ja teoksia ja ehdotti ryhmälle yhteistyötä. Ensimmäinen 
yhteinen teos Double Exposure sai ensi-iltansa Helsingin 
Juhlaviikoilla ja Seoul International Dance Festivalilla 
syksyllä 2012.
Swan of Tuonelan Walo toteaa olevan osa pidempää ke-
hityskulkua WHS-ryhmän ja suomalaisen nykysirkuksen 
muutoksessa monipuolisempaan ja ilmaisultaan rik-
kaampaan suuntaan. Sirkukseen on tanssin maailmasta 
virrannut vaikutteita, joiden ansiosta nykysirkus voi olla 
sävyiltään myös vaikkapa surullista tai hidasta.

– Aina ei tarvitse olla pelkästään naurun, pelon ja 
vauhdikkuuden varassa. Mutta vaikutteet kulkevat myös 
toiseen suuntaan, ja usein vaikeaksi ja tylsäksi luultu 
nykytanssi saa sirkukselta uutta energiaa. Nukketeatte-
rivaikutteet tuovat abstraktiin liikkeeseen katsojille hel-
pommin avautuvaa kerrontaa. Esitys vie eteenpäin sekä 
sirkuksen että tanssin kehitystä.

– Ohjaajana olen mukana myös uusissa, sekä teatte-
rinäyttämöille että vaihtoehtoisiin tiloihin toteutettavissa 
esitysproduktioissa. Valmistelen muun muassa uimahal-
liin toteutettavaa esitystä ilma-akrobaatti Salla Hakan-
pään kanssa, Walo kertoo.

”SSwwaaann  ooooff  TTTuuooonnnnela on mimielikuvien n ja ttunneeeellmml iieeenn ssaaarrjjr aa,a  

joossssaaa eeessiiiinnntttyyjätt otttavatt hhettetkek llisi estti mmyyytttoollooogggiisstteenn 

haahhhmmoojjeeenn rrooooolejaa.”

Universaali kieli

Yhteistyö korealaisten kanssa on ollut Walon mukaan he-
delmällistä ja avartavaa, ja kulttuurien kohtaamisesta on 
syntynyt hyvää luomisen energiaa. Esityksen koostami-
sessa eroja on tullut näkyviin ennen kaikkea eri taiteenla-
jien, ei niinkään eri kulttuurien välillä. Se on taannut, että 
Swan of Tuonela on ilmaisukeinoiltaan monipuolinen.

– Meillä on työryhmän sisällä samansuuntaiset esteetti-
set pyrkimykset ja maku esitettävän materiaalin suhteen, 
vaikka kunkin taiteilijan taustat niin kulttuurisesti, maan-
tieteellisesti kuin teknisen osaamisen kannalta poikkea-
vatkin toisistaan paljon. Kulttuurisia eroja on ilmennyt 
enemmänkin työskentelytapojen kuin kokemisen tapojen 
suhteen. Esimerkiksi hierarkia ja improvisointikäytännöt 
poikkeavat Koreassa Suomeen verrattuna. Suomessa ol-
laan usein spontaanimpia ja epämuodollisempia ryhmä-
työskentelyssä.

Esityksen valmistaminen on vaatinut koko työryhmäl-
tä sitoutumista ja matkustustunteja mantereiden välillä.

– Olemme harjoitelleet teosta Suomessa ja Koreassa 
muutama viikko kerrallaan ja rakentaneet kohtauksia 
tanssijoiden ja sirkustaiteilijoiden kanssa sitä mukaa, kun 
muusikot ovat saaneet raakaversioita teoksen musiikista 
valmiiksi. Yleisön reaktioita molemmissa maissa odotam-
me innolla.

18
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Ostavatko kuluttajat 
koruja vielä ensi  
vuosikymmenelläkin?
Suomen kieleen on ilmestynyt uusi sana – kier-
totalous. Sitran määritelmän mukaan ”kierto-
talous on talouden uusi malli, jossa materiaalit 
ja arvo kiertävät ja tuotteille luodaan lisäarvoa 
palveluilla ja älykkyydellä”.

Toisaalta – kuluttaminen on muutoksessa. Tulkitsen mm. 
internetin ja sosiaalisen median monenlaiset kirpputorit 
kiertotalouden ilmentymänä – yksityiset ihmiset ostavat, 
myyvät ja vaihtavat tuotteita ohi perinteisen vähittäiskau-
pan, joka on tottunut myymään uutta ja ehtaa. Meitä lä-
hellä olevana hyvänä esimerkkinä tästä on Facebookissa 
toimiva Kalevala Koru -kirppis, joka on saanut alkunsa 
yksittäisen korujenystävän aloitteesta ja on tähän men-
nessä kerännyt jo lähes 20 000 jäsentä ostamaan ja myy-
mään ryhmän jäsenten omia Kalevala Koruja.

Ajankohtaista teemaa ilmentää myös artikkeli Helsingin 
Sanomissa 25.7.2015 otsikolla Kuluttamisen sietämätön 
häpeä: ”Yltäkylläisyyteen tottuneelle kuluttaminen tuot-
taa häpeää ja syyllisyyttä. Toisaalta kalliin luksuksenkaan 
ostaminen ei ole pahasta, kunhan se on ympäristöystä-
vällistä ja eettistä käyttötavaraa”, kirjoittaa HS. (Helsin-
gin Sanomat 25.7. Raha-liite, toimittaja Pinja Päivänen)

Näyttää siis siltä, että kierrättämisen ja jakamisen kult-
tuuri on kovaa vauhtia lisääntymässä ja osittain korvaa-

massa uutena ostettavien tuotteiden hankintaa, ja että 
kulutustavaroiden hankintaan vaikuttaa entistä useam-
min kuluttajan omat arvovalinnat. 

Mitä tästä kaikesta pitäisi ajatella Kalevala Korussa? Mi-

ten me kulutustuotteita valmistavana yrityksenä voimme 
jatkossa vastata kuluttajien arvopohjaisiin valintoihin?

Ensiksikin on syytä tunnustaa ja tunnistaa menossa oleva 
muutos. Kuluttajaliiketoiminnan haaste ja toisaalta mie-

lenkiintoisuus piilee juuri muuttuvassa ympäristössä sekä 
kyvyssä ja osaamisessa tulkita kulloisiakin muutoksia. 

Edellä mainittuja muutostrendejä pohtiessani totesin, että 
meillä on kaikki mahdollisuudet vastata näihin muutok-

siin. Kalevala Koru on vastuunsa tunteva yritys, jolla on 

Teksti Riitta Huuhtanen, kuvat Kalevala Koru

Kalevala Korun  
kuulumiset

aina ollut tapana ajatella omaa etuaan pidemmälle. Jo yri-
tyksen alkutaipaleella hyvän jakaminen muodostui tär-
keäksi toimintatavaksi ja hyväntekeväisyys on ollut aina 
luonnollinen osa toimintaamme. Ympäristöasioissa yri-
tyksemme on ollut tiedostava ja koko tuotantoprosessim-
me on mietitty kierrätyksen ja ympäristöystävällisyyden 
näkökulmasta. Raaka-aineiden hankinnassa puolestaan 
eettisyys on ollut yksi yhteistyökumppaneiden valinnan 
kriteereistä jo pitkään. Jalometallit eli hopean ja kullan 
ostamme nykyisin kierrätettyinä. Olemme myös johdon-
mukaisesti ylläpitäneet perinteisen käsityöalan vahvaa 
suomalaista osaamista. 

Arvopohjamme on vahva ja vahvuuksia on rakennettu 
pitkään. Ne ovat myös jatkuvassa käytännön testaukses-
sa, sillä olemme joka päivä vastuussa toiminnastamme 
tuhansille kuluttajille, joten mahdollisuutta ”viherpe-
suun” tai näennäiseen tiedostavuuteen ei ole. 

Vaikka tottumukset ja arvot muutoksessa ovatkin, uskon 
silti että perusasiat pysyvät tärkeinä: rehellinen omien 
juurien tunteminen ja tunnustaminen, tuttuus, tunnet-
tuus ja maine suomalaisten kuluttajien keskuudessa sekä 
vuosikymmenten saatossa vahvistuneet arvot ja toimin-
tatavat, jotka suomalainen kuluttaja on voinut tunnistaa 
ja hyväksyä.  

Vahva brändin ylläpitäminen edellyttää kuitenkin myös 
kykyä uudistua, ja siksi tulevien vuosikymmenten kulut-
tajien tarpeiden ja arvojen tunnistaminen – peukalo val-

timolla eläminen – on meidän menestyksemme kannalta 
jatkossakin ensiarvoisen tärkeää. Ei ole itsestään selvää 
että brändimme puhuttelisi kuluttajia vuosikymmenestä 
toiseen ja siksi ympärillä olevan maailman luotaaminen 
ja kuluttajien tarpeiden aito kuuntelu ja näihin tarpeisiin 

vastaaminen on meille elinehto. Ajat muuttuvat, asenteet 
ovat muutoksessa – uskomme kuitenkin, että jatkamal-
la ajassa elämisen perinteitä Kalevala Koru voi menestyä 

myös ensi vuosikymmenellä.

Kirjoittaja on Kalevala Korun toimitusjohtaja.

            Syksyn uutuuskoru tukee Syöpäsäätiön Roosa nauha -keräystä. Korut ovat kaupoissa lokakuun alussa.
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Teksti Heidi Haapoja

Kuva Marja-Stiina Suihko / Kuhmon kulttuuripäivät 

Mitä laulamma lajia?  

– Ääniä Elias Lönnrotin Kantelettaren takana

Kanteletar, 175-vuotias kunnioitettavan kypsään ikään ehtinyt lyyrisen runon  
kokoelma, on monia taiteilijoita, säveltäjiä, runonlukijoita ja tutkijoita inspiroinut teos. 

”Kantelettaren  
runotekstien suulliset  
esikuvat eivät olleet  

kiteytyneitä kuten kansien 
väliin painetut runot,  
vaan esityshetkellä  

alati liikkeessä  
olevia.”

20
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Kantelettaren pysäyttävät luonto- ja tunnelmakuvaukset, 
surunvalitukset ja ilonpurskahdukset ovat kuuluneet suo-
menkielisen runouden keskeisiin tukipylväisiin jo kauan. 
Runojen inspiroivat laulut soivat yhä edelleen esimer-
kiksi eri säveltäjien kuoroteoksina. Nämä usein esitetyt 
määreet Kantelettaresta lienevät monelle tuttuja ja usein 
toistettuja. Kantelettaren juhlavuonna on kuitenkin hyvä 
pysähtyä kuuntelemaan myös muita runokokoelman ta-
kana vaikuttavia ääniä, ja nostaa esiin muutama yleisen 
kaanonin taakse jäävä näkökulma kyseiseen teokseen. 

Lönnrotin runot
Kanteletar määritellään usein kansanrunoudeksi, mutta 
sen rivien välistä voi kuulla myös Elias Lönnrotin oman 
runoilijaäänen, jossa kaikuvat tuon ajan arvot, tavat ja 
uskomukset. Kanteletar on kirjallinen taideteos, jolla on 
tausta suullisessa runolaulukulttuurissa, mutta se on 
Lönnrotin kokoama ja sommittelema. Kantelettaren ru-
notekstien suulliset esikuvat eivät olleet samalla taval-
la kiteytyneitä kuin kansien väliin painetut runot, vaan 
esityshetkellä muuntuvaisia ja alati liikkeessä olevia. 
Elias Lönnrot vaelsi nykyisen itärajan molemmin puolin 
ja kuuli näitä runoja laulettuina. Hän kohtasi tuon ajan 
laulajat ja heidän ja esityksensä, ja teki tulkintansa niis-
tä. Lönnrot kirjasi laulut ylös, ja myöhemmin hän koosti 
niistä oman näkemyksensä, joka sai muodon painettuna 
tekstinä. 

Lönnrotin ympärille luodun suurmiesideaalin varjoon jää 
melko usein se, että Lönnrot oli epäilemättä tunteva ja 
kokeva, runonkeruumatkojensa aikaan nuori mies. Hä-
nen matkamuistelmissaan voi nähdä huumoria ja osu-
vaa sarkasmia, jolla hän kuvaa matkansa arkisen puo-
len sattumuksia. Esimerkiksi Karjalaan suuntautuneella 
perinteentallennusmatkallaan hän eräänä sunnuntai- 

aamuna vajosi kävellessään polviaan myöten mutaiseen 
ojaan. Hän oli pukenut päälleen ainoat juhlahousunsa, 
sillä hän oli menossa tapaamaan kylän rovastia. Lönnrot 
joutui näin ollen ryhtymään housujen pesuun. Kaikeksi 
onneksi hänellä oli mukanaan eräältä leskirouvalta saa-
maansa saippuaa. Parin tunnin odottelun jälkeen housut 
olivat taas kuivat, ja Lönnrot ehti parahiksi kahvinjuon-

tiaikaan perille. Lönnrot totesi muistelmissaan, että ”ryh-
dyin [pesu]työhön muistellen, että varsin hyvin soveltui 
pyhäpäivänä ”auttaa härkää kaivosta”.” 

Ehkä mielikuva Lönnrotista arkisissa askareissa auttaa 
kuulemaan hänen ääntään runojen takaa. Mitä kaikkea 
säkeiden taakse kätkeytyy? Mitä hän ajatteli runonkeruu-
matkoillaan? Mitä hän tunsi kohdatessaan laulajat? Miksi 

Kantelettareen päätyivät juuri nämä laulut? Ajatusleikki 
on kiinnostava, ja se on innostanut tutkijoitakin. Onneksi 
Lönnrotin kirjoituksia pääsee tarkastelemaan rivilukija-

kin: hänen matkamuistelmiaan on koottu Vaeltaja-teok-
seen, joka on hyvä taustalähde Kantelettaren aikalais-
maailmasta kiinnostuneelle lukijalle.

Paikalliset laulut
Toinen usein unohtuva näkökulma on, että Kanteletar ei 
sisällä samalla tavalla suomalaista kansanrunoutta, niin 
kuin käsite yleensä ymmärretään tänä päivänä. Välillä 
painuu unholaan, että Suomen kansallisvaltiota ei ollut 
olemassa Lönnrotin aikana, ja Karjala oli suomen-, kar-
jalan- ja venäjänkielisten kulttuurien kohtauspaikka. Yli-
päänsä ajatus yhtenäisestä ja standardista suomen kie-
lestä oli paljon nuorempi ja epäselvempi kuin nykyään. 
Nykyisessä moni- ja monokulttuurisuutta luotaavassa 
keskustelussa kalevalamittainen runous saatetaan välillä 
nostaa esille suomalaisuuden ilmentymänä, mutta tosi-
asiassa runojen vaikutuspiiri ja teemat eivät olleet mil-
lään muotoa nykyisten kansallisvaltioiden rajoihin sidot-
tuja, eivät välttämättä edes kielialueisiin. 

Kantelettaren runojen takana onkin ennemmin paikalli-
suus kuin kansallisuus. Runojen säkeissä voi kuulla esi-
merkiksi ilomantsilaisten, lieksalaisten ja sortavalalaisten 
laulajien tuntoja, joista hyvin todennäköisesti oli tuossa 
vaiheessa lähinnä vain eliitin tuntema kansallisuusaate 
varsin kaukana.

Epäsankarilliset äänet
Kolmas näkökulma Kantelettareen liittyy sen Kalevalan 
varjoon jääneeseen, feminiiniseksi kutsuttuun puoleen. 
Kanteletar on runoutena erilaista kuin Kalevala, mutta 
sitä ei kannata ainakaan tästä syystä pitää vähäpätöi-
sempänä. Kalevala vain sattuu sisältämään eeppisiä eli 
kertovia runoja, joista Lönnrot onnistui muokkaamaan 
juonellisen kokonaisuuden. Kanteletar taas on fragmen-
taarisempi tunnelmakuvaus. Eeppiset sankarirunot on 
nähty maskuliinisempina, ja tätä myöten vahvempina, 
totuudellisempina, kiinnostavampina ja voimakkaampi-

na. Niiden avulla pyrittiin kansallisromantiikan vuosina 
luomaan suomalaisille kunniakasta menneisyyttä, minkä 
jalkoihin ”feminiinisenä” pidetty Kanteletar on jäänyt.

Kantelettaren voikin ajatella edustavan ”toiseutta”: hei-

kompia, vähäpätöisempiä, epäsankarillisia, pieniä ja ar-
kipäiväisiä. Näiden äänien kuuntelu on edelleen ajankoh-
taista suuria kertomuksia ihannoivassa yhteiskunnassa.

FM, MuM Heidi Haapoja on Helsingin yliopiston folkloris-
tiikan oppiaineessa väitöskirjaansa viimeistelevä tutkija, 
joka tarkastelee tutkimuksessaan kalevalamittaista runo-
laulua nykykansanmusiikin kontekstissa.

”Kantelettaren runojen takana on ennemmin 
paikallisuus kuin kansallisuus.”
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Mihin  
ihmeeseen  
suomen kieltä  
tarvitaan?

Julkisessa keskustelussa kuulee usein väitettä-
vän, että on olemassa hyödyllisiä kieliä, joita 
kannattaa osata. Ja sitten on niitä muita, joil-
la ei nyt ole niin väliä. Suomenkielinenkin voi 
vähätellä omaa äidinkieltään: eihän tätä pien-
tä ja kummallista kieltä kukaan opi ja miksi 
opettelisikaan, kun ei sillä maailmalla pärjää. 
Näitä stereotyyppisiä käsityksiä pienuudesta ja 
vaikeudesta kannattaa kuitenkin aina kyseen-
alaistaa, koska niille ei ole asiallista perustetta.

Maailmassa puhutaan arviolta 6000–7000:ta kieltä. Suo-
men kieli kuuluu puhujamäärän perusteella 200 suurim-
man kielen joukkoon. Suomen kieli on Suomessa lähes 
viiden miljoonan ihmisen äidinkieli ja yli puoli miljoonaa 
ihmistä Suomessa käyttää sitä toisena kielenään. Suomi 
on siten myös ruotsia, somalia, arabiaa, albaniaa ja mon-
taa muuta kieltä äidinkielenään puhuvan suomalaisen 
kieli. On hyvä tietää myös tällaisia faktoja, vaikka puhu-
jamäärä sinänsä ei ole mikään peruste luokitella kieliä 
parempiin tai vähempiarvoisiin, hyödyllisiin tai hyödyt-
tömiin.

Suomen kieli on myös Ruotsissa ja monissa muissa mais-
sa asuvien ihmisten äidinkieli, Ruotsissa nykyisin viral-
linen vähemmistökieli. Yli 50 ruotsalaista kuntaa ovat 
ilmoittaneet olevansa kaksikielisiä, mikä tarkoittaa sitä, 

että palveluja yritetään rakentaa myös suomen kielellä. 
Tie on tosin pitkä ja kivikkoinen, koska Ruotsissa ei ole 
samanlaista kaksikielisyyden perintöä kuin Suomessa, 

mutta monet kunnat yrittävät parastaan. Suomen kielelle 
on siten tarvetta muuallakin kuin Suomessa.

Suomen kieltä opitaan

Olen usein ollut erikielisten kanssa tilanteissa, joissa 
on keskusteltu kielitaidon tärkeydestä, mutta kun tulee 

puhe suomesta, on hymyillen huomautettu, että suomi 
on mahdoton kieli oppia. Mikä oikein ruokkii käsitystä 
suomen kielen vaikeudesta tai kummallisuudesta? 

Suomi kuuluu uralilaiseen kielikuntaan, jonka kielet ovat 
rakenteeltaan erilaisia kuin indoeurooppalaiset kielet, 
esimerkiksi englanti, saksa ja skandinaaviset kielet. Juuri 
tämä rakenteen erilaisuus on saanut monet muunkieliset 
ja myös suomenkieliset itse ajattelemaan, että suomea 
olisi jotenkin erityisen vaikea, ellei suorastaan mahdoton 
oppia. Tätä väitettä kannattaa kuitenkin miettiä hieman 
tarkemmin.

Uuden kielen opettelu on aina vaativa prosessi, olivat kie-
let millaisia tahansa. Sukulaiskieliä on helpompi oppia 
kuin muita, eikä vironkielinen juuri koskaan valita suo-
men vaikeutta. Kaikissa kielissä on vaikeita piirteitä mut-
ta myös niitä, jotka helpottavat kielen oppimista. Myös 
suomen kieli näyttää oppijoille helpot kasvonsa. Kun suo-
men sija- ja taivutusjärjestelmän oppii – eikä tarvitse edes 
hallita kaikkia sijamuotoja, vain useimmin esiintyvät, 
pystyy tulemaan toimeen varsin hyvin. Samoin sanojen 
johtaminen on helpottamassa sanaston oppimista, kun 
yhdestä kantasanasta voi muodostaa monia johdoksia: 
uusi > uutuus, uutinen, uudehko, uusia, uusiutua, uu-
distaa, uudistua, uusintaa jne. Näin löytää myös sopivia 
muotteja, joihin uusia sanoja voi rakentaa. Ja kun suo-
mea äännetään lähes samoin kuin kirjoitetaan, ei oppijan 
tarvitse muistella erikseen ääntämissääntöjä.

Vaikeata tai helppoa, tärkeintä oppimisessa on kuitenkin 
tarve ja motivaatio. Ihminen oppii uusia asioita ja kie-
liä, kun hän tahtoo tehdä niin. Opiskelupaikan tavoitte-
lu Suomesta, työnsaanti, kielitieteellinen kiinnostus ja 
rakastuminen ovat olleet erilaisia motivaation lähteitä 
monille ulkomaalaisille, kun he ovat alkaneet opiskella 
suomea. Maailmassa on tällä hetkellä esimerkiksi yli 100 
yliopistoa, joissa voi opiskella suomea, ja tämä opetus 
on ollut parhainta mahdollista mainosta suomen kielelle 
ja suomalaiselle kulttuurille. Eikä siihen ole vaadittu val-

tavia rahasummia. Nämä eri puolilla maailmaa opiske-
levat, sittemmin opettajina, kääntäjinä, liike-elämässä ja 
hallinnossa toimivat suomen taitajat ovat saaneet kokea, 
että juuri suomen osaaminen muiden kielten ohella on 
taannut heille esimerkiksi uudenlaisia työmahdollisuuk-
sia. He ovat tarvinneet suomea ja Suomi tarvitsee heitä.

Suomen kieli on toinen kieli lukuisille nykysuomalaisille, 
joiden oma äidinkieli tai kodin kielet ovat muita kieliä. 
Kotona ja muuallakin sopivissa yhteyksissä somalin kiel-

tä tai arabiaa puhuva lapsi kasvaa myös suomen kieleen 
ja saa siitä opetuksen ja ympäristön vaikutuksesta toisen 
vahvan kielen. On vain pidettävä huolta siitä, että suomi 
ei syö oman kielen tilaa, jolla tulee aina olla paikka näi-
den lasten ja nuorten elämässä.

Tieteen ja akateemisen opetuksen kieli

On luonnollista, että tiedeyhteisössä käytetään niitä kie-
liä, joita mahdollisimman moni ymmärtää. Tällä hetkellä 

Teksti Pirkko Nuolijärvi
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teisöissä, käymään kauppaa muiden maiden kanssa ja 
olemaan yhteydessä muunkielisiin ihmisiin ja kulttuurei-
hin. Olemme onnellisessa asemassa, kun olemme saaneet 
äidinkieleksemme juuri suomen, mikä tarkoittaa sitä, että 
meillä on hyvä syy opiskella muita kieliä toimiaksemme 
Suomen rajojen ulkopuolella. Suomenkielinen kun ei voi 
englanninkielisen tapaan olettaa, että hänen kielensä on 
käyttökelpoinen kaikkialla. Vaikka koti olisikin yksikieli-
nen, meillä on koulutuksen kautta hyvät mahdollisuudet 
tulla monikielisiksi. Lukuisat kaksikielisyystutkimukset 
ovat sitä paitsi osoittaneet, että useiden kielten osaami-
nen on hyväksi ihmisen ajattelulle.

Äidinkieleltään suomenkieliselle kysymys suomen kielen 
tarpeellisuudesta on oikeastaan mieltä vailla. Äidinkieli 
on ihmiselle tapa olla, se liittää hänet menneen, tämän-
hetkisen ja tulevan osaksi. Jos pitää äidinkieltä hyö-
dyttömänä, pitää hyödyttömänä kaikkea sitä, mitä sen 
avulla on omaksunut ja miten maailman on sen kautta 
ymmärtänyt. Kun kasvamme äidinkieleemme, kasvamme 
elämään. Äidinkieli on ajatusten käyttövoima ja kirkkain 
näyttämö. Voit ilmaista itseäsi monilla kielillä, mutta har-
voin teet sen niin pidäkkeettömästi kuin äidinkielelläsi.

Jokaisella on oikeus omiin näkemyksiin, mutta jos vähät-
telee äidinkieltään, särkee omaa henkistä alustaansa ja 
menettää paljon. Niin ei soisi käyvän kenellekään.

Kirjoittaja on filosofian tohtori, professori ja Kotimaisten 
kielten keskuksen johtaja. Hän on toiminut myös  
Kalevalaisten Naisten Liiton hallituksen puheenjohtajana. 

yleinen tieteen kieli on englanti. Miksi sitten pitäisi yli-
päätään julkaista mitään suomeksi, kun sitä niin harvat 
ymmärtävät? Ja eikö suomeksi opettaminen yliopistossa 
ole ajanhukkaa tässä maailmassa?

Yliopistot kouluttavat tutkijoita, mutta suurin osa tämän-
kin hetken opiskelijoista toimii elämänsä aikana muissa 
tehtävissä: julkishallinnossa, liike-elämässä, opettajina, 
lääkäreinä, kirkon palveluksessa jne. Moni tarvitsee toki 
työssään muitakin kieliä kuin suomea, mutta suomen-
kielinen ympäristö edellyttää, että työntekijät hallitsevat 
oman alansa kieltä pystyäkseen toimimaan ammatissaan 
ja palvelemaan asiakkaita. Työelämän pohja luodaan 
koulutuksessa, ja jos se tarjottaisiin kokonaan muulla 
kielellä, ei tarvittavaa pohjaa suomalaiseen työelämään 
saataisi. Suomenkielinen yhteisö tarvitsee siis joka alalla 
suomen – ja vieläpä selkeän ja ymmärrettävän suomen – 
osaajia, jotta tämä yhteiskunta toimii ja kehittyy.

Monet ulkomailta tulevat opiskelijat pitävät tärkeänä, 
että he oppivat täällä suomea niin hyvin, että voivat olla 
osa tätä yhteisöä ja mahdollisesti jäädä tänne työhön. 
Valitettavasti tarjonta ei ole aina pystynyt vastaamaan 
kysyntään, joten tällä alueella on paljon tehtävää. Kan-
sainvälistyminen tarkoittaa myös sitä, että koti-Suomi 
kansainvälistyy, ja suomen kieli on tänne tulevien kan-
nalta yksi kansainvälistymisen katalysaattori.

Suomen kielen alustalta muihin kieliin

Suomenkielisille on aina ollut itsestään selvää, että mei-
dän tulee osata muita kieliä, jotta pystymme välittämään 
ajatuksiamme ja tieteellisiä tuloksia kansainvälisissä yh-

kielten keskuksen johtaja. Hän on toiminut myös
Kalevalaisten Naisten Liiton hallituksen puheenjohtajana. 

dän tulee osata muita kieliä, jotta pystymme välittämään 
ajatuksiamme ja tieteellisiä tuloksia kansainvälisissä yh-

”Kun kasvamme  
   äidinkieleemme,  
     kasvamme elämään.”
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ti 15.9. klo 18 Tampere, Näsilinna,  
Milavidanrinne 8

Näsilinnan upeissa saleissa juhlimme hyvän ohjelman, 
maistuvan tarjoilun, pukeutumisen ja koristautumisen 
sekä iloisen yhdessäolon merkeissä. Musiikki-teatteriduo 
Puhti eli Annemari Kivimäki ja Reetta-Kaisa Iles sekä 
kalevalaisen runolaulun taitaja Meri Tiitola.

Liput 42 € sisältää ohjelman ja tarjoilun. 

Liput: www.tamkn.com tai  
puh. Ritva Laitinen 050 581 9223 tai Hilkka Pirinen  
045 106 7251.

ke  16.9. klo 18 Jyväskylä, Nikolainsali,  
Asemakatu 6

Liput 20 € sisältää ohjelman ja tarjoilun. 

Liput: Suomen Käsityön Museo, Kauppakatu, Jyväskylä  

tai  annamari.maukonen@humak.fi, p. 050 325 7067

to  17.9. klo 18 Oulu Teatterikuoppa, Revontie 
45, Haukipudas

Runoteatterin kalevalainen Karvahurri helman alla  
-näytelmä 

Teatterilippu 16 / 13 € Oulu10:n toimipisteistä tai  
puh. 050 410 4010. Tuntia ennen ovelta.
Oulun Ympäristön Kalevalaiset Naiset, Oulun Kalevalaiset 

ja Oulu-opiston Runoteatteri

KALEVALAISTEN NAISTEN  

JUHLAKIERTUE 2015

pe 18.9. klo 18 Kuopio, Kaupungintalo,  
Tulliportinkatu 21 

Vapaa pääsy. Lisätietoja ohjelmasta: puheenjohtaja Liisa 
Kiianlinna, puh. 044 599 0393 tai liisa.kiianlinna@gmail.
com.

la 19.9. klo 18-21 Joensuu, Sepänkadun  
kerhotalo, Sepänkatu 42

Teemana Mateli Kuivalatar ja Toivo Kärki Kantelettaren 
175-vuotisjuhlavuoden ja Toivo Kärjen 100-vuotispäi-
vän kunniaksi. (Toivo Kärki on Matelin tyttären pojan 
tyttärenpoika)

Perinteistä iltamaohjelmaa, Mateli-näytelmä Ilomantsin 
Kalevalaisilta Naisilta ja tanssit Toivo Kärjen tahtiin.  
Liput  10 €. Varaukset: aino.kuittinen@gmail.com ja 
puh. 040 584 3093. Lippuja voi ostaa Taitokorttelista 
(Koskikatu 1) 12.9. klo 12–15 aikana. 

pe 25.9.2015 Helsinki klo 19 ravintola Kaisaniemi

Ohjelmassa Sibelius-lukion kuoro, kansanmusiikkiyhtye 
Shamu, pelimanniorkesteri ja kansantanssia. Yhteistyössä 

Espoon Kalevalaiset, Helsingin ja Suur-Helsingin KN.
Illalliskortti 65 € (sis. kolme ruokalajia ja viini)

Maksetaan Helsingin KN:n tilille FI91 8000 1000 9787 92
Ilmoittautumiset mielellään 18.9. mennessä  

leena.asp-rinne@kalevalaistennaistenliitto.fi tai 
puh. 050 4122 021. Lippuja myös ovelta. Lisätietoja 
tapahtumasta sivulla 50.

Lisätietoa www.kalevalaistennaistenliitto.fi.  
Seuraa myös Facebookia!

Juhlimme Kalevalan, Kantelettaren ja kalevalaisten naisten juhlavuotta paikallisen 
ohjelman, maistuvan tarjoilun, pukeutumisen ja koristautumisen sekä iloisen  

yhdessäolon merkeissä. Jokaisella paikkakunnalla on Kalevala Korun muotinäytös. 
Pääsyliput paikallisilta kalevalaisilta naisilta ja ovelta.   

Arpajaisvoittoina kalevalakoruja!

T
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Terveiset Kuopiosta

Tampere

Tervetuloa Helsinkiin

Oulu

Herkkuja 
Joensuusta
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Arviot

Kaunis, rakas koivu
Seija A. Niemi: Koivu Suomen kansallispuu
Minerva kustannus, Helsinki 2015
 

Teksti Outi Syväniemi
 

Miksi juuri koivu on Suomen kansallispuu, 
miksi juhannuksena koristellaan koivun ok-
silla, mitä on kimrööki? Entäs tökötti? Kuinka 
koivusta valutetaan mahlaa, luonnollista ter-
veysjuomaa, tai miten mahlasta tehdään sii-
rappia tai sokeria? Näihin kysymyksiin löytyy 
vastaus turkulaisen kulttuurihistorioitsijan ja 
tietokirjailijan Seija Niemen kirjasta Koivu, 
Suomen kansallispuu. 

Nykyajan suosikki on pakurikääpä, siitäkin 
Niemi kirjoittaa, ja muistuttaa että pakuri-
kääpä ei sovi sieniallergikoille eikä diabeeti-
koille eikä antibioottien kanssa samaan aikaan käytettä-
väksi. Moni löytää tiedot internetistä, mutta mikään ei 
voita kauniin kirjan selailua ja löytämisen iloa. Niemen 
kirja on Koivukirja isolla k:lla, kirjan ulkoasukin tuo mie-
leen koivun, sävyä ja tuntua myöten.

Alvar Aallon tutut designhuonekalut, arkkitehtuurin tai-
donnäytteet kuten suomalaisesta koivuva-
nerista toteutettu Katowicen konserttisalin 
akustisesti huipputasoinen katto, Jean Sibe-
liuksen ”puusarjaan” kuuluva pianosävellys 
Koivu vuodelta 1914 ja Valter Juvan sanoit-
tama mieliinpainuva laulu Karjalan kunnail-

la. Tapio Wirkkalan vuonna 1951 maailman 
kauneimmaksi esineeksi valittu puuvati. 
Tässä esimerkkejä koivusta taiteen ja taidon 
materiaalina. Niemi selvittää koivun käytön 
historiaa, koivun teollista käyttöä sekä kan-

sanperinnettä. Koivuun liittyviä uskomuksia 
on runsaasti, pyhät lehdot ja uhripuut saavat oman lu-
kunsa.

Oletko koivumetsän omistaja? Kaipaatko kotikoivua? Vie-
läkö on tallella visakoivuinen vaateharja? Koivu, Suomen 
kansallispuu on koivulle kunniaksi ja lukijalle iloksi. Kir-
jan lopusta löytyvät sekä lähdeluettelo että koivuaihei-

nen sanasto.

Ohjeita aikamatkalle
Ilari Aalto & Elina Helkala: Matkaopas keskiajan 
Suomeen. Atena, 2015.

Teksti Merja Leppälahti

Matkaopas keskiajan Suomeen johdattaa mat-
kailijan 1400-luvun Itämaalle, Ruotsin valtakun-
nan itäiseen osaan, jossa puhutaan suomea ja 
jossa asuu noin 200 000 henkeä. Vuonna 1400 
Itämaan alueella on kolme kaupunkia, Turku, 
Ulvila ja Porvoo; keskiajan kuluessa kaupunkioi-
keudet myönnettiin myös Viipurille, Raumalle ja 
Naantalille. Turussa asuu noin 1500 henkeä, se 
on Ruotsin toiseksi suurin kaupunki 6000 asuk-
kaan Tukholman jälkeen. Porvoossa ja Ulvilassa 
asuu kummassakin hiukan yli 200 asukasta. 

Kirjan luvut on nimetty matkaoppaan tapaan, 
esim. ”Matkustaminen”, ”Majoittuminen”, ”Ongelmatilan-
teet”, ”Ruoka ja juoma”. Esimerkiksi matkustamista käsitte-
levä luku kuvaa tieverkostoa ja vesiliikennettä, kertoo jalan 
ja suksilla liikkumisesta ja antaa ohjeita matkan ajankohdan 
suunnitteluun. ”Ongelmatilanteissa” neuvotaan, miten on 
toimittava, jos joutuu varkauden tai väkivallan kohteeksi tai 
osuu tulipaloon. Keskiajan matkustavaisten ongelmia voivat 

aiheuttaa myös villieläimet, sairastuminen sekä 
synti ja taikuus. 

Lukijaa miellyttää kirjoittajan pyrkimys kuvata 
keskiajan ihmisen elämää ja maailmankuvaa 
kokonaisvaltaisesti. Uskonto ei ole keskiajan ih-
misen elämässä päälle liimattu lisä, vaan kaikki 

elämisen ja olemisen alueet ovat uskomusten 
läpitunkemia. Elämänkulkua ohjasivat sekä vi-
ralliset katoliset opit että kansanuskoon alueelle 

kuuluvat piirteet. Aalto ottaa huomioon myös 
sen, etteivät kaikki keskiajan ihmiset olleet sa-

manlaisia, vaan eri säädyissä ihmisten elämä oli melko lailla 
erilaista.

Matkaoppaan muotoon puettu kuvaus vuoden 1400 Suomes-
ta kertoo hauskalla ja kiinnostavalla tavalla keskiaikaisesta 
maailmankuvasta, elämästä ja oloista. Kirjoittaja yhdistelee 

onnistuneesti eri tietolähteitä; vaikka kaikkea ei voi tietää var-
masti, paljon voi päätellä. Lopputulos on uskottava kuvaus 
menneestä ajasta, jonne emme enää voi matkustaa kuin mie-
likuvituksessa. 
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Arviot

Sanojen ja sävelten 
soiva liitto
Päivi Haanpää & Marika Riikonen: Sanasinfonia
Novelleja Sibeliuksesta. Karisto 2015
Teksti Satu Laatikainen

Jean Sibeliuksen juhlavuosi on innoittanut 
uusiin tapoihin lähestyä 150 vuotta sitten syn-
tynyttä säveltäjämestaria. Päivi Haanpään ja 
Marika Riikosen toimittama novelliantologia 
Sanasinfonia pyyhkii pölyjä kansakunnan kaa-
pin päältä asettamalla Sibeliuksen kahdeksan 
kirjailijan fiktiivisten tarinoiden lähtökohdaksi. 
Paljon tutkitusta säveltäjästä löytyy ristiriitoja 
ja kulmia, jotka ovat riittäneet ruokkimaan kir-
joittajia luomaan suhteen säveltäjään monin 
nykykirjallisuuden keinoin.

Mukaan valitut kirjailijat – Emmi Itäranta, Olli 
Jalonen, Anneli Kanto, Maritta Lintunen, Jarkko Marti-
kainen, Miina Supinen, Petri Tamminen ja Jyrki Vainonen 
– saavat kukin novellinsa soimaan omaäänisesti. Novel-
leissa Sibelius on inhimillinen, odotusten ristitulessa oi-
reileva kohtuuton aviomies, joka tuskailee harventuvan 
hiuskuontalonsa kanssa, juuttuu julkisuuden 
piruja paetessaan anniskeluravintolan vessan 
ikkunaan ja joutuu kasvotusten kipeiden va-
lintojensa kanssa. Osassa novelleista Sibeliuk-
sen löytää löyhinä viittauksina, joista välittyy 

vahvasti se, miten tiiviisti ihminen elää osana 
ajan jatkumoa.

Kaunis ja viimeistelty kirja liikkuu ikuisten 
kysymysten maastoissa ja löytää kaikuja, jois-

ta jää vahva tunne. Kirjan hienossa päätösno-
vellissa, Emmi Itärannan Luukanteleen kan-
tajassa, voimakas mytologinen vire ja kuulas 

kieli soivat sävelinä: teksti suorastaan karkaa 
sanoilta ja tavoittaa ”muiden maailmojen soinnin”. 

Alli ja tarina
Alli Jukolan tarina perustuu Riina Katajavuoren 
romaaniin Wenla Männistö. Ohjaus Mika Myllyaho
Dramatisointi Taina West.
Teksti Eriikka Sailo

Näytelmä on kertomus naisesta, äidistä ja vai-
mosta. Lavalla nähdään yksi mies, mutta hän 
on hiljaa. Hänellä ei ole näytelmässä repliik-
kejä. Kuulostaa hämmentävältä, kun on ky-
seessä tarina Jukolan seitsemästä veljeksestä. 
Tämä näytelmä on selvästi poikkeus miehises-
tä uhosta kertovien tarinoiden sarjassa. Laval-
la ei riehuta eikä huudeta – nyt naiset saavat 
puheenvuoron ja se puhe on rauhallista.

Elämä seitsemän pojan yksinhuoltajana nyky-
päivän Suomessa hahmottuu katsojalle ajatuk-
sia avaten Paula Siimeksen monologina. Hän 

täyttää koko lavan ja tuo Alli Jukolan elämän tähän päi-
vään niin koskettavasti, että on helppo tuntea kulkevansa 
Allin mukana karaokebaarissa ja lasten kanssa sohvalla 
Liv-kanavan sisustusohjelmia katselemassa. 

Wenla Männistö on naapurin tyttö, johon 
kaikki pojat ihastuvat. Pojat kilpailevat hä-
nestä ja äiti seuraa tilannetta rauhallisesti 
vieressä vielä haudan takaakin. Alli Jukola 
on näytelmässä kuollut. Hän kertoo elämäs-
tään ja valinnoistaan tyynesti. Hänellä oli 
kaksi miestä ja seitsemän poikaa.

Näyttämön takaseinässä näkyy maalattuna 
Jukolan veljesten sukupuu. Se havainnol-
listaa katsojalle minkä pojan tempauksista 
äidin tarina kulloinkinkin kertoo. Valospot-

ti kohdistuu aina kyseessä olevan pojan ni-
meen. Helpottaa tarinan seuraamista ja tekee 

pojista todellisempia, vaikka heitä ei lavalla näykään.

Pojille sattuu ja tapahtuu paljon. He vaikuttavat ylivilk-
kailta ja syrjäytymisvaarassa olevilta nuorilta, joiden tuki-
toimien kehittämisestä saamme lukea lehdistä. Koulu on 
jäänyt kesken ja omaa paikkaa yhteiskunnassa ei tunnu 

löytyvän. Äidille pojat ovat aina rakkaita ja menestyviä.

Kantaesitys oli Kansallisteatterin Willensaunassa 
15.4.2015.
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Muinaispuvut ovat rautakautisiin hautalöytöihin perustu-
via ennallistuksia. Ne ovat pääasiassa naistenasuja, sillä 
naisten hautojen löydöt ovat säilyneet Suomessa miesten 
vastaavia runsaampina. Siten ne myös mahdollistavat 
yksityiskohtaisempia ennallistuksia kuin miesten hau-
tojen löytöaineistot. Tunnetuimpien muinaispukujen on 
usein katsottu kuuluneen yhteisönsä mahtinaisille, min-
kä vuoksi meille vaikuttaa johdonmukaiselta, että esimer-
kiksi tasavallan presidentti pukeutuu Euran muinaispu-
kuun ottaessaan vastaan itsenäisyyspäivän juhlavieraita. 
Ovatko kuitenkin menneisyyden mahtinaiset olleet mah-
tavia samalla tapaa kuin tämän päivän johtonaiset, ja mi-
ten muinaspukuennallistusten taustalla olevat vainajien 
asusteet kuvastavat kantajiensa sosiaalista, uskomuksel-

lista ja hierarkkista asemaa yhteisössään?

Käytännöllisyys ja rituaalit

Meillä on tapana katsoa menneisyyden maailmaa lii-
maten nykypäivän merkityksiä havaitsemamme päälle. 
Länsimaisessa maailmankuvassa esimerkiksi talouden ja 
uskonnon alueet ovat selkeästi eroteltuja, mikä jättää jäl-

kensä sekä arkipäiväiseen ajatteluumme että aineelliseen 
kulttuuriimme. Jako on niin vakiintunut, että pidämme 
sitä luonnollisena. Niinpä ajattelemme helposti myös esi-

historiallisten ihmisten tehneen samankaltaisia erottelu-
ja. Esimerkiksi rautakautisilla työkaluilla nähdään usein 
olleen ainoastaan taloudellisia tehtäviä: kirvestä on käy-
tetty polttopuiden hankkimiseen, rakentamiseen ja tar-
vekalujen veistämiseen. Keritsimillä on keritty lampaalta 

villa, josta on valmistettu kangasta, ja kankaalla taas on 
suojauduttu kylmää vastaan. Kuitenkin tällaisia tarveka-

luja on rautakaudella asetettu vainajien  
mukana hautaan, mikä kertoo esineillä  
olleen myös rituaalista merkitystä. 

Kansatieteelliset ja folkloristiset lähteet kertovat arkis-
ten esineiden maagisista tehtävistä: 1900-luvun alussa 
kuvatussa kansatieteellisessä elokuvataltioinnissa, Häi-
denvietto Karjalan runomailla, voimme nähdä kuinka 
kirveellä piirretään suojeleva ympyrä morsiusparin ym-
pärille tämän lähtiessä kohti uutta kotiaan. 
Lampaan keritsimien tiedetään ruotsalaisessa  
kansanperinteessä toimineen epätoivottuja  
olentoja karkottavana esineenä. Keritsimet  
löytyvät myös Euran Luistarin arkeologisen  
kohteen haudasta nro. 56, jonka löytöjen  

pohjalta Euran emännän muinaispuku on  
laadittu. 

Rautakautisten asujen tekstiilitkään  
eivät liene olleen merkitykseltään  

pelkästään käytännöllisiä, sillä  
esimerkiksi islantilaisista saagoista  
löydämme rautakautisen noidan  

asun tarkan kuvauksen, mikä kertoo  
myös asun tekstiiliyksityiskohdilla  
olleen poikkeuksellista merkitystä.  
Skandinaavisen kulttuuripiirin voi  
arkeologisten ja folklorististen tutki- 

musten perusteella todeta olleen  
vahvassa vaikutussuhteessa rauta- 
kautisten suomalaisten kulttuurien  

kanssa. Yllämainitussa kansatieteel- 
lisessä taltioinnissa nähdään kuinka

Teksti Juuso Koskinen 
Kuvat Juuso Koskinen ja Kalevala Koru

Muinaispukujen

rituaalisuus

Yleisesti uskotaan, että muinaispukuja käyttivät yhteisöjen mahtinaiset. 
Miten puvut ovat kuvastaneet kantajiensa sosiaalista, uskomuksellista ja 
hierarkkista asemaa?
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morsiamen pää on häärituaalien tietyissä kohdin peitet-
ty huivilla. Peittävän kankaan rituaalinen toimi perustuu 

osaltaan siihen, että kangas peittää katseita 
ja estää näin silmäämisen. Suomalaisessa 
kansanperinteessä etenkin kieroon katsovien 
ihmisten uskottiin pystyvän lähettämään ki-

rouksenomaisia silmäyksiä katseensa vä-
lityksellä. Rautakautisten muinaispuku-

jen vaipan voi nähdä mahdollistavan 
saman peittävän tehtävän, mikä on 

kuulunut naisen huiville myöhem-
missä rituaaliperinteissä.
 

Taianomainen metalli

Muinaispukujen metallikorujen runsaus 
johtaa ajatukset maagisen maailmanku-
van piiriin. Metallilla on ollut mennei-
syydessä vahvasti myös taianomainen 
merkityksensä. Kirjassaan Suomalai-
nen šamanismi Anna-Leena Siikala tuo 
esille, kuinka rauta ja vaski esiintyvät 

toistuvina aineksina muinaissuoma-
laisten tietäjien varaussanoissa, joita 

lausuen tietäjä keräsi transsistiset 
voimansa voidakseen loihtia, ajaa 
taudinaiheuttajia pois parannettavan 
ruumiista tai suojatakseen omaisuutta 

sekä ihmisiä pilaamiselta. 

Riitta Rainio on käsitellyt väitöskirjassaan muinaispu-
kuun liittyviä ääniä ja niiden kulttuurisia merkityksiä. 
Metallisten äänten on laajasti euraasialaisissa kulttuu-
reissa ymmärretty olevan yhteydessä tuonpuoleisiin 

voimiin. Roomalaisessa perinteessä metallin helinän on 
nähty karkottavan pahoja henkiä, minkä myötä voimme 
nähdä tiukuja taianomaisissa merkityksissä vielä esimer-

kiksi suomalaisten keskiaikaisten kirkkojen seinämaala-
uksissa. Rainion kirjoittaman mukaan arkisten toimien 
äänet, etenkin metalliset, pitivät tuonpuoleisia epätoivot-
tuja olentoja poissa rautakautisen talon piiristä. 

Metallit ovat poikkeuksellisen olomuotonsa ja käyttäyty-
misensä suhteen ainutlaatuisia mihin tahansa muuhun 
esihistorialliseen kulttuuriaineeseen verrattuna. Kestävä 
ja kova metalli oli korvaamaton aines muinaisen ihmisen 
toimeentulolle. Metallit eivät pala, mutta muuttavat ko-
vassa kuumuudessa olomuotonsa juoksevaksi, asettuen 
viiletessään taas kovaan ja soivaan olemukseensa. Me-
talliesineiden tulisen alkuperän johdosta niiden on kat-
sottu suomalaisessa kansanperinteessä kantavan tulen 
väkeä. Metallin sointi oli esihistoriallisissa kulttuureissa 
ainutlaatuista. Äänet saavat samaanit lankeamaan loveen 
ja tietäjät haltioitumaan, mikä lienee vahvistanut koke-
musta metallin taianomaisuudesta. Yksilöstä riippuen 
ihminen saattaa vaipua helpostikin transsitilaan metal-

lin toistuvaa rytmikästä sointia kuunnellen. Suomalai-
seen muinaispukuun kuuluu metallisia ketjuja, tiukuja 
ja kelloja, joiden voi kuvitella soineen jokseenkin samal-
la tapaa kuin siperialaisen samaanirummun tiukujen ja 
muiden metallisten osien transsitilaan lankeamisen toi-

minnassa. Yhtäläisyyksiä voi nähdä myös muinaispuvun 
eläinriipusten ja siperialaisen samaaniasun metallisten 
apueläinten muodoissa. 

Tietäjän asu

Voisiko muinaispuku olla myös tietäjän asu? Rautakau-

den tietäjät eivät todennäköisesti harjoittaneet saman-
kaltaista matkaavaa transsia, kuin siperialaiset samaanit 

”Tunnetuimpien  

muinaispukujen on usein 

katsottu kuuluneen  

yhteisonsa mahtinaisille. ”

(jatkuu) >>
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vielä tänään. Silti transsitila, eli haltioituminen, oli olen-
nainen osa tietäjän tointa. Suomalaisen rautakautisen 
tietäjälaitoksen ajattelutavoissa siperialaisen samanismin 
perinteet ovat vahvasti läsnä. Ajattelutapojen sukulai-
suus näkyy mielestäni myös rautakautisen muinaispu-
vun ja siperialaisen samaaniasun samankaltaisuuksissa. 
Samankaltaisuudet eivät silti vielä salli yksinkertaistusta, 
jonka mukaan muinaispuku olisi suomalaisen, tietäjäksi 
kehittyneen, samaanin asu. 

Muinaispuvuille tyypillisten korulaitteiden osia on löydet-
ty myös lasten haudoista, eikä lapsitietäjiä tai -samaaneja 
ole juuri kansatieteellisissä tutkimuksissa tavattu. Mikä-
li puvun metallisilla osilla on nähty olevan taianomaista 
merkitystä, on niitä voitu käyttää suojaavassa merkityk-

”Arkisten toimien aanet,  

etenkin metalliset, pitivat  

tuonpuoleisia epatoivottuja 

olentoja poissa rautakautisen 

talon piirista. ”

Kai Donnerin siperianretkiltään tuoma  
selkuppisamaanin asu, jonka metallistia  
heloja samaani saattoi käyttää pahoja  
henkiä vastaan.

sessä vaikka niiden kantaja ei tietäjä olisikaan. Toisaal-
ta on kirjoitettu, että muinaissuomalaisessa kulttuurissa 
tietäjän rooli ei ollut mitenkään rajattu toimi, vaan ihmi-
set ovat kansanperinteessä käyttäneet parannuskeinoja ja 
loitsuja sen verran kuin ovat niitä taitaneet. Raja tietä-
jän ja tavallisen ihmisen välillä lienee rautakaudellakin 
ollut liukuva. On johdonmukaista todeta, että esimerkiksi 
Euran muinaispuku on kuulunut naiselle, jolla on ollut 
yhteisössään erityisasema. On vielä kuitenkin tutkimatta, 
onko vainaja erottautunut menestyneenä kaupankävijä-
nä, poliittisena johtajana vai rituaalisena erityishenki-
lönä. On myös oletettavaa, että tällaisten nykyaikaisten 
yhteiskunnallisten rajausten käyttö huvittaisi kömpelyy-
dellään rautakautisen yhteisön jäsentä.

Kirjoittaja on arkeologian opiskelija Helsingin yliopistossa.

Euran emännän korulaitteen helinän voi melkein kuulla vitriinilasin läpi. 
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Kantelettaren päivä

Kalevalaisten Naisten Liitto on juhlavuoden suojelijan  
Tasavallan presidentin puolison Jenni Haukion kutsumana  
tuottamassa ohjelmaa Turun kansainvälisille kirjamessuille.  

Messujen pääteemoina ovat Ruotsi sekä Kustavi ja Saamenmaa. 
KNL tuo esiin erityisesti Kalevalan sisarteoksen  

Kantelettaren juhlavuoden kunniaksi.  
Lämpimästi tervetuloa!

Kalevalaisten Naisten Liiton palkintojen jako 
klo 10.20-10.40 A-hallin FIORE-lava

Larin Paraske -palkinto annetaan vuosittain hyvälle puhujalle, 
mestarilliselle sanantaitajalle, sanan shamaanille.

Elsa Heporauta -palkinto jaetaan kirjailija Elsa Heporaudan  
rahastosta viiden vuoden välein kalevalaisten naisten järjestötyön ja 

suomalais-kansallisen kulttuurin kehittäjälle.

---
Kanteletar-konsertti - Shamun Ajaton-klubi   

klo 11.20–11.50 auditorio

Nykykansanmuusikot herättävät Kantelettaren runot henkiin kuten 
Elias Lönnrot ne aikanaan kuuli – runolauluina. Yleisö on tervetullut 

mukaan laulamaan.

Kansanmuusikot Heidi Haapoja, Charlotta Hagfors, Amanda Kau-
ranne, Emmi Kuittinen, Minna-Liisa Tammela ja Sanne Tschirpke. 

---
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Runohuone:  
Kanteletar 175! Kolme kaunista 

klo 12.40–13.05

”Kaks’ on kaunista kesällä: 
Lehti puussa, ruoho maassa, 

Minä kohta kolmantena,  
Minä lehti liehumassa,  

Minä kukka kuulumassa,  
Minä heinä heilumassa...”

Kansanrunouden tutkijat Senni Timonen ja Niina Hämäläinen  
keskustelevat Kantelettaren naisenergiasta kansanmuusikko ja  

tutkija Heidi Haapojan johdolla.

---

Runohuone:  
Kanteletar 175! Mateli Kuivalatarta lukiessa 

klo 13.05–13.35

Runoilija Vilja-Tuulia Huotarinen ja kansanmuusikko  
Emmi Kuittinen Mateli Kuivalattaren runojen äärellä. 

---

Lisätiedot: Turun Messu- ja kongressikeskus 
www.kirjamessut.fi, www.turunmessukeskus.fi

Kalevalaisten Naisten Liiton  
ohjelmaa Turun kirjamessuilla  

sunnuntaina 4.10.2015 Mikkelin päivänä
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Kalevalaista
runolaulua 

Teksti ja kuvat Leena Eerola

Kalevalaisten Naisten kulttuuriviikonloppu tar-
josi mahdollisuuden ymmärtää kalevalaista ru-
nonlaulu- ja joikuperinnettä. 

Kalevalaisten Naisten kulttuuriviikonloppuna Kuhmossa 
tutustuttiin kalevalaiseen runonlaulu- ja joikuperintee-
seen Venäjän Karjalan Vuokkiniemessä sekä Kuhmossa. 
Vuokkiniemeen kuljettiin Elias Lönnrotin sekä monien 
runonlaulajien, erityisesti Ontrei Malisen jalanjäljillä 
Kuhmossa toimivan Juminkeko-säätiön puheenjohtajan 
Markku Niemisen oivallisella opastuksella. Kuhmos-
sa tarjottiin mahdollisuus opetella ja laulaa kalevalaista 
runolaulua Runolaulu-Akatemian johtajan ja Musiikki-
yhdistys Pro Sommelo ryn puheenjohtaja tohtori Pekka 
Huttu-Hiltusen runolaulutyöpajassa. 

Vuokkiniemi ennen ja nyt

Vuokkiniemessä ovat vaikuttaneet monet kuuluisat ru-
nonlaulajat, kuten Ontrei Malinen, sokea laulaja Anni 
Lehtonen, joka on Malisen jälkeläinen alenevassa pol-
vessa; Arhippa Perttunen ja Vaassila Kieleväinen. Meidän 
aikanamme suuria runonlaulajia, joiden laulua on saatu 

tallennettua, ovat Vuokkiniemessä eläneet Santra Remsu-
jeva (1914–2010) ja Suomen puolella Kuhmossa asuva 

91-vuotias mestaripelimanni Jussi Huovinen. 

Runolaulu on säilynyt ortodoksisella Itä-Suomen alueella, 

sillä Länsi-Suomessa reformaation myötä papisto halusi 
kitkeä kaikki pakanalliset tavat. Saamme kiittää laukku-
kauppiaita siitä, että runot ovat tulleet tunnetuiksi Suo-
messa, sillä tuolloin maassamme kielletyn ammattiryh-
män mukana saatiin tietoa runoista muualle Suomeen.

Karjalassa laulettiin monenlaisia runoja tilanteen mu-
kaan. Hääjuhlissa laulettiin kosinta- ja häälauluja sekä 
itkuvirsiä. Häitä vietettiin useita päiviä, ensin morsiamen 
kotona ja sitten sulhasen kotona. Oli naisten lauluja, jotka 

naiset oppivat toisilta naisilta. Oli miesten lauluja, jotka 
siirtyivät miehiltä miehille. Naisten lauluja ei arvostettu 
Lönnrotin aikana, joten niitä on julkaistu vähemmän. Ne 

on Lönnrot koonnut Kantelettareen. 

Neuvostoliiton aikana Karjalassa ei perinteitä ylläpidetty, 
joten ne unohtuivat. Juminkeko on 20 viime vuoden aika-
na elvyttänyt karjalaisia perinteitä monin tavoin Vuokki-
niemessä. Juminkeon yhteyteen on mm. perustettu Runo-
laulu-Akatemia. Nyt Vuokkiniemessä on vietetty kahdet 
häät karjalaisia perinteitä noudattaen, joissa vihityt parit 
ovat olleet Suomesta.

Vuokkiniemessä puhutaan karjalan kieltä, jota on helppo 
ymmärtää. Suomenkielen opettaja Tanja Remsujeva ker-
toi, että kouluissa opetetaan karjalan kieltä ensimmäises-
tä luokasta lähtien. Vuokkiniemessä toimii myös kante-
letehdas, jossa valmistetaan puusta 5-kielisiä kanteleita 
Ontrei Malisen kanteleen mallin mukaan. Alueella on säi-
lynyt useita karjalankielisä lauluja ja piiritansseja, joita 
opetettiin retkiläisille Vuokkiniemen kylätalon iltamissa.

Perinteistä joikua tänä päivänä

Karjalainen joiku elää edelleen Vuokkiniemessä, joskaan 
ei kovin yleisenä. Raisa Zaprudskaja, 78-vuotias iloinen 
ja toimelias nainen on kuuluisa Vuokkiniemen joikuja. 
Osa meistä retkeläisistä yöpyi hänen kotonaan.  

– Olen tehnyt työtä jo kolmannelta luokalta asti. Lyp-

sin aluksi lehmiä. Mentyäni naimisiin ostimme mieheni 
kanssa lehmiä, lampaita ja kanoja. Pidimme maatilaa 

Kormilassa, jonka sittemmin myimme. Tänä päivänä sii-
tä on tehty maatilamatkailutila. Nykyään asumme talvet 
Kostamuksessa ja kesät Vuokkiniemessä. Täällä viljelem-
me perunaa, kuvailee Raisa elämäänsä.  

Raisan kattaman herkullisen kahvipöydän ääressä kuu-
limme, että Raisa oli voittanut saman vuoden huhtikuus-

sa koko Karjalan runolaulukilpailun Petroskoissa. Kilpai-
lun osanottajia oli 18 kylästä, myös Suomen puolelta. 
Kilpailun voittajana Raisa kutsuttiin esiintymään Karja-

lan 95-vuotisjuhlaan Sortavalaan kesäkuussa. Saimme 
nauttia Raisan hienoista esityksistä, kalevalaisesta runo-
laulusta ja joikumisesta. Raisan kalevalainen tervehdys 
kuului: ”Terve tänne tultuanne, suuret valtavierahamme. 
Juhlahetkemme iloksi, päivän kuulun kunniaksi…” Välil-

lä kuulimme ”Yehaa, yehaa..”, jotka kuvaavat kirkonkel-
lojen ääniä. Esitystapa on Raisan oma, jota voisi kutsua 
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muunnelluksi runolauluksi. Se on joikumisen tapaan ko-
vaäänistä ilman joikusanastoa ja teksti on suoraan Ka-
levalasta. Joikuminen ja itkuvirret ovat toisiaan lähellä, 
mutta joikumisessa esitetään iloisia asioita. Raisa esiintyi 
myös kaikille matkalaisille iltamissa kylätalolla.

– Olen oppinut joikumisen taidon mummoni sisarel-
ta, joka oli kylän kätilö, paopo Anni Rettieva. Minä taas 
olen opettanut joikumista poikani Vasilin 24-vuotiaalle 
tyttärelle Veronikalle. Hän osaa joikua, mutta on liian ujo 
laulaakseen vielä julkisesti. Kulttuurikeskus on pyytänyt 
minua opettamaan joikua, kertoo Raisa. 

Raisan luona tunsimme olevamme Karjalan laulumailla, 
sillä vierailu oli täynnä musiikkia. Saunaan Raisa oli val-
mistanut meille pehmeät koivuvihdat. Ne saivat meidät 
laulamaan saunassa ”Lapsoset ketterät kotihaasta koivus-

ta oksat taittoi…” Runsaalla iltatsaijulla jatkui musisointi. 
Raisa aloitti karjalaisella laululla ja me vieraat vastasim-
me suomalaisella laululla. Näin vietimme iltaa laulamalla 

vuorotellen suomalaisia ja karjalaisia lauluja. Raisa pyysi 
lopuksi meitä laulamaan hänelle rakkaan ”Taivas on sini-
nen ja valkoinen…” Välillä Raisan mies Sergei puuttui ve-
näjäksi puheeseen muistellen Kostamuksen rakentamista.
  

Runolaulun kokeilua runolaulutyöpajassa 

Onko kalevalainen runolaulu helppoa? Eipä ole, varsinkaan 
täysin ummikolle, mutta hauskaa se on. Tämän saimme ko-
kea Pekka Huttu-Hiltusen vetämässä runolaulutyöpajassa, 
jossa kokeiltiin runolaulua. Saimme samalla rautaisannok-
sen tietoa runolaulusta. 

– Kun ihmiset eivät osanneet kirjoittaa, saatiin tietoa lau-
lamalla. Runolaulamista voisi kutsua sen ajan Internetiksi. 
Runolaulu on ollut vallitseva tapa Itämeren suomalais-ugri-
laisessa kulttuurissa.  Meidän kielemme on sellainen, että 
se sopii hyvin runolauluun. Runolaulu on säilyttänyt kieltä 
ja kalevalamittaa. Siinä on monia kerroksia ja siihen on säi-
lötty meidän koko historiamme. Se on sisältänyt paljon tie-

toa ja sitä on ammennettu muistista. Itämeren suomalaiset 
kielet ovat kuin kielten pakastearkku. Runolaulun ansiosta 
vanhaa suomen kieltä ymmärretään, Huttu-Hiltunen kertoo. 

– Suomenkielen sanoissa paino on aina ensimmäisellä 
tavulla. Kun laulussa on väistämättä myös yksi- tai kolmita-
vuisia sanoja, paino sijoittuu laulusäkeessä eri kohtiin. Ryt-
mit vaihtelevat sävelmätyypin mukaan. Häälauluissa on eri 
rytmi kuin muissa lauluissa.

Tarkempi Huttu-Hiltusen selvitys asiasta löytyy Pirta-lehden 
numerosta 1/2015.

”Runolaulu on säilynyt ortodoksisella Itä-Suomen alueella, sillä Länsi-Suomessa 
reformaation myötä papisto halusi kitkeä kaikki pakanalliset tavat.”

(jatkuu) >>
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Runonlaulu on periytynyt sukupolvelta toiselle. Talvisin 
oli hiljaista, kun työikäiset miehet olivat kauppamatkoil-
laan. Vanhuksiila oli silloin aikaa maata uunin pankolla 
lämpöisessä ja laulaa runoa sekä kertoa starinoita (=sa-

tuja, tarinoita).

Väinämöisen polven haava ryhmärunolauluna

Työpajaan osallistuneet opettelivat Huttu-Hiltusen joh-
dolla Väinämöisen polven haavan. Huttu-Hiltunen oli et-
sinyt tätä runoa kauan ja löytänyt sen vuonna 2006 van-

halta babuskalta Marina Wdovitsinalta Somman kylässä 
lähellä Paanajärveä. Wdovitsinan laulu on kuultavissa 
Youtubessa. 

Väinämöinen on venettä veistäessään satuttanut polven-

sa ja veren tyrehdyttämiseksi lähdettiin hakemaan apua. 
Huttu-Hiltunen lauloi aina yhden säkeen runosta ja ryh-
mä toisti sen hieman toisenlaisella melodialla. Kävimme 
näin runon läpi pari kertaa. Tämän jälkeen jokainen vuo-
ron perään lauloi alkusäkeen ja sitten ryhmä toisti saman. 
Muistimme oli aikamoisella koetuksella. Saimme tietysti 
hieman muunnella tekstiä, mutta kuitenkin pysyä tarinas-
sa. Runolaulussa kerrataan paljon ja niin mekin teimme. 
Lauloimme kolme kertaa runon ja kolmannella kerralla 

Väinämöisen veri saatiin pysäytetyksi. Ukko uunin päältä 
tiesi, miten veri pysäytetään.

Aika hyvinhän runonlaulanta alkoi mennä. Niin hyvin, 

että työpajan lopuksi rupesimme keskustelemaan toisil-

lemme kalevalaisessa runomitassa ja sävelellä. 

Kulttuuriviikonloppu toi uusia ulottuvuuksia arkeen. 
Tutustuimme tarkemmin yhteen kalevalaisen perinteen 

osa-alueeseen, runolauluun ja totesimme, että runolaulu 
on todella hauskaa ja sitä täytyy saada lisää. 

Lähteet: 
Juminkeko, Pirta-lehti 2/2015, www.juminkeko.fi
Runolaulu-Akatemia, Pirta-lehti 1/2015,  
www.runolaulu.fi
Sommelo, www.sommelo.net/fi/ 

Rohkeat runolauluopiskelijat Pekka Huttu-Hiltusen opissa.
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Välke toistaa aaltojen hiomien kivien 
muotoa muistona Kalevalan alkutarinasta 
ja ve en emosta  aljon on muu unut  
mu a enemmän s n t  kalevalainen 
nainen. Vaikka särmät ovat aikojen  
kuluessa silinneet  sisin on  
muu umaton.

e on sitkeä ja luja  taitava ja kaunis.

Hankkkii juhlaavuoodeen kkoru ommaaksi  
iloksii tttai laaahjakksi!!

 euuuurrrroa  ronnsssi 
 eeeeuuuuroaa  hoo ea 

os ttttuuuuskuullut lisättäänn hintaan.

ilaukkkkkssset   
leenaaa..aas rrinnee kaleevalaisstennaistenlii o.   
tai uuuuhhh.   .

Valmmiisssste uu kssinooikeeu ellaa Kaalevalaisten  
Naisttteeeeen Liittollee. DDesiggn Saija SSaarela. 

nnnnnnnnissää rajooiteetunn ajan.
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Kuhmolaiset avasivat ovensa ja sydämensä kalevalaisille 
naisille ikimuistoisilla Kuhmon kulttuuripäivillä.

Sykähdyttävät maisemat, hersyvä nauru, suussa sulavat 
piirakat, tuoreet tanssit, viisaat värssyt, pehmeä musiikki, 
hiljaa ropiseva sade, viuhovat vastat, tervantuoksu, yh-
teislaulu, lakkahillolla höystetty uunijuusto. Tästä kaikes-
ta oli Kuhmon kulttuuripäivät kudottu. Kutojina häärivät 
upeat ja luovat Kuhmon kalevalaiset naiset miehineen ja 
kuhmolaisine ystävineen. Yhteisöllisyys ja yhdessä koke-
minen olivat ytimessä kun liki sata kalevalaista naista eri 
puolilta Suomea kohtasi kesäisillä Kuhmon kulttuuripäi-
villä.

Musiikista energiaa

Musiikki on oleellinen osa Kuhmoa muulloinkin kuin 
Kuhmon Kamarimusiikin aikaan. Kuhmo-talon johtajan 
Antti-Jussi Pollarin innostava puhe Kuhmo-talosta ja kuh-
molaisten kulttuuritahdosta vakuutti meidät muualta tul-
leet vieraat. 

Kamarimusiikkisalin erinomaisesta akustiikasta saimme 
ymmärryksen kun Kuhmon musiikkiopiston rehtori Elisa 
Kerola taikoi ilmoille pehmeät kantelesävelet. Kamarimu-
siikkisalin akustiikkaa ei turhaan ole kehuttu jopa maail-
man parhaaksi.

Nuorista virtaa

Nuoret musiikintaitajat virittivät vieraat kuhmolaiseen 
musiikkimaailmaan perjantai-iltana. Viulu, piano ja ha-
nuri soivat taidolla ja tunteella. Upeat tanssijat päättivät 

juhlat vauhdikkaalla esityksellä lauantai-illan auringon 

laskiessa Lammasjärveen – Kuhmossa kulttuuri elää ja 
koskettaa kaikenikäisiä. 

Helkanuoret olivat omalla leirillään kulttuuripäivien ai-
kaan Kontion koululla. Kontion koulu on paikka, josta 
Kuhmon kulttuuripäivät alkoivat yli 40 vuotta sitten. Nyt 
siellä viritettiin helkanuorten yhteisiä runo- ja lauluelä-
myksiä.

Luonnosta lepoa

Kuhmolainen maisema avautuu jo heti Kuhmo-talon ik-
kunasta Lammasveteen. Auringon kimallus vedenpinnal-
la jatkaa musiikin sanomaa. Luonto ja kulttuuri kulkevat 
käsi kädessä kuten Kalevalaisten Naisten kulttuuripäivien 
ohjelmassakin. 

Sunnuntaiaamun jumalanpalvelusta vietettiin vuonna 
1816 rakennetussa Kuhmon puukirkossa, jonne mahtuu 
huikeat 1500 kuulijaa. 

Vaihtoehtoisesti luonnonkukkapäivän kunniaksi jär-
jestetyllä sunnuntaiaamun luontoretkellä kiinnostuneet 
pääsivät kurkistamaan paikallisiin kasviharvinaisuuksiin 
Pajakkakosken rantamilla. Kuhmon Kalevalaisten Naisten 
ja kuhmolaisen luonnonsuojeluyhdistyksen Lentua-seu-
ran luontoaktiivien johdolla paikalliset kasvit tarinoineen 

tulivat tutuiksi. 
– Oli todella kiinnostavaa tutustua paikallisten opasta-

mina kuhmolaiseen kasvimaailmaan, iloitsi korpilahtelai-
nen viherpeukalo Taina Punamäki Jyväskylän Kalevalai-
sista Naisista. 

Teksti Annamari Maukonen 
Kuvat Marja-Stiina Suihko
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– Kulttuuripäivien hienoimpia asioita on juuri se, että 
saamme tutustua eri puolilla Suomea kulttuurin ja luon-
non monimuotoiseen maailmaan. Kuhmo avautui minulle 
nyt monesta uudesta kulmasta. Ilman loistavia kuhmolai-
sia paikallisoppaita se ei olisi ollut mahdollista. Toivotta-
vasti pääsen pian uudelleen, Taina Punamäki haaveilee.
Lentiiran retkellä pääsimme vielä lähemmäksi kuhmo-
laisten sielunmaisemaa. Pienen kylän ikioma kirkko, 
yhteinen kylätalo, I.K. Inhan kuvaama aittarakennus ja 

suussa sulavat rönttöset ovat kaikki kuhmolaisuutta ja 
lentiiralaisuutta. Ihmiset saavat ihmeitä aikaan kun us-
kovat asiaansa!

Elämyksestä voimaa

Kuhmon kalevalaiset naiset olivat rakentaneet monipuoli-
set kulttuuripäivät, joissa yhdistyivät Kuhmon vahvuudet 
luonto, musiikki ja vieraanvaraisuus. Ne, jotka halusivat 

itse tehdä ja luoda uutta, osallistuivat runolaulutyöpa-
jaan. Ne, jotka halusivat kulkea Eliaksen jäljillä, valitsivat 
opastetun kävelyn Kuhmon keskustassa.

Kalevalaan ja mytologiaan perustuvat Tuuletar, Vellamo, 
Tapio ja Louhi olivat muiden muassa esillä kuhmolaisen 

Aune Riihosen kiinnostavassa näyttelyssä Kuhmo-talolla. 
Kulttuuripäivien aikana kalevalaiset naiset pysähtyivät 
upeiden töiden äärelle.

Ystävistä iloa

Kuhmoon oli kokoontunut satakunta kalevalaista naista 
eri puolilta Suomea. Heitä hemmoteltiin aamusta iltaan 
korkeatasoisella ohjelmalla, maistuvalla ruualla ja her-
kullisilla leivonnaisilla, joita sai jouhevasti tilata myös 
kotimatkalle. 

Kaiken kruunasi lauantai-illan suviyön syleily eli sau-

na- ja nuotioilta. Hyvinvointimme varmistettiin vihtasau-
nassa, jonka päätteeksi saimme hierontaa niin olkapäille 
kuin varpaillekin. Kuhmolaisten kaikki osaaminen oli 

jaettu vieraiden iloksi!

Kuhmon Kalevalaisten Naisten puheenjohtaja Marjukka 
Piirainen avasikin tervetuliaissanoissaan Kuhmon hen-
keä. 

– Me haluamme näillä Kulttuuripäivillä jakaa teidän 
kanssanne niitä asioita, joista me itse iloitsemme ja joista 
ammennamme voimaa: musiikkia, kuvataidetta, luontoa, 

”Kuhmon kalevalaiset  
naiset olivat rakentaneet  
monipuoliset kulttuuripäivät,  
joissa yhdistyivät luonto, musiikki 
ja vieraanvaraisuus.”

(jatkuu) >>

37
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sisaruutta ja ymmärrystä omista juuristamme. Se on se kehys, jonka me olemme 
tälle tapahtumalle rakentaneet. Mutta se varsinainen teos, näiden kulttuuripäivien 
henki, syntyy yhdessä teidän kanssanne. Siispä: nautitaan kesästä, valosta ja yh-
dessäolosta, tutustutaan toisiimme ja rakennetaan myös näille kulttuuripäiville se 
Kamarimusiikkijuhlilta tuttu Kuhmon henki, Marjukka Piirainen sanoi.

Tuo henki leijui onnistuneesti Kalevalaisten Naisten kulttuuripäivillä. Kiitos teille 
kaikki Kuhmon puuhanaiset, jotka Marja-Stiina Suihkon, Kaisa Kilposen ja Mar-
jukka Piiraisen johdolla loitte voimaannuttavan elämyksen.

Ikiaikainen, aito ja alati uudistuva kulttuuripäiväperinne jatkuu kahden vuoden 
kuluttua. Mutta missä?

Kerttu Lammassaari  
on uusi osmatar
Kainuulainen kulttuurivaikuttaja, opettaja, matkanjohtaja 
ja opas Kerttu Lammassaari sai tämän vuoden Osmansol-
mun. Hän on tehnyt merkittävän työn vienankarjalaisen 
pukukulttuurin tallentamisessa ja elvyttämisessä. Puku-
perinteen tallentamisen ohella aktiivinen kalevalainen 
nainen on ehtinyt vaikuttaa laajemminkin sanataiteen, 
teatterin ja tanssin kentällä Kainuussa. 

Vienankarjalainen pukukulttuuri on tallentunut Kerttu 
Lammassaaren 14 pukukokonaisuutta käsittävässä näyt-
telyssä. Mukana on myös päähineitä, erillisiä puvun osia, 
neuleita ja runsaasti valokuvia. Kaikki pukukokonaisuu-
det ovat Lammassaaren käsin ompelemia ja niihin käytet-

tyjä työtunteja on mahdoton laskea. Ennen kuin näyttely 
oli valmis, tarvittiin uskomattoman paljon työtä ja ennen 
kaikkea uskoa ja innostusta.

 
– Vienan reissut 1990-luvulla olivat upeita kokemuksia. 
Tapasin siellä ihania vienalaisia mummoja. Esimerkiksi 
Vuokkiniemestä ja Jyskyjärveltä sain paljon arvokasta tie-
toa, kertoo Kerttu Lammassaari. 

Näiden kahdeksan Vienan matkan ja lukuisten museo-
tutkimusten tuloksena tallentuivat katoamassa olleet 
vienankarjalaiset puvut. Ainutlaatuinen näyttely on ollut 
esillä muun muassa Kainuun museossa, Petroskoissa ja 

Kuusamossa. Vienan nuket ovat nyt Kajaanin raatihuo-
neella.

Tällä hetkellä Lammassaarella on työn alla pellavainen 
Kalevala-nukke. 

– Nuken vaatetus on omaa mielikuvitustani. Ehkä 
puen nukelle Ainon vaatteet, miettii tuore Osmatar. Hän-
tä kiehtovat yhä puvut ja perinne. 

– Ihanin hetki on se, kun saan uuden idean ja voin sitä 
toteuttaa. Tähän ei koskaan kyllästy, Kerttu Lammassaari 
vakuuttaa.

Osmansolmu on ikiaikainen onnea tuottava merkki.  
Se on Kalevalaisten Naisten Liiton myöntävä tunnustus,  

joka innostaa kalevalaisia naisia järjestötyössään.  
Osmansolmuja on jaettu vuodesta 1979.

pirta 3/2015.indd   38 27/08/15   19:57



39

          Kantelettaresta Katri Rissanen nostaa esiin  
     intohimoiset rakkaudensäkeet

Jos mun tuttuni tulisi,  
ennen nähtyni näkyisi,  
sille kättä käppäjäisin,  
vaikk ois käärme kämmenpäässä...

Juhlavuodet ovat erinomainen mahdollisuus nostaa Kalevalaa ja 
Kanteletarta esiin. Tämän päivän nuoret ovat aidosti kiinnostuneita 
perinteestä, jos sitä osataan tarjota, uskoo Katri Rissanen.

Kalevalan tarinat elävät tässä ajassa. Kullervon tarina syrjäyty-
neestä, perheensä ja sukunsa kadottaneesta nuoresta miehestä on 
totta myös tänään. 

– Kullervon kohtalo itkettää ja surettaa minua. Sanoma on ajan-
kohtainen tässä ajassa. Kullervossa näemme miten viha syntyy ja 
saa pahaa aikaan. 

Majlis Merivirta, Kuusankosken  
Kalevalaiset Naiset

Kanteletar on tullut eläväksi Majlis Meri-
virralle tuoreessa runoesityksessä. Hän on 

mukana Tähettäret-ryhmän naisen elämästä 
kertovassa runokoosteessa, jossa tulkitsee anopin  

            roolia.

Teksti pohjautuu Kantelettaren säkeisiin:  
Olkamme tytöt yhdessä, rinnatusten rinkilöissä”. 

– Kokemus Kantelettaren tekstien lausujana on ollut aivan ihana. 
Tämä oli ensimmäinen kerta kun olin lavalla lausuja, kertoo yli 40 
vuotta kirkkokuorossa laulanut Majlis Merivirta.

Kalevalaiset tarinat koskettavat ja  
puhuttavat jokaista tavallaan

Mikä on lempisäkeesi Kantelettaressa?  
Mikä Kalevalan kohtaloista ja tarinoista on koskettanut sinua?  
Katri Rissanen, Majlis Merivirta, Tiina Mäkelä ja Liisa Kyllönen kertoivat omista 
Kalevala- ja Kanteletar-kokemuksistaan Kuhmon kulttuuripäivillä.

Teksti Annamari Maukonen,  
kuvat Seija Tiihonen

Tiina Mäkelä, Laukaan  
Kalevalaiset Naiset

Kaunis kuvaus, toistuvat muodot ja sään- 
nöllisyys sykähdyttivät Tiina Mäkelää  
Kalevalan Aino-runon loppupuolella.  
Kun äiti kuulee Ainon hukkuneen, kertoo Kalevala

kyynelistä, joista syntyi kolme jokea. 
jokaisessa joessa kolme koskea 
jokaisessa koskessa kolme saarta 
jokaisessa saaressa kolme koivua 
jokaisessa koivussa kolme käkeä

Matematiikanopettajana Tiina Mäkelä on käyttänyt tätä myös esi-
merkkinä potenssilaskun opetuksessa. 

– Kun nuoret laskevat käkien määrää, he tutustuvat Kalevalan 
taruun ja kieleen sekä potenssilaskun periaatteisiin, Tiina Mäkelä 
iloitsee.

Kantelettaresta mieleen nousevat häälaulut, vaikka Kanteletar on-
kin Tiina Mäkelän lukemistossa Kalevalan varjossa. 

– Olen lukenut monelle morsiamelle tai sulholle kehumiset Kante-
lettaren mukaan. Värssyille löytyy vastinetta myös nykymorsiamen 
ja sulhasen maailmassa.

   Liisa Kyllönen, Kuhmon  
   Kalevalaiset Naiset

         Lemminkäisen äidin huoli pojastaan on  
         koskettanut Liisa Kyllöstä. 

     – Kun Lemminkäisen äiti suree poikansa koh- 
  taloa ja anoo mehiläistä tuomaan voiteita, tämä 
kohta on pysähdyttänyt minut. Äidin huoli on käsin kosketeltavaa. 
Teksti on puhuttelevaa ja elävää, Liisa Kyllönen pohtii.

Kalevala ja Kanteletar ovat kuuluneet kuhmolaisen Liisa Kyllösen 
elämään aina. Eliaksen jalanjäljet ovat olennainen osa peruskuh-
molaisten yhteistä perinnettä, joka elää yhä. Luokanopettajana 
Liisa Kyllönen on etsinyt Kalevalasta ja Kantelettaresta erityisesti 
koululaisia kiinnostavia tekstejä. 

– Lasten Kalevalaa tutkimme usein oppilaiden kanssa. Lapset in-
nostuivat esimerkiksi kokkolinnusta. ”lensi kokkona…

Kalevalaa ja Kanteletarta kannattaa lukea omien silmälasien läpi. Jo-
kaiselle meistä löytyy oma tarina, oma ajatus. Kalevalan ja Kanteletta-
ren tekstit ovat ikiaikaisia, mutta ne uudistuvat ajan virrassa.

Katri Rissanen, Suomussalmen 
Kalevalaiset Naiset
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Historia on pohja, jonka päälle tulevaisuus rakentuu. 
Naisten historiassa on niin suuria aukkoja, että jalka me-
nee lattiasta läpi. Siitä on paha ponnistaa. Suomalainen 
Naisliitto on avannut verkkosivun www.naistenaani.fi, 
jonne kerätään naisten elämäkertoja. Naisten Ääni on 
mukana Suomen itsenäisyyden juhlavuoden Suomi 100 
-hankkeessa. Sivua luodaan yhteistyössä lukuisten nais-
järjestöjen kanssa. Myös Kalevalaisten Naisten Liitto on 
yksi mukana olevista yhteistyökumppaneista. Verkkosi-
vulle jokainen voi sijoittaa tärkeänä pitämänsä naisen 
tarinan kaikkien luettavaksi kartuttamaan yhteistä histo-
riaamme.

Naisilla on runsas kymmenen  
prosenttia historiasta 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran julkaisemassa Kansal-
lisbiografiassa on 6 000 pienoiselämäkertaa Suomen his-
torian, yhteiskunnan ja kulttuurin vaikuttajista. Näistä 13 
prosenttia on naisia. Toimittaja Suvi Ahola (Helsingin Sa-
nomat 9.2.2015) laski neljän lukioissa ja peruskouluissa 

käytettävän historian ja yhteiskuntaopin kirjasarjan nai-
set. Meitä naisia on runsas kymmenen prosenttia kaikista 
sarjoissa mainituista henkilöistä.

Kansallisbiografiaa etsittiin naisia oikein erillisellä kuu-
lutuksella. Hyvää tahtoa siis riitti, mutta ei vain löytynyt 
enempää. Suvi Aholan haastattelema opettaja ja oppi-
kirjantekijä Ennariina Hämäläinen kertoo samaa, naisia 

ei löytynyt riittävästi oppikirjoissa mainittaviksi, mutta 
naisten ja lasten – olemme siis samassa kategoriassa las-
ten kanssa! – osuutta pyrittiin lisäämään kuvissa. Naisis-

ta kerrotaan osana nimetöntä massaa ja kuvissa, joiden 
kuvateksteissä ei mainita nimiä. ”Eihän niitä kaikkia voi 
tunnistaa!”

Entäpä kertomus tästä päivästä 

Tein oman pienimuotoisen tutkimuksen yhden  
heinäkuisen päivän Helsingin Sanomien sisäl- 
löstä. Pääkirjoitussivulla kerrotaan, että Timo  
tarvitsee vastaehdokkaan, Markus on joutunut  
sijaiskärsijäksi, John pohtinut vapausperiaatet- 
ta, Olli siloittelee, Juha haluaa yhteiskunta- 
sopimuksen, Basranin hallinnon kukistumista  
autetaan ja Vladimir arvostelee tuomioistuimen  
perustamista. 

Otin vielä uutisosion pääsivun. Arvatkaa, kenen  
kantoja kuunnellaan Juhan sopimushankkeesta.  
No: Alexanderin, Jarin, Mikon, Jyrin, Antin, Matin, 
Laurin ja Sturen. Mielipiteensä kertovat vielä  

Markku, Arto, Antti ja – vihdoinkin nainen – Tarja. 

No, kulttuurissa on varmaan parempi tilanne,  
arvelin. Pääsivu kertoo Màrtan ja Markun hank- 
keesta, mutta esittelee laatikossa Markun ura- 

kehityksen. Osaat varmaan arvata, minkälaisia  
nimiä taloudessa ja urheilussa vilisee.

Naiset eivät kuulu kaanoniin

Miksi naisia ei löydy historiakirjoihin, elämä- 
kertakokoelmiin tai haastateltaviksi? Selitys on  
yksinkertainen ja samalla monimutkainen.  
Naisen asema yhteiskunnassa on näkymättö- 
mämpi kuin miesten. Kysymys on historian  

kaanonista.

Kaanon kertoo siitä, mitä historiassa,  
kirjallisuudessa, taiteessa tai millä tahansa 

Tuodaan naiset  
Suomen 100-vuotiseen 
historiaan!
Teksti Maritta Pohls

Historian kirjat pursuavat tarinoita miehistä, mutta missä ovat  
kertomukset viisaista ja rohkeista ajan naisista? 
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elämän alueella pidetään tärkeänä, aitona tai merkittä-
vänä. Historia on tulkinta todellisuudesta. Tutkimus on 
kuin tiilimuuri, joka kohoaa ja kasvaa pituutta uusien 
tutkimusten myötä. Naisten kohdalla muurissa on isoja 
aukkoja. 

    Meidän historiakäsityksemme kytkeytyy kiinteästi  
    kansallisuusaatteeseen ja suomalaisen valtion muo-
dostumiseen. Sodat ja poliittiset päätökset näyttäytyivät 
tässä projektissa keskeisinä. Naisia ei päätöksentekopai-
koilla tai sotatantereilla näkynyt: Niin nainen jäi jo alku-
vaiheessa syrjään, ja syrjässä on pysynyt.

Unohdettuja naisia

Törmään itse historiakirjoja kirjoittaessani naisten unoh-
tamiseen. Ihmettelin Suomen Akateemisten Naisten Lii-
ton historiaa kirjoittaessani, miksi liiton puheenjohtajaksi 
valittiin joku Aili Nurminen kaikkien ykkösnaisten jäl-
keen. Mitä tekemistä Nurmisella oli samassa sarjassa kuin 
Laimi Leidenius, Alli Wiherheimo tai Elsa Enäjärvi-Haavio?

Tekniikan tohtori Aili Nurminen oli aikanaan, 1950- ja 
1960-luvuilla merkittävä nainen. Malmin lentoaseman 
lentosääosaston johtajana toimiva Nurminen tunnettiin 
kansainvälisesti aina oikeaan osuvista lentosääennus-
teista aikana, jolloin sääennusteet olivat pääasiassa ais-
tihavaintojen varassa. Nurmisen väitöskirja pienhiukkas-
fysiikasta oli 30 vuotta aikaansa edellä. Kuka nyt enää 

muistaa Nurmista?

Kalevala Korun ensimmäinen toimitusjohtaja Aino-Mari   
   Mecklin ansaitsisi ehdottomasti elämäkerran. Mecklin  
     keksi Kalevala Korun nimen ja toteutti Elsa Heporau- 

     dan ajatukset. Hän opiskeli pikavauhtia arkeologiaa 
      ja koruhistoriaa, valitsi sitten mallit, valmistutti ko-             
      rut ja hoiti myynnin ja levityksen. Sen seurauksena  

         yritys teki loistavaa tulosta. Mecklinillä riitti vielä  
        energiaa toimia muun muassa Syöpäsäätiön ensim- 
         mäisenä puheenjohtajana.

               Entä sitten Gretel Sommar, jonka kautta Ellen  

           Svinhufvud ja muut presidenttien puolisot valjas- 
             tettiin edistämään Kalevalaisten Naisten alkutai- 
                paletta. Mitä me tiedämme Sommarista?                 

Tutkiskelin tätä juttua kirjoittaessani kalevalaisten jäsen-
yhdistysten verkkosivuja ja huomasin, että historia ja sen 
toimijat eivät juurikaan tule sivuilla esille. Olisipa hauska 
tietää, mitä vaikkapa perustajanaiset, kuten Parikkalan 
Armi Rossi-Siitonen, ajattelivat ja minkälaisia naisia he 
olivat.

Mitä voi tehdä

Ehdotan, että kalevalaiset naiset ja samoin muiden yh-
distysten naiset ottavat yhteyttä paikallisiin kansalais- 
opistoihin ja järjestävät kirjoittajakurssin. Koululaiset ja 
opiskelijat on saatava innostumaan lähihistoriasta. Jutut 
voidaan tallentaa verkkosivuille www.naistenaani.fi – 
ja miksei myös kalevalaisten naisten sivuille – kaikkien  
luettavaksi. Entä paikallislehdet? Heitä tämänkaltainen 
hanke kiinnostaisi varmasti. Näyttelyitä kirjastoihin, op-
pilaitoksiin… kalevalaiset naiset varmasti keksivät idea-
rikkaita tapoja tuoda suomalaisia naisia oikeassa valossa 
esiin. 

Me toivomme, että Suomen täyttäessä 100 vuotta voimme 
esittää monia erilaisia tapoja, miten naiset ovat rakenta-
neet suomalaista yhteiskuntaa.

Kirjoittaja Maritta Pohls on filosofian tohtori ja  
Naisten Ääni -hankkeen vetäjä

Käy tutustumassa hankkeeseen:  
www.naistenaani.fi 

”Kuka enää muistaa Aili Nurmista?”
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Hamina

  Ikaalinen

Kuusankoski

 Rovaniemi

 Mikkeli

Kalevalaisten naisten tuuletuspiknikit keräsivät tänä vuonna satoja ihmisiä  
ympäri Suomea tuulettamaan kansallispukujaan aurinkoisessa elokuun säässä.  
Tapahtumia yhdistivät yhdessäolon riemu sekä kauniit, tuulessa heilahdelleet  
kansallis-, muinais- ja kansanpukujen helmat. Ensi vuonna uudestaan!

 Tornio

42

  Parikkala
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  Joensuu

 Lappeenranta

Helsinki, Seurasaari

Suomussalmi

43

pirta 3/2015.indd   43 27/08/15   19:58



44

Lasikattojen prismojen kysymyksiä herättävässä heijastuksessa, joka ei patologiselle  
optimistillekaan tunnu aina heijastavan sateenkaaren päässä odottavaa aarretta,  
Louhen kulttuurinen asema ja symboli herättävät kysymyksiä nykynaisen  
mahdollisuuksista. Mahdollisuuksista puhuminen on jo sekin alisteinen sanavalinta.  
Se antaa mielikuvan, että toimintaan vasta herätään, marginaalista ja vallan  
alta ollaan vasta nousemassa.  

Kalevalan  
henkilöitä nykyajassa

Teksti Laura Puromies, kuva 500px

Voidaan siis puhua pikemminkin Louhen kulttuurisesta 
asemasta ja symbolisesta hahmosta yhteiskunnallisena 
vaikuttajana tai johtajana. Näkyvä rooli vaikuttaja tai hal-
litsijana ei sekään ole ainoa hallitsemisen tai johtamisen 
muoto. Vaikuttaminen voidaan myös tehdä lokeroinnilta 
piilossa, hierarkiapyramidin syövereissä, mutta kieltämät-
tä Louheen, Pohjolan emäntään, liitetään näkyvä johtajan 
asemassa toimiminen; matriarkaalinen hallitsijan asema. 
Kalevalan henkilögalleriassa Louhi on ehdottomasti sel-
kein johtajanainen, mutta ei kuitenkaan ainoa. Muutkin 
naiset ovat vahvoja vaikka eivät vahvasti sellaisena ole-
kaan keskeisesti näyttämöllä. Louhi kerää kuitenkin Kale-
valan katseet naisesta johtajana ja vahvana esimerkkinä 
päättäväisenä hallitsijana.

Louhi on hyvä-paha nainen, valta-akka, pelätty, kunnioi-

tettu päällysnainen, maaginen ja arjen narujen vetelijä. 
Hänellä on esikuva matriarkaattisessa kulttuurissa, jos-
sa vanha ja viisas nainen on yhteisössä järkkymättömä-
nä hallinnoitsija ja kotopiirin kuningattarena. Louhi on 
nimenomaan vanha nainen, välillä jopa liminaalitilassa 

elävä myytillinen toisen muodon ottaja. Ikä tuo hänelle 
omalla tavallaan viisautta ja valtaa, karismaa ja kelpoi-
suutta. Samoilla ominaisuuksilla ja teoilla toimiva nuori 
nainen ei olisi yhtä uskottava esimerkki. 

Suomalaisessa suhteellisen tasa-arvoisessa kulttuurissa 
Louhi on ottanut niin positiivisia kuin negatiivisiakin 
ominaisuuksia harteilleen. Hän on innovaatioiden esiin-

tuoja; hän ensimmäisenä puhuu Sammosta ja huolehtii 
tyttäriensä hyvinvoinnista. Pahimmillaan hän on harva-
hammas noita. Naiseen on liitetty pelättyä toiseuden voi-
maa ja väkeä, naisen seksuaalisuus on ollut verhottua, 

mutta myös magiikassa hyväksikäytettyä. Esimerkiksi 
karja on suojattu pahaa vastaan juoksuttamalla se nais-
ten hameen helman alta. Louhi on selkeästi toiseuden 
edustaja. Hän on pelätyn Pohjolan emäntä kaukana ko-
dikkaasta Kalevasta. 

Nykynaisten joukossa Louhi on  
näkyvä johtaja, selkeästi vahva,  
ei välttämättä vanha, asiansa  
osaava, joka voi toimia  
ilman etuliitettä.  
Naiseksi nykylouhen  
tekee monipuolisuus.  
Aivan kuten  

Kalevalan Louhi  
myös nykylouhi  

voi työskennellä  
asiantuntemusta  
vaativassa johtajan  
työssä sekä  
äitinä ja puolisona.  

Louhimaista  
voimaa on nimenomaan  
toimia naisena miehiseksi  
mielletyssä maailmassa ja  
säilyttää oma naisen moni- 

puolinen rooli.

Louhi voi rikkoa  

rajoja tai lasikattoja;  
olla sopivasti sopimaton.
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Yhdistyskuulumisia

Etelä-Kymenlaakson Kalevalaiset  
Naiset / Teksti ja kuvat Eeva Koivula

Mielikki-palkinto sanataiteen  
taitajalle Kotkassa

Etelä-Kymenlaakson kalevalaiset naiset jakoivat ensim-
mäisen Mielikki-tunnustuspalkinnon lausuntataiteilija 
Eila Tuomaiselle. Tuomainen on tehnyt pitkän ja merkit-

tävän uran ilmaisutaidon opettajana, näyttelijänä, lausu-
jana dramaturgina ja ohjaajana. Lisäksi hänellä on ollut 
oma nukketeatteri ja hän on pitänyt runsaasti omia lau-
suntailtoja ja esityksiä yksin sekä yhdessä muiden kans-
sa. Ensimmäiset mestaruudet lausuntakilpailuista ovat 

jo vuosilta 1940–1950. Dramatisointeja ja ohjauksia hän 
on tehnyt vielä viime vuosina eläkkeellä ollessaan mm. 
Teatteriryhmä Kimaralle esitykset Eila ja Rampe – viksua 
elämää sekä Jotain häikkää. 

Eila Tuomainen tulkitsee 
Kullervon tarinaa. >>

Seinäjoen Kalevalaisen Naiset /  
Teksti Kristiina Väliniemi, kuvat Päivi Aila

Kalevalaa kuviksi Etelä-Pohjanmaalla
Kalevalan sankarit poseeraavat eteläpohjalaisessa 
maisemassa Kalevalan juhlavuoden kunniaksi.

Seinäjoen Kalevalaiset Naiset saivat joulukuussa 2014 
mielenkiintoisen tarjouksen lapualaiselta valokuvatai-
teilija Jukka Kontkaselta. Kontkanen suunnitteli valoku-
vaavansa digigrafiikkasarjan Kalevalan aiheista ja kutsui 
yhdistyksen mukaan. 

Kontkanen on jo pitkään suunnitellut Kalevalan tari-
noiden kuvaamista ja joskus sitä kokeillutkin. Kenties 
kuluva Kalevalan juhlavuosi houkutteli idean tällä kertaa 
esiin ja syntyi käsikirjoitus kahdeksan kuvan sarjasta. Ku-
vissa Kalevalan hahmoja – Väinämöistä, Joukahaista, Ai-
noa, Ilmarista, Louhea, Kyllikkiä, Lemminkäistä ja hänen 
äitiään – esittävät Seinäjoen kaupunginteatterin näytteli-
jät, harrastelijanäyttelijät tai Kontkasen tutut. Seinäjoen 
Kalevalaiset Naiset hankkivat väkeä Kalevalan kansaksi 
kolmeen kuvaan. 

Tapahtumat sijoittuvat eri vuodenaikoihin eri puolille 
Etelä-Pohjanmaata: vesien rannoille, mäille, soille ja met-
siin. Osa kuvauspaikoista on tunnettuja eteläpohjalaisia 
maisemia, kuten esimerkiksi Simpsiön vuori Lapualla tai 
Kyrönjoki Koskenkorvalla Ilmajoella. Toiset paikat ovat 
tehneet muuten vaikutuksen maastoja kiertäneeseen 
Kontkaseen. Puvustuksesta vastaa Seinäjoen kaupungin-
teatterista pukusuunnittelija Leena Rintala. Taiteilija luo 

kuvaushetkellä mieleisensä näkymän, mutta viimeistelee 
kuvat tietokoneen näytöllä. Tarpeen vaatiessa voi esimer-
kiksi taivas vaihtua kokonaan toisenlaiseksi. 

Kalevalan kansana olo on ollut mielenkiintoista. Jo 
kahdesti Kalevalan kansa on saanut löytää tiensä kuvaus-
ten maastopaikoille. Olemme päässeet kurkistamaan mal-
lien maailmaan, jossa kylmä vesi, kova tuuli, nokkoset, 
muurahaiset ja hyttyset eivät saa häiritä kuvauksia. Vene 
voi olla kiikkerä tai Sammon savu kirvellä silmiä, mutta 
se ei voi näkyä kuvassa. Rekvisiitaksi on hankittu kaikkea 
hevosista veneisiin sekä taottu yksi Sampo.

Digigrafiikan käyttö Kalevala-aiheisissa kuvissa on 
uusi aluevaltaus. Kuvat julkaistaan näyttelyssä talvella 
2016 Kalevalan päivän tienoilla Seinäjoen kaupunginkir-
jasto Apilassa. 

Etelä-Kymenlaakson Kalevalaiset Naiset päätti keväällä 

perustaa Mielikki-tunnustuspalkinnon voidakseen nostaa 
esille ja muistaa henkilöä tai ryhmää, joka on edistänyt 
toiminnallaan suomen kieltä, runoutta sekä esittäviä tai-
teita. Palkinto jaetaan korkeintaan kerran vuodessa.
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Elämänpuu-kortti                                         
suunnittelija Kirsti Tarjas

kortin koko 10 x 10 cm, 
ei tekstiä, kuori valkoinen

 
Hinta 2,50 €/kpl 
yli 10 kpl 2 €/kpl 
+ toimituskulut

Tilaukset: Helsingin Helkat ry, 
Riitta Tiainen 010 666 5800 tai 

Ylitornion Kalevalaiset Naiset / teksti Mirjami Hyttinen

Monenlaisia tapoja olla nainen
Ketä Lemminkäinen tavoitteli puolisokseen? Kuka on Kalevalan suuri äiti, jolla oli 
parantajan lahjoja? Entä kenestä riippui metsästäjän saalis? Ylitornion Kalevalaiset 
Naiset juhli Kalevalan, Kantelettaren ja Kalevalaisten Naisten juhlavuotta muistele-
malla Kalevalan naishahmojen vah-
vuuksia ja heikkouksia kevätretkellä 
Ruotsin puolelle.  
Ylitornion Kalevalaiset Naiset oli-
vat koolla seitsemäntoista naisen 
voimin Haaparannan Butiken på 
landetissa lounastamassa ja palaut-
tamassa mieleensä Kalevalan nais-
ten elämänkohtaloita. Tapahtuman 
hengenravinto ei ollut pelkän sanan 
varassa, sillä mukana oli ihka elä-
vänä kuusi kalevalaista hahmoa: 
Aino, Kyllikki, Mielikki, Lemmin-
käisen äiti, Louhi ja Pohjolan neito. 
Puheenjohtaja Mirjami Hyttinen kertoili kustakin hahmosta. Ehkä suomalainen it-
senäisen naisen ihanne tulee Kalevalasta, jossa on tahtovia ja toisten valtaan alis-
tumattomia naisia. Toisaalta Kalevalan maailmasta löytyy monenlaisia naisia, joten 
kansanrunoista löytyy erilaisia tapoja olla nainen. 

Vihdin Kalevalaiset Naiset /  
Teksti Janika Puolitaival, kuva Paavo Hacklin

Runoillassa lämmin tunnelma
 

Vihdin Kalevalaisten Naisten runoillan vieraana oli 
runoilija Jenni Haukio. Toukokuinen runoilta kiinnosti, 
lämminhenkisessä tilaisuudessa Vihdin kirjastossa oli 

140 kuulijaa. Yhdistyksen jäsen Anu Kuusela haastatteli 
Jenni Haukiota, haastattelun aikana käytiin läpi runoi-
lijan taivalta ja kehittymistä: ”Jokaisen runoilijan on 
löydettävä oma tiensä”. Runouden eri teemoista virisi 
mielenkiintoinen keskustelu. Jenni Haukio myös luki 
omia runojaan. Tilaisuuden lopuksi runoilija ystävälli-
sesti signeerasi jokaiselle halukkaalle omia kirjojaan.

Haastattelija Anu Kuusela, Jenni Haukio, kirjastotoimenjohtaja  
Merja Lonkainen ja Vihdin yhdistyksen pj. Seija Hynnälä. 

Rovaniemen Kalevalaiset Naiset /  
teksti Sisko Ylimartimo

Verkostoitumista kalevalaisella 
kulttuuripolulla  

Kalevalan ja Kalevalaisten naisten juhlavuoden kunniaksi 
kutsumme Rovaniemellä vuoden 2015 tapahtumia Kale-
valaiseksi kulttuuripoluksi. Polulta löytyy niin paikallisia 
jäsentapahtumia kuin Kuhmon mainioiden kulttuuripäi-
vien antia. Samalla olemme verkostoituneet muiden toi-

mijoiden kanssa. Yhteistyötä on tehty kaupungin, seura-
kunnan, kotiseutuyhdistyksen, taidemuseon ystävien ja 

marttojen kanssa.

Rovaniemen seurakunnan kanssa järjestettiin tammi-

kuussa perinteinen virsilauluilta. Teemana olivat Elias 
Lönnrotin virret, joista kertoi kanttori Mauri Miettunen. 
Kalevalaista kirkkopyhää vietettiin 1.3. Jäsenemme luki-
vat jumalanpalveluksessa tekstit ja kantoivat kolehdin. 
Yhteisvastuukeräyksen riemukierroshiihdossa joukku-

eemme palkittiin ”ajatuksia herättävistä asuista”, joihin 
kuuluivat mäystinsivakat, tuohikontit eväineen, kippura-
kärkilapikkaat ja pitkät hameet.   

Huhtikuussa kirjaston järjestämässä tilaisuudessa Sisko 
Ylimartimo kertoi Kalevalan kuvittajista. Toukokuussa 
Marttatupa Valmuskassa Anna-Liisa Tikkanen tutustutti 
meidät pohjoiseen ruoka- ja juhlaperinteeseen.
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Suomussalmen Kalevalaiset /  
teksti Katri Rissanen, kuvat Leena Seppänen

Ruispuuroa, sanomalehtiä 
ja silkki

Miksi sihteeri-Hissu kantaa ruispuurokattilaa Kianta-Opiston luok-
kaan, ja miksi opettaja Liisa Hutulla on sanomalehtipino kädessään, 
vaikka nyt piti olla ompelupiiri? Äkkinäinen tykkimyssyoppilas sai 
kokea ihmeet ja kummat toukokuussa, jolloin kansalaisopisto Ka-
levalaisten pyynnöstä järjesti Suomussalmella tykkimyssykurssin! 
Varsin nopeasti tuli selville, miksi tämä kurssi järjestettiin kesän 
kynnyksellä, muiden kurssien jo loputtua: eivät etupistot myssyn 
kovaan reunaan eivätkä ketjukiemurat herkkään silkkiin onnistu 
ilman hyvää valoa. Myssyt tehtiin alusta loppuun itse, mutta jokai-
nen ei ehtinyt – eikä osannut tietysti – nyplätä pitsiä, joten sitä os-
tettiin kokeneilta nyplääjiltä, joita oli joukossamme opettajan lisäksi 
kaksi. 

Opettaja oli kärsivällinen ja kannustava. Oppilaat tekivät parhaansa. 
Joku nakutteli pikku vasaralla neulaa ruispuurolla kovitetun sano-
malehtikopan läpi. Kun oli vuodatettu verta (ainakin tämä totta), 
hikeä ja kyyneleitä, 12 myssyä valmistui koulujen kevätjuhlapäivään 
mennessä. Yhdeksän hennon vaaleanvihreää Suomussalmen mys-
syä, kaksi vaaleaa yleismyssyä ja värikkäästi koristeltu Jalasjärven 
myssy. Näppärimpien käsityöihmisten käsissä syntyi kolmekin 
koppaa. Kurssin lopussa joku valitti niskan jäykkyyttä ja joku sitoi 
laastaria sormeen, mutta onnellisia olimme kaikki. Nyt meillä oli 
Kuhmon kesäpäivillekin asiaankuuluva päähine. Ja ensi talvena 
menemme opiston pirtanauhakurssille.

Rovaniemen taidemuseon ystävien kanssa teimme kevät-
retken Kittilään Särestöön 14.5., jolloin taiteilija Reidar 
Särestöniemen syntymästä tuli kuluneeksi 90 vuotta. 

Juhlavuoden johdosta lahjoitimme neljään Rovaniemen 

lukioon uudelle ylioppilaalle stipendiksi Välke-korun. 
Toivoimme, että korun saisi lahjakas sanantaitaja. 

Kotiseutuyhdistys Toton Marjetanjuhlassa heinäkuussa 
tuuletettiin kansallispukuja. Kansallispuvun juhlavuot-

ta olimme tammikuussa pohjustaneet käymällä Oulussa 
kansallispukuseminaarissa ja Pohjois-Pohjanmaan muse-
on näyttelyssä. 

Syksyn ohjelmassa on muun muassa Rovaniemi-viikolla 
syyskuussa kaupungintalolla liettualaissyntyisen Archi-
bald Bajoratin Kalevala-taiteen näyttely.

Ajatuksia herättävistä  
asuista palkittu kalevalainen 
riemukierrosjoukkue joulu- 
pukin kainalossa.  
Kuva Sisko Ylimartimo.

Ylioppilas Meri Keskikuru 
Rovaniemen ammattilukiosta 
iloitsee kalevalaisten naisten  
lahjakkaalle sanantaitajalle  
lahjoittamasta Välke-korusta.  
Kuva Pirjo Stewart.

Yhdistyskuulumisia

Myssykopat tykkiä odottamassa.  Suomussalmen myssyt herkiste-
levät vaaleanvihreinä. Edessä keskellä Jalasjärven myssy.

Opettaja  kannustaa, kehuu ja lohduttaa. Tässä valmistuu yleismyssy.
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Sattumien summa –  

kuka on Kirsti Tarjas?

Jouluna 2013 harmittelin, etten ollut ehtinyt teettää omaa 
joulukorttia kuten tavallisesti. Asiaa harmitellessani kat-
seeni osui anoppilan seinällä lähes 50 vuotta riippunee-
seen pieneen tauluun – tuossapa olisi oiva kortin aihe! 

Tuumasta toimeen ja kehykset palasiksi, mutta lasin 
alta paljastuikin appivanhempieni 1960-luvulla saama 
joulukortti, jonka takana oli teksti: Elämänpuu, ”Mar-
jatta” -cards, designed and handmade by Kirsti Tarjas, 
Finland. Tätä kuvaa en voinut siis omia, mutta uusi idea 
oli jo päässäni, korttia voisi myydä ehkä kalevalaisten 
naisten tai helkojen hyväksi. Mutta kuka oli Kirsti Tarjas?

Internet-haulla löytyi niukasti tietoja. Yksi maininta löy-
tyi; Kirsti Tarjas oli kirjoittanut kirjan Aalto vierii verkal-
leen uuden aallon tieltä (1996). Siinä Kirsti Tarjas kertoo 
itseään edeltäneiden sukupolvien elämästä ja sen vaiku-
tuksista omiin kasvuvuosiinsa. Kirjassa kuvataan Bakun 
öljyteollisuuden historiaa, Nobel-veljesten sukutarinaa 
sekä Venäjän vallankumoushistoriaa.  Kirsti Tarjas syntyi 
vuonna 1917 Bakussa, nykyisessä Azerbaidzanissa, ko-
valla kiireellä ja melkein keskelle vilkasta ja värikästä ba-
saaritoria. Kirstin isä, rakennusinsinööri Aaro Härkönen, 
työskenteli tuolloin Kaspianmeren rannikkokaupungissa 
ruotsalaisen Nobel-yhtiön palveluksessa, samoin kuin 
Kirstin isoisä aikoinaan. 

Elämänpuu-korttiin liittyvä selvitystyöni jämähti kevään 
ja kesän ajaksi, eikä Kirsti Tarjaksen elämäntyö tai asuin-
paikka ollut selvinnyt. Sattuma puuttui peliin nykyisen 
Etelä-Karjalan Kalevalaisten Naisten 60-vuotisjuhlan 

muodossa syyskuun lopussa 2014. Illan ohjelma ja menu 
oli painettu Joutsenon puvun solki ja vyö -kortille, suun-
nitellut Kirsti Tarjas. Riemuitessani havainnosta ja ker-

toessani kortista kuului selkäni takaa, kuuloetäisyydeltä, 
Elvi Nihtisen kommentti: Kirsti on Joutsenon kalevalaisia 
naisia, iäkäs mutta asuu edelleen kotonaan Joutsenossa 
ja käyn häntä tapaamassa lähes viikoittain. Tästä alkoi 
kirjeenvaihto ja muutamien viikkojen kuluttua Leena 

Toppila, Kirstin tytär, vahvisti, että Elämäänpuu-kortti on 
hänen äitinsä maalaama ja että äiti antaa ilomielin luvan 
sen uusiokäyttöön.

Leena Toppila kertoi, että äiti oli Joutsenon lyseon ku-
vaamataidon opettaja ja hänellä oli aina joku projekti 
meneillään. Korttien lisäksi hän muun muassa maalasi 

kansallispukuisia puunukkeja Kalevala Korun matka-
muistokojuun Helsingin Olympialaisten aikana 1952! 
Nukkien puuaihiot sorvasi vanhempien Viipurin aikai-
nen koulutoveri, Lauritsalan asemapäällikkö Rainer Kor-
honen äidin piirustusten mukaan. Leenalla itsellään on 
kaksi kuvassa olevaa nukkea jäljellä, muista ei ole tietoa.

Entinen oppilas kertoi, että Kirsti Tarjas oli loistava ja kan-
nustava piirustuksen opettaja. Hän oli selvästi kutsumu-
sammatissaan ja kannusti aina oppilaitaan huomaamaan 
kauniin ympärillään ja ymmärtämään sen tuoman voiman 
arkipäivään. 

Kirsti Tarjas on tänään 98-vuotias ja asuu palvelutalossa 
Joutsassa. 

Joulupäivän joutilaisuuden synnyttämä ajatus avasi nä-
kymän Azerbaidzanin ja Helsingin Olympialaisten kaut-
ta Joutsenoon ja kalevalaiseen naiseen Kirsti Tarjakseen, 
jonka suunnittelema Elämänpuu-kortti puolestaan kan-
nustaa helkoja, tulevia kalevalaisia naisia, esittämään ja 

ylläpitämään kansanperinnettä ja vaikuttamaan arkeem-
me avartavasti.

Teksti Kaise Meltti
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Anneli Koponen  

(1.3.1930 – 21.4.2015)

Laiva kynti Itämerta tammikuun pakkasessa ja 
kovassa tuulessa. Kalevalaisten Naisten Liiton 
hallitus oli palaamassa kokousristeilyltä Tuk-
holmasta. Nauttiessamme illallista yksi toisensa 
jälkeen nousi kalpeana ja pakeni hyttiinsä, niin 
myös Anneli ja minä. Mutta Annelipa keksi 
keinon meritautiin: lauloimme arviolta kansa-
koulun oppimäärän verran lauluja, ja olo hel-
pottui.

Tämä oli tyypillistä Annelia. Suuren perheen äitinä ja 
monessa mukana olleena hänellä oli harvinaista käytän-
nön lahjakkuutta yhdistyneenä henkiseen luovuuteen.

Anneli Koponen, o.s. Lyytikäinen, oli syntynyt Kuopiossa 
1.3.1930. Hän kävi keskikoulun Suonenjoella ja pääsi yli-
oppilaaksi Kuopion Yhteiskoulusta. Hän valmistui ensin 
kansakoulunopettajaksi, sitten työn ja perheen ohella fil. 
maisteriksi ja toimi saksan kielen lehtorina Kuopiossa. 

Fil. lisensiaatin tutkinnossaan hänellä oli pääaineinaan 
kotimainen kirjallisuus, suomen kieli ja kasvatustiede. 

Seuraava työpaikka oli rehtorin virka Pohjois-Savon opis-
tossa, minkä jälkeen hän siirtyi Joensuun yliopistoon, 
jossa työskenteli opettajakoulutuksen lehtorina ja vara-
rehtorina sekä äidinkielen didaktikkona. Hän toimi myös 
tilapäisenä tarkastajana Kuopion lääninhallituksen kou-

luosastolla. Kouluneuvoksen arvon hän sai vuonna 2004.

Anneli ehti hoitaa monia eri alojen luottamustehtäviä, 

mutta me Pirran lukijat tunnemme hänet parhaiten Ka-
levalaisten Naisten toiminnasta. Hän oli Kuopion Kale-
valaisten Naisten puheenjohtajana 1979–1984, ja hänen 
aikanaan järjestettiin Liiton valtakunnalliset kulttuuripäi-
vät Kuopiossa. Ollessaan virassa Joensuussa hän kuului 

sikäläisen yhdistyksen hallitukseen, josta hänet valittiin 
KNL:n hallitukseen vuosiksi 1989–1995. Vuodet 1997–
2003 hän toimi Liiton puheenjohtajana.

Minun useat muistoni Annelista liittyvät yhteisiin mat-
koihimme. Anneli oli innokas laventamaan kalevalaisten 
sisarten tietämystä kotimaan ulkopuoleltakin järjestäen 
matkoja niin oman yhdistyksen kuin Liitonkin puoles-
ta. Mainittakoon vaikkapa Kuopion yhdistyksen yhdessä 
marttojen kanssa tekemä bussimatka Keski-Eurooppaan 
tuloksena hauska kronikka ja Saksojen yhdistyttyä mat-
ka Thüringeniin Goethen, Bachin ja Lutherin jalanjäljille. 
Liiton matkoista yhdellä tavalla kiinnostava oli tutustu-
minen Brysseliin ja Europarlamenttin – taisi oppaana 
ollut Heidi Hautala saada seuraavissa vaaleissa monta 
kalevalaista ääntä! Toisella tavalla vaikuttava oli retkeily 
Vermlannin suomalaismetsissä; se oli kuin paluuta sato-
jen vuosien taakse.

Ja miten paljon Anneli rikastuttikaan VR:ää puheen-
johtajavuosinaan! Hän jaksoi väsymättä – ja ehkä jos-
kus väsyenkin – lähteä lukuisiin kalevalaisten naisten 
tilaisuuksiin eri puolille maata puhumaan kielestä, kir-
jallisuudesta ja erityisesti Kalevalasta. Kansanperinteen 

siirtäminen jälkipolville oli hänelle sydämen asia. Siihen 
liittyy paljolti hänen laaja kirjallinen tuotantonsa, josta 
huomattavin on Iloa ikirunojen -kokoelma (1995). Anne-

lin toinen suuri rakkaus oli Goethe, ja niinpä hän julkaisi 
Goethe-lyriikan suomennokset (1986).

Ystävämme Anneli siirtyi tuonilmaisiin 21.4.2015 kym-
menen vuotta sairastettuaan. Hän asui viimeiset vuodet 

Suonenjoella yhdessä miehensä Lassin kanssa.

Tuulikki Karhunen, Kuopion Kalevalaiset

Lämmöllä muistaen
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Perjantai 25.9. 2015

Vierailu Suomalaisen Kirjallisuuden Seuraan  
klo 14–16

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Hallituskatu 1, Helsinki
Jäsenten toivoma vierailu SKS:aan, jossa tutustumme 
mm. kansanrunousarkistoon. Emäntänä toimii viestin-
täjohtaja Sirkka-Liisa Mettomäki. Ei ilmoittautumista. 
Tervetuloa!

Kalevalaisten naisten juhlakiertue ravintola  
Kaisaniemi klo 19

Kalevalaisten naisten juhlakiertue päättyy Helsinkiin. 
Ohjelmassa Kalevala Korun muotinäytös, Sibelius-lukion 
kuoro, kansanmusiikkiyhtye Shamu, pelimanniorkesteri 
ja kansantanssia. Yhteistyössä Espoon Kalevalaiset,  
Helsingin ja Suur-Helsingin KN.
Illalliskortti 65 € (kolme ruokalajia ja viini)
Maksetaan Helsingin KN:n tilille FI91 8000 1000 9787 92
Ilmoittautumiset mielellään 18.9. mennessä  
leena.asp-rinne@kalevalaistennaistenliitto.fi tai 
puh. 050 4122 021. Lippuja myös ovelta.

Kalevalaisten Naisten Liiton  

vuosikokouspäivät Helsingissä

Lauantai 26.9.2015

Vuosikokous Kalevala Kartanossa klo 8.30-16.00
Strömbergintie 4 C

Aamun avaus ”Sauna vai sisu?” -keskustelu aineettomasta  
kulttuuriperinnöstä, Leena Marsio Museovirastosta.
Aamukahvi, ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkistus
Vuosikokous
Lounas 
Vuosikokous jatkuu

Lounas ja iltapäiväkahvit 25 euroa/henkilö.
Aamiainen 9,80 euroa/henkilö. Varattava etukäteen!
Maksetaan 18.9. mennessä Liiton tilille FI90 2142 1800 
0097 33 viitteellä 7799. Ilmoittautumiset 18.9. mennessä  
leena.asp-rinne@kalevalaistennaistenliitto.fi tai  
puh. 050 4122 021. 

Kalevala Korun tehtaanmyymälä palvelee kokous- 
vieraita lauantain ajan. Halutessasi voit lähettää listan 
ostoksistasi valmiiksi pakattavaksi osoitteeseen  
tehtaanmyymala@kalevalakoru.fi

Kalevalaisten Naisten Liitto on perinteestä ja kulttuurista kiinnostuneiden ihmisten 

verkosto. Kulttuurin voima kokoaa meidät yhteen ja yhdessä etsimme uusia näkö-

kulmia perinteeseen.

Liitto järjestää kulttuuritapahtumia, seminaareja ja matkoja. Paikallisyhdistyksissä 

toimintaa on viikoittain. Kalevalaisten naisten toiminta näkyy vireänä vaikuttamisena 

eri puolilla Suomea.

Liity mukaan!  www.kalevalaistennaistenliitto.fi/palaute.html tai lähettämällä 

tämän lomakkeen täytettynä.

Perinne on yhteinen ilo!

POSTIMAKSU 
MAKSETTU

Kalevalaisten Naisten Liitto ry

Tunnus 5015328

00003 VASTAUSLÄHETYS
Nimi

Osoite

S-posti

Puh.nro

Minkä paikkakunnan jäsenyhdistykseen tahdot liittyä

 Seuraava Pirta ilmestyy 11.12.

     Upean juhlakiertueen parhaimmat palat  Joululehdet tunnelmanluojina

  Vuoden 2015 Larin Paraske -palkitun ajatuksia       Liiton ensi vuoden teema on ”Samaa sukua”
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Kolumni

Jo Suonenjoen kohdalla se alkaa. Suun seutuvilla käyn-
nistyy tuttu, mutta aina yhtä outo ilmiö. Ikään kuin se, 
mitä päästän suustani ja varsinkin miten, ei olisi enää 
minun hallittavissani.  

Kun Puijon torni viimein häämöttää horisontissa, on 
turha enää pyristellä. Savolaisuus on alkanut tunkeutua 
ruumiiseeni, suuaukon kautta, puheena, joka tekee mi-
nusta muutaman kesäisen päivän ajaksi jonkun toisen.

Kenet sitten? Lapsenko, joka asui ensimmäiset kymme-
nen vuottaan Kuopiossa ja jonka kieli kiääntyi venku-
roille, joita omat, eteläkarjalaiset ja varsinaissuomalaiset 
vanhemmat eivät taatusti olleet siihen taivuttaneet. Asial-
la olivat ennemmin talon muut lapset ja heidän vanhem-
pansa.
 
Kuten Lahja ja Toivo, kahdeksankymppinen pari, lapsuu-
denystäväni vanhemmat, jotka löydän yhä sieltä samai-
sesta lapsuuteni kerrostalosta.

Vierailu Lahjan ja Toivon luona vauhdittaa kielenkanti-

mien muodonmuutosta entisestään. Kun kahvit on juotu, 
piirakat syöty ja valokuva-albumit katseltu, kieli tuntuu 

vain höltyvän höltymistään. Kohta tuo heilahtelloo irral-
laan – ja silti tähän elämänhetkeen niin tiivisti kietou-
tuen. 

Eikä kyse ole lopultakaan itse sanoista, varsinaisista 
murreilmaisuista vaan ennemminkin rytmistä, kiihdytyk-

sistä ja hidastuksista, kaikesta tavujenkin väliin mahtu-
vasta. Juuri se rakentaa tämän hetken, painaa sen meihin 
syvälle.

 Eivät Lahja ja Toivo ole niin ihmeellisiä sen takia, mitä 
he sanovat, vaan miten. Siihen kun on upotettu heidän 
koko olemuksensa, jonka heidän tyttärensä tiivisti niin 
osuvasti yhden noiden iänikuisten valokuva-albumien si-
vuille, kuvaan, jossa Lahja ja Toivo seisovat talvipalttois-

saan Kuopion kauppahallissa. Kuvan alla lukee: Oikeita 
immeisiä. 

Teatteriohjaaja Ralf Långbacka kertoo muistelmateok-
sessaan Taiteellista teatteria etsimässä, miten hän oi-

valsi murteen valtaisan merkityksen ohjatessaan parin 
kymmenen vuoden ajan kesäteatteria Närpes teaternille. 
Vasta murteen käyttö vapautti näyttelijät heittäytymään 
roolihahmoihinsa täysillä, koska ”… kieli ulottuu paljon 
syvemmälle kuin vain puheeseen, se liittyy koko ihmisen 
toimintaan, koko hänen identiteettiinsä.”             

Tämä tuli todistettua matkan jatkuessa Kuopiosta itärajal-
le, jossa pääsin katsomaan Wärtsilän kesäteatterin tämän 
vuotista esitystä ”Rikkautta rakkautta riittämiin”. Vanhan 
ladon uumenissa, pääskysten pyrähdellessä sisään ja ulos 
nähtiin siis itäsuomalaista saippuaoopperaa, kohtalon 
kiemuroita huijarilieron lirkutellessa perijätärsiskosten 
suosioon. 

Saippua huuhtoutui esityksestä kuitenkin pian pois. 
Huuhteluaineena toimi murre, joka teki henkilöistä ou-
don koskettavia. Kliseisyydestä tulikin realismia ja tari-
naa seurasi loppuun saakka ilman vaivaantuneisuuden 
häivääkään. 

Murteella puhuva ihminen on siis ikään kuin enemmän 
ihminen.

Ja varmuuden vuoksi: kyse ei ole arvottamisesta, im-
meisten paremmuudesta vaan siitä, miten kieli antaa voi-
mavaroja käyttöön. 

Siis takaisin alun kysymykseen: kenet toiset se savo mi-
nusta tekee? 

Toki sen muinaisen lapsen, mutta kenties jonkun vie-
lä ammoisemman… Jonkun sielun perukoilla asustavan, 

joka on vielä samaa vahvaa tekoa ruumiinsa ja koko ym-
päristönsä kanssa.

Teksti Hannimari Heino
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Aamu design Kirsti Doukas
Korut myynnissä viikolla 39

Näin tahdon   olla vain
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