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Pääkirjoitus

Takokaamme uudenlaista    
      Sampoa 

Mikä se voima mi vuoretkin siirtää
kolhut kovat kun koetaan?
Mikä se taikain mi suureksi piirtää
karun kansan järvien maan?

Laulun valta, soiton valta
kansan kunnon kuuluttaa,
valoon nostaa vaivan alta
tietomahti hengen vaan.

Kaikki turha unhoon häipyy,
loitsut, luotteet, laulut jää
Kaikki minkä ihmiskaipuu 
sytyttää täyteen elämään.

Tässä Sammon taonta -runossaan jyväskyläläinen kirjai-
lija, runoilija ja lausuntataiteilija Terttu Pajunen-Kivikäs 
avaa omaa suhdettaan suomalaiseen hengen perintöön. 
Jyväskylän Kalevalaisten Naisten pitkäaikaisena puheen-
johtajana Pajunen-Kivikäs näki kuinka kautta aikain on 
taottu runon ja soiton taikasauvaa. Tänään me luomme 
yhdessä uutta, elävää ajan henkeen kiinnittyvää kulttuu-
ria. Laulut, tanssit runot ja tarinat ovat aina oman aikan-
sa kuvia, mutta niillä on yhteinen pohjavire.
 
Nyt elämme keskellä juhlavuotta, jossa pääosassa ovat 
loitsut, luotteet ja laulut. Kanteletar täyttää 175, Kalevala 
180 ja Kalevalaisten Naisten Liitto 80 vuotta. Tässä on 
aineksia yhteen juhlavuoteen enemmän kuin tarpeeksi.

Kalevala on aarteisto, joka elää, muuntuu ja innostaa läpi 
sukupolvien. Juhlavuosi on mahdollisuus ja velvoite kat-
soa Kalevalaa ja Kanteletarta uusin, tuorein silmin. Mitä 
eepoksemme antaa meille vuonna 2015? Miten saamme 
sen eläväksi ja todeksi?

Kalevalaiset Naiset on vaalinut perinnettä jo 80 vuotta. 
Koko ajan ohjenuorana on ollut perustajan kirjailija Elsa 
Heporaudan näky: perinne on tehtävä eläväksi ja helpos-
ti tavoitettavaksi. Kalevalaiset naiset haluavat tuoda esil-
le juhlavuotenaan kulttuuriperintömme tärkeyden. Yksi 
esimerkki ajasta ovat kotimaiset rap-artistit, jotka vievät 
upeasti runonlaulun perintöä eteenpäin uudella tavalla 
omassa genressään. 

Verkostot, yhteistyö, yhdessä tekeminen, joukkoistami-
nen ovat päivän sanoja. Kalevalan, Kantelettaren ja Kale-
valalaisten Naisten Liiton juhlavuodet ovat erinomainen 
esimerkki yhdessä tekemisen voimasta. Kalevalaisten 

Naisten Liiton koordinoimissa juhlavuosijärjestelyissä 
ovat mukana Helkanuorten Liitto, Kalevalaseura-säätiö, 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Sibelius-Akatemian 
kansanmusiikin aineryhmä, Seurasaarisäätiö ja Talonpoi-
kaiskulttuurisäätiö. Kalevalan tulkitsijoiden Jean Sibe-
liuksen ja Akseli Gallen-Kallelan 150-vuotisjuhlavuodet 
nivoutuvat luontevasti yhteen kalevalaisen juhlavuoden 
kanssa.

Kalevalanpäivän 28.2.2015 valtakunnallinen konsertti 
Finlandia-talolla on yhteisen ilon juhla. Siellä kohtaavat 
Duudsonit, kalevalaiset naiset ja helkatytöt kansallispu-
vuissaan eri puolilta Suomea. Tämä juhlavuosi on myös 
130-vuotiaan kansallispuvun juhlaa. Kalevalaiset naiset 
haastavatkin muodintekijät kurkistamaan kansallispu-
kujen maailmaan, josta löytyy aineksia persoonallisiin 
mekkoihin, jakkuihin ja liiveihin. Kansanrunot soivat jo 
räpissä, mutta milloin flammuraita löytyy muotimekosta? 
Innostavaa kalevalaista juhlavuotta kaikille Pirran lu-
kijoille. Terttu Pajunen-Kivikkään runon voimalla tako-
kaamme uutta, omanlaista sampoamme. 

Takomaan tää kansa luotu aikain alussa jo on
synnyinlahjana se suotu kaikuessa kantelon.
Me taomme jokainen kohdallamme
me taomme jokainen tiedoillamme
me taomme jokainen taidoillamme
mutt´ sen verran arvossa työmme vaan
min verran osaamme RAKASTAA.
Sen verran kansamme kalevainen
se takoo uutta sampoaan.

Annamari Maukonen
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KALEVALA  
RUNOSTA RÄPPIIN 

Kirposi tulikipuna!
Läpi maan, läpi manalan
Läpi kuuen kirjokannen
Läpi taivosen kaheksan!

Kolmetoista soittajaa, laulajaa ja tanssijaa herättää Kale-
valaiset tarinat ja myytit soimaan ja liikkumaan Finlan-
dia-talossa kalevalaisten naisten Kalevalan päivän juhlas-
sa 28.2.2015.

Kantele kaikaa – suomalais-karjalais-tanzanialaisella hur-
moksella, jouhikko raikaa – runolaulu siivittää kuulijat 
matkalle kokemaan hiljaista haltioitumista, Väinämöisen 
soittoa, Tulen loitsua ja Hiiden hirven juoksua. 

Esiintyjät
Ääniteatteri Iki-Turso: Heikki Laitinen, Taito Hoffrén, Eila 
Hartikainen, Maari Kallberg, Ilona Korhonen, Anna-Kaisa 
Liedes, Outi Pulkkinen

Suunta: Kristina Ilmonen, Anna-Kaisa Liedes, Timo Väänänen
Duo Mitrei: Päivi Järvinen, Timo Väänänen

Matti Pitkänen ja Hänen Alhaisuutensa

Arnold Chiwalala & Pole Pole: Arnold Chiwalala,  
Topi Korhonen, Ricardo Padilla

…..Siitä juoksi Hiien hirvi
Poropetra poimetteli
Ahin aittojen perätse.
Lapin lapset itketteli
Lapin naiset nagratteli
Lapin koirat haukutteli…..

Itse Vanha Väinämöinen
Otti soiton sormillensa:
Jo ilo ilolle tuntu
Soitto soitolle tajusi!
Ei ollu sitä metässä
Jok´ ei tullut kuulemahan
Soitantoa Väinämöisen

 Lisätietoja yhtyeistä:
 http://suunta.maanite.fi/ 
 http://globalmusic.fi/fi/arnold-chiwalala-band
 Iki-Turso:https://www.facebook.com/  
 events/728023597217139
 http://mitrej.maanite.fi/
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Liput Tiketti
Hinta jäsenille 20 € ja muille 25 € + 
palvelumaksu.
Tilaa väliaikatarjoilu omalle seurueellesi 
suoraan Finlandia-talosta.

KALEVALA RUNOSTA RÄPPIIN

Helsingissä Finlandia-talolla 28.2.2015
Kalevalainen tori 
Finlandia-talon Piazzalla 
klo 16-18

Kalevala runosta räppiin 
klo 18-20.15, 
väliaika

Kalevalan päivän valtakunnallinen juhlakonsertti 

Finlandia-talon ravintola palvelee koko tapahtuman ajan. 
Katso Finlandia-talon tapahtumasivulta: www.finlandiatalo.fi/fi/
tuleviatapahtumia. Tilaa väliaikatarjoilu omalle seurueellesi suoraan 
Finlandia-ravintolan myyntipalvelusta: Puh. (09) 4024 500, 
Sähköposti: ravintola@finlandiatalo.fi tai 
Tervetuloa seurustelemaan ja viihtymään jo ennen konserttia!

Kalevala Koru Oy, Helkat, Duudsoneiden Jarppi ja HP, 
Roihu, kalevalaista jäsenkorjausta, leikkiä, laulua

Kansallispukuetkot, kansallispukukonsultti 
Taina Kangas ja kansallispukukolmoset

Hanki torilta oma Välke-korusi! 

Kirjoja, käsitöitä, hoitotuotteita ym.

Liput Tiketti.fi tai puh. 0600-1-1616 
(klo 9-21 | 1,78 €/min + pvm) 
Hinta jäsenille alkaen 22 € ja muille alkaen 27 €,
lasten (7-16-v.)  hinnat alkaen 11,50 €

Tehdään yhdessä kalevalaisuudesta vuoden ilmiö!

Kansanmusiikin huiput: Heikki Laitinen, Taito Hoffrén, 
Maari Kallberg, Anna-Kaisa Liedes, Ilona Korhonen, 
Timo Väänänen ja monet muut!
Räppäävä kansanmuusikko Matti Pitkänen ja 
Hänen Alhaisuutensa: Kalawhale
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Folklandia-risteily on ainutlaatuinen tilaisuus nähdä mis-
sä suomalainen kansanperinne kulkee laulun ja tanssin 
osalta. On upeaa nähdä kaikenikäisten pelimannien in-
toutuvan soittamaan toistensa kanssa hyttikäytävällä tai 
kansantanssijoiden yhteistanssia. Risteilyn aikana voim-
me todeta kansanperinteen elävän edelleen ja muuttuvan 
nuorten tekijöiden käsissä aikaa seuraavaksi taiteeksi. Me 
kalevalaiset naiset olemme merkittävä tekijä siinä, että 
muistutamme sekä perinteen parissa toimiville ja muille-
kin mistä suomalaisessa kansanperinteessä on kysymys. 
Jokaisessa supikkaan iskussa tai kanteleen kajahdukses-
sa on kalevalainen pohja ja poljento. Juhlavuotemme vie 
toivottavasti sanomaamme yhä suuremmalle joukolle, sil-
lä meissä jokaisessa asuu kalevalaisuus, on vain kyse siitä 
löydämmekö me sen.

Lauantaina saimme myös todistaa Kalevalaisten Naisten 
nuorisotyön, helkatoiminnan, elävän ja innostavan uusia 
nuoria toimintamme pariin. Lempäälän Helkanuoret sai-
vat Folklandia 20 vuotta -gaalassa Vuoden nuori peliman-
ni 2015 -stipendin. Huomionosoitus jaetaan nuorelle tai 
ryhmälle, joka jollakin tavalla tuo merkittävän leimansa 
kansanmusiikin kenttään. Tämä upea helkaryhmä vetä-

jänsä Outi Sanén johdolla on saanut viritettyä Lempäälän 
seudulle kanteleryhmän, jonka ilo kuuluu joka sävelessä. 
Sunnuntaina kalevalaiset naiset ja Helkanuorten liitto 
esittelivät toimintaansa messutapahtumassa. Toiminnan-
johtaja Sirpa Huttunen, Sari Kaasinen ja Laura Puromies 
esittelivät liittoamme sadoille risteilyvieraille. Pirta-lehti 
ja juhlavuosikoru kiinnostivat kävijöitä ja liittomme sai 
lukuisia uusia jäseniä. Parhaimmillamme me kaleva-
laiset naiset olemme yhdessä toisten kanssa toimiessa 
ja saadessamme henkilökohtaisen kontaktin ihmiseen. 
Mennään juhlavuotemme aikana siis turuille ja toreille 
kertomaan toiminnastamme ja kutsumaan ihmisiä löytö-
retkelle kalevalaiseen maailmaan.

Juhlavuotemme on nyt polkaistu käyntiin ja sydän täyn-
nä riemua suuntaan katseeni kohti tulevia tapahtumia. 
Risteilyllä opin, että aatteemme ja toimintamme kiinnos-
taa kyllä, kunhan saamme hetken aikaa kertoa mitä me 
olemme. Juhlavuosi on upea mahdollisuus tulla mukaan 
toimintaan uutena, mutta myös meille tilaisuus näyttää 
suurelle yleisölle keitä me olemme. Nyt siis ilo kuplimaan 
ja rinta rottingilla näyttämään millainen voimajoukko  
kalevalaiset naiset ovat! 

Kalevalaisten Naisten Liiton juhlavuosi  
käynnistyi Folklandialla Teksti Kaisa Räsänen, kuvat Timo Hukkanen

Kalevalaisten Naisten Liiton juhlavuosi sai arvoisensa aloituksen, kun puheenjohtajamme 
Sari Kaasinen avasi sen Folklandia-risteilyllä Helsingistä-Tallinnaan 9.-10.1.2015.   

Set’Akat ja kansanmusiikkiyhtye Roihu täyttivät salin jokaisen sopukan kansanmusiikin 
ilolla ja voimalla. Sarin valovoimainen persoona ja taitavat kanssaesiintyjät saivat  

kuulijan ihokarvat nousemaan pystyyn ja kuplivan ilon nousemaan pintaan.  
Tätä me olemme, perinteen kantajia ja sanansaattajia. 
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Puheenjohtajalta

Kalevalaisten Naisten Liiton ja kalevalaisuuden upea 
juhlavuosi on alkanut. Koko vuosi sujahtaakin nyt juh-
lahumussa, etenkin, jos ehtii juhlistaa myös muita vuo-
den juhlijoita: Sibeliusta, Gallen-Kallelaa, Rautavaaraa 
tai 130-vuotiasta kansallispukua. Suomalaisuus, kaleva-
laisuus ja oman kulttuurimme ainutlaatuisuus saavat 
ansaitsemansa huomion ja näkyvyyden tämän vuoden 
aikana. Juuri niin pitääkin olla!

Oman juhlavuotemme aloitussäkeet laulettiin Folklan-
dia-risteilyllä 9.1.2015. Nimemme tiedettiin ja aatteemme 
muistettiin, olemmehan olleet mukana risteilemässä jo 
kaksi kertaa aiemminkin.  Laivan käytävillä nuoret esiin-
tyjämme Lempäälän helkanuoret ja kansanmusiikkiyhtye 
Roihu saivat kiitosta taidoistaan ja iloisista esityksistään. 
Nämä nuoret ovat tulevia aatteemme kantajia, ja jo nyt 
mukana tuomassa raikkaan tuulahduksen toimintaam-
me. Samalla reissulla saimme “suuren joukon joutsenii” 
joukkoomme. Lämpimästi tervetuloa jokaiselle uudelle 
jäsenelle!

Yksi koko juhlavuoden tärkeimmistä tapahtumista oli 
juhlavuoden Välke-korun luovutus juhlavuotemme suo-
jelijalle, tasavallan presidentin puolisolle rouva Jenni 
Haukiolle. Perinteen kunnioitus ja arvostus oli käsin kos-
keteltavaa lämminhenkisessä tapaamisessamme tammi-
kuun lopussa. Kalevalaisten naisten kunniatehtävä on 
pitää aate elävänä, avata uusia ovia ja viedä viestiämme 
eteenpäin - nyt myös Rouva Haukion kutsumana Turun 
kirjamessuille lokakuun alussa 2015.

Juhlavuoden ohjelmamme onkin hengästyttävää luet-
tavaa: niin paljon tapahtuu koko ajan. Juuri lähestyvät 
Kalevalan päivän seudun tilaisuudet ovat upea näyttö 
kalevalaisuuden monipolvisuudesta. Jos sinulla ei vielä 
ole lippua juhlavuotemme päätapahtumaan, upeaan kon-
serttiimme Helsingin Finlandia-talolla, niin se kannattaa 
hankkia heti. Ilo, riemu ja nauru hersyvät taatusti Finlan-
dia-talon kalevalaisella torilla ja konserttisalissa. Mitä ta-
pahtuukaan, kun mukaan tulevat vielä Duudsonit? Siinä 
on elämän roihua kerrakseen!

Samalla reissulla kannattaa ehdottomasti myös käydä 
ihailemassa Tauno Hurrin upeaa Kalevala Korun puuesi-
nenäyttelyä Arabian galleriassa. Kokoelma on esillä Helsin-
gissä aina toukokuun loppuun saakka, jonka jälkeen se 
on mahdollista saada esille myös muille paikkakunnille.
En malta myöskään olla mainitsematta liittomme kesä-
kuisia kulttuuripäiviä Kuhmossa. Ajankohta kannattaa 
varata jo nyt kalenteriin, sillä luvassa on hieno tapahtu-
ma, ja mahdollisuus samalla päästä käymään Vienan Kar-
jalassa Juminkeko-säätiön asiantuntevalla opastuksella. 
Vienassa on vielä jäljellä häivähdys menneestä. 

Uskon, että liittomme perustaja Elsa Heporauta myhäilee 
tyytyväisenä tuonilmaisissa, kun näkee, millä tarmolla 
olemme aloittaneet juhlavuotemme. Valtakunnallisten ta-
pahtumiemme lisäksi paikallisyhdistykset tekevät upeaa 
työtä omilla paikkakunnillaan, verkostoituvat ja järjestä-
vät paljon tilaisuuksia. Jokainen paikkakunta ja paikallis-
yhdistys tarvitsee omat Elsansa - ihmiset, jotka laittavat 
itsensä likoon ja lähtevät tekemään hyvää toisille. Ilman 
heitä yhdistykset eivät toimi, asiat eivät mene eteenpäin. 
Kiitos jo tässä vaiheessa jokaiselle juhlavuoden eteen pa-
kertavalle voimanaisellemme! 

Joukkovoima on mahtava voima – se saa meidät lähte-
mään, tekemään ja kokemaan. Kalevalainen joukkovoima 
tuokoon meidät kaikki yhteisen ilon äärelle. Nyt siis: levi-
tä sanaa, huutele ja huhuile. Koppaa myös kaveri mukaan 
tähän iloon.

Toivotan omasta, Liiton hallituksen että kaikkien yh-
teistyökumppaneidemme: Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuran, Kalevalaseuran, Seurasaarisäätiön ja Sibelius-Aka-
temian väen puolesta ilon täyteistä kalevalaisuuden juh-
lavuotta 2015 meille kaikille!

Antaa ilon leimahdella!

Sari Kaasinen
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Helmikuu
13.2.-31.5. Kestikartanosta catwalkille – kalevalaiset naiset 80 
vuotta -juhlanäyttely Arabian galleria, Helsinki
26.2.2015 klo 13–17 Kalevalaseuran seminaari Suuri ja pieni 
traditio suomalaisessa kulttuurissa – Kalevalan, Sibeliuksen ja  
Gallen-Kallelan perintö Helsingissä 
27.2. klo 14–16 Kalevalan päivän tilaisuus, Suomalaisen  
Kirjallisuuden Seura, Hallituskatu 1, Helsinki* 
27.2.2015 klo 19 Tero Saarisen Kullervo Kansallisoopperassa 
28.2. Kalevalan päivä
klo 12 seppeleen lasku Lönnrotin patsaalle / Kalevalaseura
klo 13–16 Kilpalaulu Kalevalasta -konsertti lapsille ja nuorille, 
Musiikkitalo/ Kalevalaseura / vapaa pääsy
28.2. asti Taiteilijoiden Kalevala Venäjällä -taidenäyttely  
Juminkeossa Kuhmossa/ Kalevalaseura. 

Juhlavuoden päätapahtuma Kalevala runosta räppiin  
-juhlakonsertti Finlandia-talolla klo 18 ja Kalevalainen tori  
klo 16-18 Finlandia-talon Piazzalla.  
Katso ilmoitus Pirran sivulta 5.    
  

Maaliskuu
10.3.–29.3. Taiteilijoiden Kalevala Venäjällä -taidenäyttely  
Kulttuurikeskus Stoassa, Turunlinnantie 1, Helsinki / Kalevalaseura.
28.3. Kalevalaisten Naisten Liiton ylimääräinen kokous Arabian- 
rannassa Pop- ja jazzkonservatoriossa Helsingissä
28.3. Kestikartano pop up -kahvila Kestikartanosta Catwalkille 
-juhlanäyttelyssä Helsingissä

Huhtikuu
9.4. klo 14–17 Agricolan ja suomen kielen päivän seminaari ja 
konsertti, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Hallituskatu 1,  
Helsinki* – Tilaisuuden järjestävät Sibelius-Akatemian kansan- 
musiikin oppiaine ja SKS.

Kesäkuu
11.–12.6. Kulttuurimatka Vienan Karjalaan, järjestäjänä Juminkeko
12.–14.6. Kuhmon valtakunnalliset kulttuuripäivät, Kuhmon  
Kalevalaiset Naiset
11.–14.6. Helkanuorten valtakunnallinen kesäleiri Kuhmossa
26-27.6.2015 Kalevalaisten Naisten Liitto mukana Wanhan Kir-
jallisuuden päivillä Sastamalassa

Heinäkuu
18-26.7. Kalevalaisten Naisten Liitto mukana Rauman pitsiviikoilla
Jäsenyhdistyksiä kannustetaan esittelemään omaa toimintaansa 
kesätapahtumissa eri puolilla maata.

Elokuu
8.8. Kansallispukujen iso tuuletuspiknikki, valtakunnallinen  
tapahtuma Seurasaaressa
20.8. klo 17–19 Taiteiden yö Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa, 
Hallituskatu 1, Helsinki*

Syyskuu
Kalevalaisten naisten juhlakiertue Kalevala Korun kanssa
Iloiset iltamat, paikallista ohjelmaa ja korumuotinäytös:
Tampere 15.9./ Jyväskylä 16.9./ Oulu 17.9./ Kuopio 18.9. /  
Joensuu 19.9. 
Vuosikokouspäivät Helsinki 25.–26.9.2015
pe 25.9.2015 klo 13 vierailu Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa
pe 25.9.2015 Kalevalaisten naisten ja Kalevala Korun juhlakiertue 
päättyy Helsinkiin, järjestäjänä Helsingin ja Suur-Helsingin  
Kalevalaiset Naiset ja Espoon Kalevalaiset
la 26.9.2015 Kalevalaisten Naisten Liiton vuosikokous, Helsinki

Lokakuu
2-3.10. Kalevalaisten Naisten Liitto mukana Turun kirjamessuilla
9.10. klo 14–16 Aleksis Kiven päivän tilaisuus Suomalaisen  
Kirjallisuuden Seurassa, Hallituskatu 1, Helsinki*
pe 23.10. suunnitteilla Larin Paraske -ilta Helsingissä 
la 24.10. Kalevalainen kekri – mystiset syömingit  
Suomenlinnassa Helsingissä.
Kalevalaseuran kekrinpäivän seminaari 30.10. tai 31.10.

Marraskuu
Juhlavuosi huipentuu ympäri maan syttyviin Tarinatuliin.  
Paikallisyhdistykset järjestävät tarinatulia yhdessä päiväkotien,  
koulujen, vanhainkotien ja kirjastojen kanssa.

Yhteistyössä ovat mukana Helkanuorten liitto, Kalevala Koru Oy, 
Kalevalaseura, Sibelius-Akatemian kansanmusiikin ai-
neryhmä, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Seurasaa-
risäätiö ja Talonpoikaiskultturisäätiö. *SKS:n tilaisuuk-
siin on vapaa pääsy.

Juhlavuoden 2015 tapahtumia

Kanteletar 175 vuotta, Kalevala 180 vuotta ja  
Kalevalaisten Naisten Liitto 80 vuotta
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Muita juhlavuoden tapahtumia

Juhlavuoden 2015 tapahtumia

Kanteletar 175 vuotta, Kalevala 180 vuotta ja  
Kalevalaisten Naisten Liitto 80 vuotta

Helmikuu
Mikkelin Kalevaiset Naiset
to 12.2. klo 18-20, Ystävänpäivä- ja kalevalakoruilta,  
Naisvuoritalo, os. Mikonkatu 23., Mikkeli
Joensuun Kalevalaiset Naiset
su 22.2. Kalevala-seminaari, Hotelli Kimmeli, Joensuu
Suomussalmen Kalevalaiset
la 28.2. Kalevala-juhla, Teatteri Retikka, Suomussalmi
Vaasan Kalevalaiset Naiset
la 28.2. Kirjanjulkistus ”Louhen liitto” yhteistyössä Haamu Kus-
tannuksen kanssa.
la 28.2. Kalevalan päivän juhlia järjestävät omilla paikkakunnil-
laan ainakin Kuhmo, Lappeenranta ja Vaasa

Maaliskuu
Rovaniemen Kalevalaiset Naiset
su 1.3. klo 10 Kalevalainen kirkkopyhä, Rovaniemen kirkko
Kuusankosken Kalevalaiset Naiset
la 14.3. klo 15.00 alkaen. Kanteletar kanssamme -tapahtuma, 
Kuusankoskitalo, Kuusankoski
Teuvan Kalevalaiset
la 21.3. Pohojalaaset ilonpirot, Teuva

Huhtikuu
Rovaniemen Kalevalaiset Naiset
ke 22.4. klo 18 Sisko Ylimartimo: Kuvittajien Kalevala. Luento 
Rovaniemen pääkirjastossa

Toukokuu
24.5. Ritvalan helkajuhla. Kalevalaisia helkavirsiä laulava neitojen 
kulkue lähtee Ritvalan Raittinristiltä klo 14.00. Juhla jatkuu ulko- 
ilmajuhlana Ritvalan Seurantalonmäellä. Valkeakosken Sääksmäki, 
Ritvalan kylä. Lisätietoahttp://menyt.fi/#rns

Kesäkuu
Seurasaarisäätiö
pe 19.6. Seurasaaren juhannusvalkeat, Helsinki

Heinäkuu
Parikkalan Kalevalaiset Naiset
su 5.7. klo 10.00 kansanlaulumessu Parikkalan kirkossa
klo 13.00 pääjuhla kesäteatterilla (säävarauksella Harjulinna)
ma 6.7. klo 18.00 Runon ilta Helenansaaressa: Runorukin säikeitä
la 11.7. klo 12.00 Parikkalan Pikkupiiat kautta vuosien.  
KNL:n puheenjohtaja Sari Kaasinen paljastaa Piikapatsaan  
Parikkalan torilla
4.-18.7.2015  Juhlanäyttely käsityöneuvonta-asemalla Parikkalassa
Joensuun Kalevalaiset Naiset
ma 6.7. Runon ja suven päivä, Miihkalin patsaan kukitus, Ilosaari, 
Joensuu

Elokuu
Ikaalisten Kalevalaiset Naiset
la 8.8. Kalevalan, Kantelettaren ja kalevalaisen naisen  
juhla piknik-teemalla, Kisapuiston nurmikko, Ikaalinen
Kuopion Kalevalaiset
la 15.8. Kuopion Kalevalaisten kansallispukujen juhlatuuletus klo 
11.00. Kuopion torilla esittäytyminen, eri paikkakuntien kansallis-
pukujen esittely, tanhua ja piirileikkejä yhdessä Kuopion Tanhuujien 
kanssa. Lopuksi yhteistä hauskanpitoa ja eväiden syöntiä Snellma-
nin puistossa.

Seurasaarisäätiö
la 8.8. Kalevalainen kansallispukujen tuuletus, Seurasaari, Helsinki

Syyskuu
Ikaalisten Kalevalaiset Naiset
su 20.9. ilta. ”Kesän valosta Kynttilän paloon”,  
Laivaranta, Laivarannantie, Ikaalinen

Tapahtumia järjestetään koko vuoden ajan  
useilla eri paikkakunnilla. Seuraa Liiton  
verkko- ja FB-sivuja!

9
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Teatterimies ja kirjailija Juha Hurme on katsomisen 
ammattilainen, joka tarkastelee maailmaa intensii-
visesti. Ja näkee kirkkaasti.

Ohjaaja, näyttelijä ja käsikirjoittaja Juha Hurme on kii-
tetty mies. Hänelle on myönnetty muun muassa Eino 
Leinon palkinto ”suomalaisen kirjallisuuden vimmaisista 
tulkinnoista”, ja kirjailija Hurmeen tuorein teos Nyljetyt 
ajatukset on Runeberg-palkintoehdokkaana. Hän on saa-
nut työstään ja taituruudestaan myös Taiteen valtionpal-
kinnon sekä Eino Kaliman ja Larin Parasken palkinnon.
Palkinnot ovat Hurmeelle kuitenkin sivuseikka. Vaikka 
kiitos lämmittää, se ei ole kipinä työhön. Aina ennen 
uuteen ryhtymistä Hurme haluaa hetkeksi unohtaa men-
neen, eikä silloin mietitä jälkeä, jonka mahdollisesti jät-
tää.

– En rakenna menestyksen tai julkisuuden päälle. Tun-
nen suurta riemua, kun saan aloittaa uuden työn aina 
tyhjältä pöydältä, nollata tilanteen. Kaikessa työssä on 
tärkeää kyseenalaistaa ja purkaa vääriä rutiineja.
Jos ei vastaanottoa, niin teosten vastaanottajia – lukijoita, 
kuulijoita ja katsojia – Hurme kuitenkin jo niitä valmistel-
lessaan ajattelee.

– Taidehan on ilmiönä kommunikaatiota, viestintää. 
Teen töitäni nähtäväksi ja luettavaksi, ja kun kuvittelen 
vastaanottajaa, mietin fiksua ihmistä.
Hurme sanoo pyrkivänsä haastamaan ”kumppanin”, sen 
kokijan, joka hänen näytelmiensä ja tekstiensä äärellä on. 
Teatterityöt ja kirjojen kirjoittaminen kulkevat rinnan nel-
jä romaania ja lukuisia käsikirjoituksia ja ohjauksia teh-
neen miehen arjessa.

– Kirjailijan ja ohjaajan työt tukevat ilman muuta toi-
siaan, tarvitsen niitä molempia. Niissä on samaa juuri 
katsominen ja yksityiskohtien näkeminen. Ohjaajana on 
kuitenkin heittäydyttävä ihmisten keskelle, oltava sosiaa-
linen, keskusteltava. Rakastan sitä, mutta kirjoittaessani 
olen onnellisesti yksin.

Jokapäiväinen taiteemme

Sivistynyttä, historiastaan ja juuristaan kiinnostunutta 
katsojaa Hurme ajatteli muun muassa Kansallisteatterissa 
huiman suosion saanutta Europaeus-näytelmää kirjoit-
taessaan ja ohjatessaan. Sen ylistävä vastaanotto yllätti 
niin Kansallisteatterin kuin tekijän itsensä.

– Ensi kesään mennessä näytelmän on nähnyt yli 
20 000 katsojaa. Se on moninkertaisesti se, mitä odotim-
me, Hurme iloitsee.

Kansanrunouden kerääjään tutustuessaan Hurme tukeu-
tui Kalevalaseuran vuosikirjaan D. E. D. Europaeus – 
Suurmies vai kummajainen, jonka kautta hänelle avautui 
originelli tiedemies ja omia polkujaan raivannut idealisti. 
Niin tämän suruhahmoisen rauhanmiehen tarinaa kuin 
muita esityksiä rakentaessaan Hurme lähtee liikkeelle ky-
symyksestä, mitä siinä näkee ihminen, joka ei tiedä sitä 
kaikkea, minkä ohjaaja tietää. 

– Pohdin merkitseviä yksityiskohtia, sillä niistä taide lo-
pulta koostuu. Näytteleminen on ennen kaikkea nähdyksi 
tulemista, ja ohjaaja on katsomisen ammattilainen. Tässä 
on tietenkin aina myös eksymisen vaara.
Hurme sanoo olevansa metodikielteinen ja työskente-
levänsä vailla oppi-isiä. Hänen filosofiansa työstä ja 
taiteesta tuo luomistyöt lähelle. Hän ei pidä siitä, että 
taiteesta tulee uskonnon korvike, vaan ennemmin hän 
korostaa taiteen jokapäiväisyyttä. 

– En innostu ”sytytetään sata kynttilää näyttämölle” 
-tyyppisestä, halpahintaisesta taiteesta hurmioitumisesta. 
Se tehdään älyllisyyden kustannuksella.
Hurme lähestyy taidetta mutkattomasti ja sanoo usko-
vansa kaikessa hyväntuulisuuteen ja lempeyteen. Hän ei 
kuitenkaan epäröi käsitellä taiteen keinoin synkkiä asioi-
ta, päinvastoin. Taide on ilmaisunvapautta ja pienempiä 
puolustavan humaanin Hurmeen keino sanoa sanansa.

– Mutta jos tekee ahdistunutta näytelmää ahdistunee-
na, se ei onnistu. Mitä kamalampi näytelmä on näytellä, 
sen iloisemmin se pitää tehdä.
Vaikka Hurme tuntuu olevan harvinainen monilahjak-
kuus, erityisen luova hän kieltää olevansa.

– Minä olen ahkera. Luen paljon ja tutkin maailmaa 
jatkuvasti. Työtä ja vapaa-aikaa en erota, vaan sanon aina 
viettäväni jatkuvaa vapaa-aikaa. Itse asiassa olen näissä 
ammateissa, koska olen pohjimmiltani työtä vieroksuva. 
Minusta ei olisi raamitettuun ansiotyöhön, vaikka arvos-
tankin sitä. Olen ollut kiinnitettynä myös kaupunginteat-
tereihin, mutta ei siitä tullut hyvää jälkeä, ilo katosi.

Maailma kerrallaan

Uskonnollisen perheen uskonnoton poika laskee aikaa 
alkuräjähdyksestä. Sellainen historiakäsitys on luonnon-
tieteellisen pohjakoulutuksen saaneelle Hurmeelle luon-
teva. Hän osoittaa yksinkertaisella esimerkillä, kuinka 
suhteellinen historia – ja käsityksemme siitä – on:

– Ajanlasku alkaa vajaan neljäntoista miljardin vuoden 
takaa, Suomen budjetti on noin 54 miljardia euroa. Mil-
jardi on kymmenen potenssiin yhdeksän. Kyllä tällaiset 

Katsomisen taito
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Teksti Satu Laatikainen 
Kuva Tuomo Manninen

luvut voi käsittää. Tätä taustaa vasten viiden tuhannen 
vuoden taakse ulottuva kirjoitetun kielen ja sivistyksen 
kulttuuri on järkyttävän nuori – ja siinä suhteessa kaikki 
kirjallisuus modernia. Kivikin on aikalaisemme.

Juuri tämä näkökulma avaa Hurmeelle kivet, eu-
ropaeukset, juteinit ja muut ehkä myyttisinäkin pide-
tyt, omana aikanaan huonosti ymmärretyt suurmiehet. 
1800-luvulla eläneet maailman ravisuttajat ovat vain joi-
denkin sukupolvien päässä.

– Maailma on muuttunut, mutta ihminen on tosi pysy-
vä, meillä on vahvat juuret. Sen takia antiikin maailma-
kin on täysin ymmärrettävä.

Entä onko Hurme pohtinut, millaisia merkkejä omasta 
ajastamme jää? 

– Sitä en oikeastaan tahdo spekuloida. Esko Valtaoja on 
ennustanut, että tulevat tutkijat arvioivat aikamme olleen 
ovaalikeraaminen aikakausi. Vessanpytyt tuntuvat olevan 
kestävintä, mitä meillä ajassamme on, Hurme naurahtaa.

– Mutta, kuten Pentti Haanpää on todennut, otetaan 
maailma kerrallaan.

Loputon leikki

Moniin suuntiin ulottuva Hurme on toiminut Yövie-
raat-teatterissa ja sen myötä syntyneessä Nälkäteatterissa 
sekä muun muassa Teatteri Telakan johtajana. Hän on 
myös luotsannut useita vuosia teatterifestivaaleja Hailuo-
dossa ja Kustavissa.

Kesällä 2014 Hurme aloitti Muonion Pallastunturin 
Hannukurussa omalaatuisen teatteriprojektin, joka vei 
katsojansa juurille. Operaatio Paulaharjun nähdäkseen 
oli vaellettava kaikkiaan viitisen vuorokautta. Vaeltavia 
teatterinystäviä riitti, ja operaatio jatkuu vielä neljänä tu-
levana kesänä eri tuntureissa. Kokonaisuudesta on suun-
nitteilla myös kirja.

Paikat tarttuvat Hurmeeseen ja käyvät jäsentämään 
matkantekoa. Nyljetyissä ajatuksissakin päähenkilöt me-
lovat 700 kilometrin matkan Kustavista Hailuotoon ja tu-
levat puhuneeksi samalla syvyyksistä.

– Olen kiinnostunut eri kolkista, Suomesta, sen mur-
teista ja mentaliteeteista. Vaeltaminen Lapissa on itselleni 
myös aikamatka, joka antaa heijastuksia tuhansien vuo-
sien takaa.

– Ihminen muokkaa maata ja maisemaa, ja siksi on 
todella vaikuttavaa miettiä luonnossa tunturimaastossa, 
kuinka jokin elementti on jököttänyt siellä paikoillaan 
jääkaudesta saakka.

(jatkuu) >>

Juha Hurme lähestyy taidetta  
mutkattomasti ja sanoo  

uskovansa kaikessa  
hyväntuulisuuteen ja lempeyteen.
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Samalla tavalla itseäni kiehtoo kuitenkin myös uudem-
pi maisema, esimerkiksi kotikaupunkini Tampereen 
manufaktuurit ja vanha tehdasmiljöö, jotka on onneksi 
säilytetty.

Hurme on juuri käsikirjoittanut Totem-lastenteatterille 
Anton Tšehovin novellin pohjalta alakoululaisille suun-
natun näytelmän Kastanja-koira, jonka hän myös ohjaa. 
Näytelmä on tilattavissa kouluihin ja tapahtumiin eri 
puolelle Suomea. Kesällä 2016 ilmestyy puolestaan uusi 
kirja, ja sitä ennenkin luvassa mahtaa olla monia uu-
sia alkuja – puhtaalta pöydältä, kenties uusien ihmisten 
kanssa.

– Päätin jo lapsena, etten koskaan lakkaa leikkimästä, 
ja se päätös on pitänyt. En ollenkaan sure vanhenemista, 
vaan haluan säilyttää uteliaisuuden. Luova asenteeni on 
olla ihmeissään, välttää kaavoja ja sisäsiisteyttä. Meillä 
on yksi rajallinen elämä, ja olen tosi kiitollinen omastani.

Kestikartanosta catwalkille 
– Kalevalaiset naiset  

80 vuotta

Designmuseo Arabian Galleria  
13.2.–31.5.2015 

 
Avoinna: ma-ti suljettu, ke-pe 12–18, la-su 10–16

Kalevala Koru Oy:n omistaja Kalevalaisten Naisten Liitto 
täyttää tänä vuonna 80 vuotta. Sen kunniaksi Designmu-
seo Arabian Galleriassa pidetään näyttely, jossa tutustu-
taan Liiton vuosina 1946–1967 pitämän Kestikartanon 
vanhaan kahvilamiljööseen. Galleriassa on esillä Helsin-
gissä Keskuskatu 7:ssa sijainneen ravintolan huonekaluja 
ja Arabian astiastoja.
 
Samalla yleisölle esitellään Germund Paaerin Kaleva Ko-
rulle suunnittelemia puuesineitä yksityiskokoelmasta. 
Perinteet peilautuvat nykypäivään – näyttelyssä on myös 
Kalevala Korun nykytuotantoa, kuten Paola Suhosen Pa-
riisin muotinäytöksessä nähdyt uniikit asut. Kestikartano 
pop up -kahvila 28.3. klo 10, 12 ja 13.30 Kalevalaisten 
Naisten Liiton ylimääräisen kokouksen yhteydessä.

Juhlanäyttelyssä saa järjestää oheisohjelmaa. Ota yhteyt-
tä Liiton toiminnanjohtajaan, mikäli haluat järjestää lau-
lu- tai lausuntatilaisuuden.

Puuesineet lähtevät myöhemmin kiertueelle. Jos olet 
kiinnostunut järjestämään näyttelyn paikkakunnallasi, 
otathan yhteyttä!

Ku
va

 S
te

fa
n 

B
re

m
er

Näyttely on avoinna ennen Finlandia-talon 

pääjuhlaa 28.2. - tervetuloa!
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Kolumni

Mateli, muusani
Karjalan metsäruusu. Sillä nimellä Elias Lönnrot 
kutsui Mateli Kuivalattaren runoutta, vaikka tuskin 
Koitereen liepeillä ruusuja kasvoi. Kurjenjalkoja ehkä.

Kirjahyllyssäni on äitini vanha Kanteletar, kannet irti. 
Takasivulle on raapustettu kiireessä vatruskojen resepti 
ja kirjan väliin työnnetty valkoisia ja vaaleanpunaisia 
muistilappuja. Ensilehdelle olen merkinnyt mustekynällä 
häärunojen numeroita: 5, 19, 15 ja 31. Niiden paikka on 
Kantelettaren Toisessa kirjassa, jonka alkuun äiti on var-
muuden vuoksi pannut: ”Matelin lauluja!”

Sitten lukee ryhdikkäästi: ”Kaikki opettelevat tämän ul-
koa!” Posotimme pätkämme hengästyneinä, neljä tyttöä 
lavalla kansallispuvuissa hieskoivujen katveessa, iät kuu-
desta yhdeksään vuotta. Olkaamme tytöt yhessä, rinna-
tusten rinkilöissä! Siinä kohtaa piti ottaa kaveria kaina-
losta kiinni. Se kävi kankeasti, kahdeksankymmentäluku 
ei ollut vielä halailun aikakautta.

Opin, että runoilija astuu esiin
Aina epäilyttää, jos luovan työn tekijä selittää työsken-
televänsä pelkästään itseään varten. Viihdyttävänsä tai-
teella omaa sieluaan. Taide tarvitsee kohteen. Se voi olla 
runonkeruureissulle lähtenyt lääkärismies kannonnokas-
sa, se voi olla näkymätön ”sinä”. Se voi olla vuori, jolle 
puhuu. Mutta se on olemassa.

Joku runoilijan itsensä ulkopuolella... Jonka suuntaan  
tekijä työtään kohdistaa.
Nykyään runoilija nousee useinkin yleisön eteen. On ru-
noklubia ja poetryslamia, kirjastokeikkoja ja messuhyp-
pelyitä. Tuntuu erilaiselta lukea runo kirjasta kuin kuulla 
se runoilijan esittämänä. Kirjan kanssa ollaan yksin, ää-
neen lukemisen hetki jaetaan yhdessä. Silloin runoilija 
saa olla ihmisten kanssa. Rinnatusten rinkilöissä...

Jakaminen on arvokasta
Ennen muinoin runolla oli paikka rituaalien ketjussa. 
Vieläkin on, sen kun selaa kuolinilmoituksia ja kuunte-
lee vihkipuheita. Runonlaulaja lauloi runonsa yhteisön 
jäsenenä. Sanat kulkivat suusta suuhun. Silti ne kertovat 
usein yksinäisyydestä ja osattomuuden tuskasta. Runo 
on kanava. Sen kautta kulkevat paitsi tunteet, myös maa-
ilmankatsomus. Runoilija viimeistelee runoon näkemyk-
sensä maailmasta, siihen saakka kunnes valmistaa uuden 
runon.

Sellainen työ ei pääty koskaan
Toista runokokoelmaa kirjoittaessani esiäitini hiippaili 
luokseni seitsemän sukupolven takaa. Kuvittelin hänet 
harmaaseen mökkiin perunoita pesemään ja kalaverkko-
ja selvittelemään. Tehdessään Mateli lauloi, punoi virttä, 
kädet kävivät. Siinä runo missä työ, ja toisin päin.

Matelista tuli minulle muusa
Lapsena asuin maatalossa, ympärillä sukua puuhaamas-
sa mitä milloinkin, vuodenaikaan kuuluvia askareita. 
Luin ja kirjoitin, pöydän kulmalla tai pöydän alla. Niin 
kuin jokainen samaan hommaan ryhtynyt, ryhdyin jär-
jestämään maailmaa sanojen avulla. Se piti panna pai-
kalleen. Mikä sana sopii parhaiten? Kun runoilija luo, 
hän punnitsee sanat. Tauot. Välimerkit. Hän etsii koko 
elämänsä ajan ilmaisuja, jotka kuvaavat kohdetta niin 
tarkasti kuin mahdollista.

Mateli lauloi Elias Lönnrotille kokonaista kaksi päivää. 
Säkeillä oli suuri vaikutus Kantelettaren valmistumiseen 
vuonna 1840. Joitakin lauluista Mateli muutti, pyörit-
ti suussaan sopiviksi, toiset hän oppi muilta. Moni oli 
alusta loppuun Matelin oma. Kantelettaren johdannossa 
Lönnrot siteeraa Matelia: ”No vieläki nyt sitäki maassa 
muistellaan ja ken sitä teille lauloi? – Minä sen ennen 
nuorra tyttönä ollen tein.” Työ ja tekijän ammattiylpeys.

Olen ajatellut, että runoilija luo yhdelle.
Ei koskaan joukoille, vaan aina yhdelle.
Kantelettarelle, soittimen hengelle?

Runoilija, nuortenkirjailija ja sanataideopettaja  
Vilja-Tuulia Huotarinen vierailee Pirran vuoden 2015  
kolumnistina.

Teksti Vilja-Tuulia Huotarinen,  
kuva Karisto / Jyrki Nisonen
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Teksti Veijo Murtomäki
Kuva Santeri Levas / Suomen valokuvataiteen museo 
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Osa väärinkäsityksistä on noussut Sibeliuksen vuonna 
1906 englantilaiselle musiikkikirjailija ja Sibelius-ihailija 
Rosa Newmarchille kirjoittamasta kirjeestä. Siinä Sibe-
lius totesi: ”Ulkomainen lehdistö pitää usein teemojani 
kansansävelminä; toistaiseksi en ole koskaan käyttänyt 
muita kuin ehdottomasti omia teemojani.” Toisaalta nuo-
ruudessa tehdyt vierailut runonlaulajien Larin Paraskeen 
ja Pedri Shemeikan luona vaikuttivat ratkaisevasti Sibe-
liuksen sävelkielen muotoutumiseen, myös teemojen eli 
sävelaiheiden tasolla.

Kalevalan vaikutusta ei voi irrottaa karjalaisen runolau-
lun ja kanteleensoiton vaikutteista. Nämä elementit ovat 
läsnä Sibeliuksen ydintuotannossa riippumatta siitä, mitä 
Sibelius myönsi todeksi tai muisti oikein tai väärin myö-
hemmällä iällään. Kalevala-aiheisia teoksia on runsaasti. 
Yhtä lailla karjalaisen musiikin sävelaineksia on useita: 
suoria melodialainoja vähän, mutta runolaulu-tyyppistä 
melodiikkaa sitäkin enemmän. Kantelesointeja löytyy eri-
tyisesti pianomusiikista. Duuri- ja molli-asteikoista poik-
keavia kirkkosävellajeja on lähes kaikkialla Sibeliuksen 
musiikissa. Sibeliuksen musiikin läpäisee karjalainen mu-
siikkifolklore ja Kalevala-aiheisto. 

Kalevala on silkkaa musiikkia
Jo kouluaikana Hämeenlinnassa Sibelius tutustui Kale-
valaan ja Kullervo-tarinaan opettajansa, kansanrunou-
den tutkija Arvid Genetzin kautta. Genetz oli kerännyt 
legendaarisen Axel August Boreniuksen kanssa kansan-
laulukokoelman, johon Sibeliuksen on täytynyt tutustua. 
Mikään muu ei voi selittää sitä, että jo ennen Paraskeen 
tapaamista vuonna 1891 Sibelius oli säveltänyt teoksia, 
joissa on runolauluvaikutteita. Musiikkiopiston päättö-
työssä, a-molli-jousikvartetossa (1889) ja saman vuoden 
F-duuri-viulusonaatissa esiintyy runolaululle tyypillinen 
doorinen asteikko, joka poikkeaa molli-asteikosta astei-
kon 6. ja 7. sävelen suhteen. 

Vuosina 1890–1891 Wienissä opiskellessaan Sibelius sy-
ventyi Kalevalan maailmaan ja kirjoitti Ainolle: ”Minun 
mielestäni Kalevala on aivan moderni. Se on minusta silk-
kaa musiikkia, teema ja muunnelmia. Toiminta on aina 
tunnelmille alistettu; jumalat ihmisiä, Väinämöinen muu-
sikko jne.” Noin vuotta myöhemmin Sibelius ennustaa 
kihlatulleen: ”Olen vakuuttunut siitä, ettei ole kaukana 
se aika jolloin huomataan, mitä aarteita piilee meidän 
vanhoissa perisuomalaisissa kansanlauluissamme. Silloin 
nähdään, että muinaiset suomalaiset, jotka loivat Kale-
valan, olivat yhtä korkealla tasolla myös musiikissaan.” 

Wienissä valmistui muun muassa kolme laulua, joista 
Drömmen (Uni) on melodialtaan lähellä runonlaulaja 
Pedri Shemeikan vuonna 1905 Suistamolla fonografille 
laulamaa Tulen syntyä. Sibelius vieraili Shemeikan luo-
na vasta kesällä 1892 häämatkansa yhteydessä, joten 
innoituksen Drömmen-teoksen kalevalaiseen melodiik-
kaan on voinut antaa vain Borenius-Genetzin kokoelma. 
Mainittakoon lisäksi, että Sibelius toimitti Kalevalan uu-
sintapainokseen vuonna 1895 runosävelmäliitteen, johon 
hän valitsi 17 melodiaa Boreniuksen 800 sävelmän ko-
koelmasta. Siten voi päätellä, että hän tunsi runolaulun 
todella hyvin.

Runonlaulajien opissa
Sibelius muisteli Martti Haavion kirjan Viimeiset ru-
nonlaulajat mukaan runonlaulaja Pedri Shemeikan koh-
taamista seuraavasti: ”Tapasin Shemeikassa niin mie-
hekkään ja ylvään muinaishengen, että tuo käyntini ja 
oleskeluni hänen luonaan on ollut minulle arvokkaampi 
kuin parhainkaan opintomatkani.” Matkastaan Karjalaan 
kesällä 1892 Sibelius laati Helsingin Yliopistolle selon-
teon, jonka mukaan hän oli matkansa aikana merkin-
nyt muistiin itkuvirsiä ja ihaillut runonlaulaja Michail 
Wornasen poikkeuksellisen lahjakasta kanteleensoittoa. 
Lisäksi käy ilmi, että Pedri Shemeikka lauloi Sibeliukselle 
runoja keskeytyksettä kokonaisen vuorokauden. Shemei-
kan laulaman runosävelmän Sibelius merkitsi muistiin: 
se oli ”vanhin kuulemistani”. Tuo melodia esiintyy sävel-
tarkasti Sibeliuksen ns. ”Karelia-kuvaelmamusiikin” ku-
vaelmassa I, ”Karjalainen koti – Sanoma sodasta”, jossa 
kaksi laulajaa esittää vuorolauluna runosävelmän. Sibe-
lius ei ”muistanut” tätä enää vuonna 1906. Samoin hän 
myöhemmällä iällään vuonna 1943 muisti virheellisesti 
käyneensä Larin Paraskeen luona vasta Kullervon sävel-
tämisen jälkeen, vaikka totuus on päinvastainen: Sibelius 
sai runonlaulajattarelta vaikutteita, joiden pohjalta hän 
muotoili Kullervo-sinfoniansa toisen osan, ”Kullervon 
nuoruus” -teeman. Sen käänteet ovat runolaululle omi-
naisia. 

Jean Sibelius loi uransa aikana useita teoksia, jotka saivat  
innoituksensa kansalliseepos Kalevalasta. Silti kysymys Kalevalan 
vaikutuksesta hänen musiikkiinsa on kiinnostava, sillä säveltäjän 
lausunnot eri ajoilta ovat ristiriitaisia. 

”Minun mielestäni Kalevala on  
aivan moderni. Se on minusta  
silkkaa musiikkia, teema ja  
muunnelmia.”
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Kouluajoista lähtien Sibeliusta inspiroineella Kullervo-ai-
heella ja siihen perustuvalla sinfoniallaan Sibelius loi 
suomalais-kansallisen sävelkielen. Sibeliuksen aatetoveri 
Päivälehdestä, säveltäjä Oskar Merikanto kirjoitti Kuller-
vo-sinfoniasta: ”Sibelius vie meidät aivan uusille aloille, 
tuntemattomiin sävellajeihin, hän tuo silmäimme eteen 
kansaneepoksemme kauniimpia helmiä, hän hivelee kor-
viamme suomalaisilla säveleillä, jotka tunnemme omik-
semme, vaikkemme niitä sellaisina ole koskaan kuulleet.” 

Kalevalaista sävelvaikutusta 
Sibeliuksen kanteleharrastus oli alkanut jo opiskeluaikoi-
na. Hän kirjoitti Pehr-sedälleen Helsingistä 1880-luvun 
lopussa: ”Olin naamioitunut suomalaiseksi kanteleensoit-
tajaksi ja olin sitä varten harjoitellut joitakin kansansävel-
miä kanteleella.” Keväällä 1891 valmistuneessa laulussa 
Fågellek (Lintuleikki) piano-osuus matkii kanteleensoit-
toa, jota voi löytää myös Runeberg-laulujen op. 13 piano-
säestyksistä.
Karjalan-matkallaan vuonna 1892 hän kuuli  
kanteleensoittoa alkuperäisessä ympäristössä,  
mikä vaikutti myös hänen soolopianotyyliinsä.  
Impromptuissa op. 5 esiintyy sekä ripaska- 
tanssia että murtosointuja, jotka helisevät  
kanteleen tapaan. Samana vuonna valmistu- 
neen F-duuri-pianosonaatin hitaan osa Presto- 
vaihe on äärimmäisen nopea kanteletanssi.  
Kanteleelle Sibelius sävelsi 1890-luvun lopulla  
kaksi pientä kappaletta sekä yhden viululle ja  
kanteleelle.

Kun Sibelius oli päässyt kansalliseepoksen makuun Kul-
lervollaan, vuosikymmenten mittaan valmistui koko 
joukko Kalevala-sävellyksiä. Mieskuorolle näitä ovat Ve-
nematka ja Rakastava (1894) sekä mieskuoro-orkesteri 
-teos Laulu Lemminkäiselle (1896). Orkesterimusiikis-
sa Kalevala-aiheistoa on ”Karelia-kuvaelmamusiikissa” 
(1893), Lemminkäis-sarjassa (1895), joka sisältää musiik-
kia säveltämättä jääneestä Kalevala-oopperasta ”Veneen 
luominen”, sekä ns. ”Lehdistöjuhlamusiikissa” (1899), 
jonka kuvaelma nro 1 on ”Väinämöisen laulu”. Muita 
Kalevala-teoksia ovat vaskille sävelletty Tiera (1899), 
alkuvoimainen kantaatti Tulen synty (1902), pianosar-
ja Kyllikki (1904), orkesteriruno Pohjolan tytär (1906), 
orkesterilaulu Luonnotar (1913), orkesteriteos Aallotta-
ret (1914), monumentaalinen ”metsä”-sinfonia Tapiola 
(1926) ja kantaatti Väinön virsi (1926). Valmistumatta 
jäänyt ”Marjatta”-oratorio luovutti musiikkinsa III sin-
fonialle (1907). Lisäksi monien soitinteosten Sibeliuksen 
keksimät, mutta runolaulun pohjalta luodut sävelaiheet 
luovat kalevalaisen tunnun kaikkialle, myös sinfonisiin 
teoksiin. Kiinnittyminen suomalaisuuteen ja Kalevalaan 
ei suinkaan estänyt Sibeliusta nousemasta 1900-luvun 
merkittävimpiin kuuluvaksi sinfonikoksi, sillä hän osasi 
sovittaa kansansävelestä nousevan tyylinsä keskieuroop-
palaiseen asuun.

Kirjoittaja on musiikintutkija ja musiikkitieteilijä, joka on väitellyt tohtoriksi Sibeliuksen sinfonioista. Hän työskentelee 
Sibelius-Akatemian sävellyksen ja musiikinteorian aineryhmän musiikinhistorian professorina. 

Sibelius 150 vuotta -juhlavuosi
Merkittävimmät juhlavuoden tapahtumat: 

3. kansainvälinen Jean Sibelius -laulukilpailu,  
Järvenpää 19.4.–24.4.2015

Sibelius-festivaali, Lahti 31.8.–6.9.2015

11. kansainvälinen Jean Sibelius -viulukilpailu,  
Helsinki 22.11.–3.12.2015

6. kansainvälinen Sibelius-kongressi, Hämeenlinna 
4.12.–8.12.2015 

Lisää tapahtumia löytyy juhlavuoden nettisivuilta: 
www.sibelius150.fi
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Kalevalaisten Naisten hallitus kävi luovuttamassa juhlavuoden kunniaksi suunnitellun  
Välke-korun Suomen tasavallan presidentin puolisolle Jenni Haukiolle. Mukana juhla- 
komiteassa hallituksen lisäksi olivat kunniajäsenet, kouluneuvos ja tietokirjailija, Kirsti  
Mäkinen sekä opetusneuvos Raili Malmberg, joka on toiminut aktiivisesti mm. Naisjär- 
jestöjen keskusliitossa sekä Suomen Lottaperinneliitossa. Rouva Jenni Haukio toimii  
juhlavuoden suojelijana.

Puheenjohtaja Sari Kaasisen kalevalainen laulu lämmitti tunnelman sydämelliseksi heti  
kättelyiden jälkeen. Sarin laulu nostatti haikeuden silmäkulmiin alkujännityksen jälkeen.  
“Oi Emonen ensimmäinen, Maan emonen armollinen. Suojelija suuren vuuen, varjelija virallinen.”  
Monelle vierailu näin korkealla taholla oli ensimmäinen.

Pirta-lehden toimitus jutteli Rouva Haukion kanssa hetken kahdestaan. Hänen mielestään  
naisten kannattaisi ammentaa arkeensa elämänvoimaa ja arjen iloa kulttuurista. Taidetta ja  
kulttuuria hän kuvaili valtavaksi voimavaraksi, joka auttaa jaksamaan arjen harmaudessa. 

”Kalevalaisuudessa arvostetaan luontoa ja eläinkuntaa sekä kunnioitetaan perinteitä  
kaikilla elämänalueilla tapakulttuurista kädentaitoihin, ruuanlaitosta juhlatraditioihin. 
Myös sukupolvien välinen yhteydenpito ja yhdessäolo ovat kalevalaisuuden ytimessä. 
Nämä kaikki ovat asioita, joiden uskoisin jo nykyisellään olevan suomalaisnaisten  
suurelle enemmistölle sydäntä lähellä olevaa, elävää kulttuuriperintöä”, kommentoi  
rouva Haukio. 

Kalevalaisten Naisten Liiton perustaja Elsa Heporauta kannatti  
kauneutta, naisellista pukeutumista, koruja ja kulttuuria.  
Miten tasavaltamme ykkösnainen innostaisi naisellisuuteen?

“Jokainen nainen on itse oman naisellisuutensa paras asiantuntija.  
Jollekin naiseus syntyy ensisijaisesti omista sisäisistä tuntemuksista ja  
mielenmaisemasta, toiselle tärkeitä ovat ennen kaikkea ulkoiset elementit  
kuten pukeutuminen, korut, meikit ja kampaukset. Innostaisin jokaista seuraamaan  
omaa intuitiotaan ja vaistoaan niin naiseudessa kuin ihmisyydessä yleensä.”

Naiseudessa hän arvostaa samoja ominaisuuksia ja luonteenpiirteitä kuin miehissäkin.  
Uskallusta olla oma itsensä, kykyä ottaa muut ihmiset huomioon sekä oikeudenmukaisuutta  
ja sydämen sivistystä. Miten hän sitten näkee suomalaisen naiseuden maailmalla? 

“Olemme käyntikortteja maallemme, kulttuurillemme ja kansanperinteellemme. Suomalainen tasa-arvo ja koulutus 
ovat maailmalla erittäin korkealle arvostettuja ja hyvin tunnettuja, mutta kulttuuriviennin puolella on varmasti vielä 
paljon tutkimattomia mahdollisuuksia”.

Voisiko kalevalaisuudesta tehdä siis muoti-ilmiön kohottamaan Suomi-imagea? Nuoret muotisuunnittelijat innostui-
sivat luomaan uusia perinneasuja? “Minusta kaikki sellainen, mikä on aitoa, juurevaa ja omaleimaista, voi oikeassa 
ajassa ja oikeassa paikassa synnyttää trendejä. Kun on uskollinen halki sukupolvien ja vuosikymmenten kantaneelle 
perinteelle, se kyllä huomataan. 
Perinteessä on vetovoimaa!”

Teksti Sanna Mämmi,  
kuvat Tuomas Elenius

Juhlahetki Presidentinlinnassa

Rouva Haukio kertoi ihastuneensa 
kalevalakoruihin jo varhaisessa 
nuoruudessaan. 

Kahvipöytään siirryttiin heti  
virallisen osuuden jälkeen  
juttelemaan mm. Linnan  
remontoiduista salongeista. >>

>>
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Kalevalan laulumailta  
tekstiviestien viidakkoon

Samalla kun kerätään, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
(SKS) arkistoissa pohditaan jatkuvasti sitä, mitä perin-
teellä tai kulttuurilla oikeastaan tarkoitetaan. Tutkimuk-
sen tarpeet ja keruun kohteet ovat avartuneet. Kaleva-
lamittaisista runoista, kansansaduista ja sananparsista 
on siirrytty muistitietoon, kiteytyneistä perinnehelmistä 
repaleiseen arkitodellisuuteen. Hyvä esimerkki isosta, 
useita tuhansia suomalaisia tavoittaneesta yleiskeruusta 
on Suomalaisen päivä: päiväkirjojen kirjoitushanke, joka 
toteutettiin helmikuun toisena päivänä Kalevalan juhla-
vuosina 1999 ja 2009.

Mitä arkistoista löytyy?

Seuran arkistojen kokoelmissa on perinne- ja nykykult-
tuurin aineistoa kalevalaisista runoista sateenkaarinuor-
ten elämäkertoihin sekä kirjallisuuden ja kulttuurihis-
torian aineistoa Aleksis Kivestä Riina Katajavuoreen, 
Tulenkantajista Suomen Kirjailijaliittoon.

Arkistojen aineistot ovat karttuneet SKS:n perustamisesta 
1830-luvulta lähtien. Kokoelmissa on käsikirjoitusten li-
säksi valokuvia, videoita ja äänitteitä. Maantieteellisesti 
kokoelmat ovat pääasiassa suomalaiselta ja karjalaiselta 
kulttuurialueelta.

Kokoelmat ovat yksityishenkilöiden tai yhteisöjen luo- 
vuttamia. Merkittävä osa aineistosta karttuu kilpakerui-
den ja tutkimuskyselyiden kautta. SKS:n arkistoilla on 
myös vastaajaverkosto, johon kuuluu noin 500 eri-ikäistä, 
eri sosiaaliryhmiin kuuluvaa naista ja miestä eri puolel-
ta Suomea. Kaikkiaan perinteenkerääjiä ja arkistonmuo-
dostajia on arkistojen toiminta-ajalta useita kymmeniä 
tuhansia.

Mitä arkistoissa tehdään?

Arkistoaineistojen käsittely, tulivatpa ne sähköisesti tai 
perinteisesti, sisältää monia työvaiheita ja vaatii pereh-
tymistä aineistojen luovuttajien elämänpiiriin ja työhön. 

Teksti Sirkka-Liisa Mettomäki ja Juha Nirkko, Kuvat Gary Wornell

Suomi ei ole enää yhden kulttuurin maa, jos on koskaan ollutkaan. Kulttuurimme 
koko kuva muodostuu erilaisista enemmistö-, vähemmistö-, ala-, nuoriso- ja muista 
kulttuureista. Vuodesta 1831 Suomalaisen Kirjallisuuden Seura on kerännyt ja  
säilyttänyt kulttuuriperintöämme, ja mikä parasta, aineistot karttuvat koko ajan.

SKS:n arkistoissa on
tekstiaineistoja noin 2 000 hyllymetriä

kuvia runsaat 300 000 kappaletta
ääntä lähes 35 000 tuntia

Asiakkaita arkistoissa käy vuosittain noin 2 000  
ja tiedonhakuja tehdään noin 2 500.  

Asiakkaista suurin osa on tutkijoita ja opiskelijoita,  
mutta paljon on myös toimittajia, taiteilijoita  

sekä kirjallisuuden ja kansanperinteen harrastajia.

***

Vuonna 2014 SKS keräsi muistitietoa, 
kokemuksia ja mielipiteitä  

seuraavista asioista:
Elämää lukijana 

Kissa, koira, hevonen – eläin perheenjäsenenä 

Kuolema, menetys ja muisto 

Muistoja ja kokemuksia mielisairaalasta 

Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat 

Pitkät vuodet, kokemuksia Parkinsonin taudista 

Posetiivarit Suomessa

Sateenkaarinuorena nyt ja ennen

Sisäilmaongelma: näin sen koin

Vammaisena Suomessa

...vaikka korkeimman oikeuden  
peräseinään saakka!

Varuskuntaelämää Pohjois-Karjalassa

Kalevalan laulumailta  
tekstiviestien viidakkoon
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Vastaanoton jälkeen aineistoa inventoidaan, analysoi-
daan, luokitellaan sarjoihin ja kuvaillaan. Uuden mate-
riaalin mahdollisimman nopean käyttöön saattamisen li-
säksi myös vanhoista aineistoista on koko ajan pidettävä 
huolta, jotta ne säilyvät käytettävinä. Digitointi sujuvoit-
taa asiakaskäyttöä ja mahdollistaa yhä useampien alku-
peräisaarteiden pääsyn lepoarkistoon.

Asiakkaiden auttaminen ja opastaminen oikean aineiston 
äärelle on tärkeä osa arkistojen työstä, ehkä jopa kaik-
kein tärkein. SKS:n arkistoissa emme vain säilytä mennei-
syyttä, vaan haluamme tarjota sekä tutkijoille että muille 
asianharrastajille aineistoja ja elämyksiä, jotka auttavat 
itsemme ja nykypäivän ymmärtämisessä, parhaassa ta-
pauksessa jopa tulevaisuuteen valmistautumisessa.

Oikean ja luotettavan tiedon saavutettavuus informaatiotul-
van seasta on somen ja internetin aikoina tärkeää. SKS:n 
arkistot tuottavatkin verkkoon jatkuvasti uusia kokoteks-
tiaineistoja, luetteloita, hakemistoja sekä vastauksia esi-
tettyihin kysymyksiin. Toisaalta SKS:ssa uskotaan, että 
käynti arkistossa on aina vaivan väärti!

Mitä minä voin tehdä?

SKS kerää jatkuvasti sekä kirjailijoiden arkistoja että ta-
vallisten ihmisten muistitietoa. Otamme arkistoihimme 
niin katoavia dokumentteja kuin kukoistavaa kansantie-
touttakin. Osallistumalla keruisiimme olet mukana kar-
tuttamassa yhteistä kulttuuriperintöämme.Tutkijoita SKS:n kansanrunousarkiston salissa.  

Gary Wornell, SKS 2012

Piispa Henrikin surmavirsi 1600-luvulta on kansanrunousarkiston 
vanhin käsikirjoitus.
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Vuonna 2015 vietetään suuren suomalaisen  
säveltäjämestarin Jean Sibeliuksen  

150-vuotissyntymäpäivää. 

Juhlavuoden tapahtumia koordinoi Sibeliuksen syntymä-
kaupunki -säätiö. Sibelius tapasi häämatkallaan Karjalaan 

runonlaulajia. Kalevalaisuus, kantele ja runonlaulajien 
kohtaamiset kuuluvat monin tavoin hänen musiikissaan. 
Akseli Gallen-Kallelan Museo juhlii suomalaisen merkki-
taiteilijan 150-vuotisjuhlavuotta monipuolisen ohjelmis-
ton, näyttelyiden ja uuden tietoaineiston kera. Juhlavuo-
den aikana tuodaan esiin Akseli Gallen-Kallelan tuttua, 

mutta myös tuntemattomaksi jäänyttä puolta.

Kanteletarta klubi-illoissa
Vuonna 2015 järjestettävä Ajaton-klubi on tapahtumasarja,  
jonka tarkoituksena on tuoda esiin Elias Lönnrotin Kanteletar- 
runokokoelmaa kansanmusiikin värittämänä. 

Viisi kertaa vuoden 2015 aikana toteutettavassa klubi-illassa  
nykykansanmuusikot herättävät Kantelettaren runot henkiin  
samankaltaisessa muodossa, kuin Lönnrot ne aikanaan  
kuuli – runolauluina. 

Illoista vastaa työryhmä, joka koostuu Sibelius-Akatemiassa  
opiskelleista ja opiskelevista musiikin ammattilaisista.  
Klubi-iltoja on ollut tukemassa mm. Kalevala Korun kulttuuri- 
säätiö. 

Ensimmäinen klubi-ilta ”Eräskummainen kantele” järjestetään  
Kalevalan päivänä Helsingissä, Vanhalla ylioppilastalolla. Muita  
klubi-iltojen aikatauluja voi seurata ryhmän Facebook-sivuilta  
www.facebook.com/shamuband

Menovinkki

Kalevalaisten Naisten Liiton  
juhlavuoden näyttely  

Kestikartanosta catwalkille  
on avoinna Kalevalan päivänä  

ennen Finlandia-talon pääjuhlaa. 

Tervetuloa!

Lisätietoja näyttelystä sivulla 12.

AJATON-KLUBI  
KANTELETAR 175 VUOTTA

Koonnut Petra NikkinenKulttuuriuutiset

Iki-ihastuttavan taidemaalarin ja  
kuvittajan Martta Wendelinin  
aurinkoisia töitä voi ihailla touko-
kuun alussa avautuvassa näyttelyssä 
Hämeenlinnan Taidemuseossa.
Hämeenlinnan Taidemuseo
Vilpurintie 2, 
Hämeenlinna.  
Näyttely 
avautuu 
8.5.2015

Thesleffin taidetta Turussa

Tammikuun lopussa avautunut 
näyttely esittelee maamme johtaviin 
varhaisiin modernisteihin kuulu-
neen Ellen Thesleffin (1869–1954) 
taideteoksia. Thesleff oli taiteilijana 
uudistumiskykyinen ja itsevarma 
värien käytössä. 

Turun taidemuseo 
Aurakatu 26, Turku
Avoinna ti-pe 11-19, la-su 11-17. 
Maanantaisin suljettu.
Näyttely avoinna 17.5.2015 asti.

Sibelius ja Gallen-Kallela 
150 vuotta
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Kilpalaulu  

Kalevalasta  
-konsertit  

Musiikkitalolla
Lauantaina 28.2.  

klo 13–16

Musiikkitalo, Black Box 
(Mannerheimintie 13 A,  

Helsinki)  
Vapaa pääsy!

Kalevalaseura järjestää 
koko perheen konsertin  

klo 13–16. 

Konsertissa esiintyvät  
Puhti, Orffit ja Jukka Nykä-
sen yhtye. Puhdin Lempee 

ja lovee, Orffien Haloo 
Kalevala ja Jukka Nykä-
sen Terveisiä Kalevalasta 
voittivat Kalevalaseuran ja 
Konserttikeskuksen jär-

jestämän ohjelmakilpailun 
vuonna 2013. Kalevalan 
päivänä kaikki ohjelmat 
nähdään samalla lavalla: 
klo 13 Haloo Kalevala, klo 

14 Lempee ja lovee, klo 15 
Terveisiä Kalevalasta. 

Esitysten välillä on  
15 minuutin tauot. 
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Kalevalaisten Naisten Liitto ry viettää tänä vuonna uljaas-
ti 80-vuotisjuhlavuotta. Kalevalaisten Naisten ja Kaleva-
la Koru Oy:n syntyhistoria on yhteinen, ja kalevalaisten 
naisten toiminnan missio ja arvot ovat viitoittaneet tietä 
Kalevala Korun toiminnalle kautta vuosien.

Alkuvuosien jälkeen, 1940-luvulta lähtien Liitto on kes-
kittynyt aatteelliseen toimintaan ja suomalaisen kulttuu-
riperinnön vaalimiseen, kun taas Kalevala Korun tehtä-
vänä on ollut kehittää liiketoimintaa ja rakentaa Kalevala 
Koru -brändin tunnettuutta, arvostusta ja haluttavuutta 
suomalaisten korunystävien keskuudessa.

Liitto ja Koru ovat vuosikymmenet kulkeneet yhtä jalkaa 
mutta omiin tehtäviinsä keskittyen, ja lisäarvo yhteises-
tä taipaleesta on kummallekin varmasti ollut ilmeinen. 
Näinä vuosikymmeninä Suomi on yhteiskuntana kulke-
nut pitkän tien; suomalaisuudesta on tullut osa euroop-
palaisuutta, maailma avautunut ja globaalitalous tuonut 
omat muuttujansa suomalaisten elämänmenoon. Tässä 
maailmanajassa näyttää kuitenkin siltä, että suomalai-
selle kulttuurille on mitä vahvin tilaus, ja myös Kalevala 
Koru puhuttelee suomalaisia tuttuudellaan ja tarinallisuu-
dellaan.

Muutos haastaa meidät joka päivä, mutta oman mission 
rehellisyys, uskollisuus omille arvoille ja uudistumisen 
mahdollisuus ovat auttaneet haasteeseen vastaamisessa.

Kalevala Koru onnittelee 80-vuotiasta  
Kalevalaisten Naisten Liittoa!

Kirjoittaja on Kalevala Korun toimitusjohtaja.

Teksti Riitta Huuhtanen 
kuva Kalevala Koru
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Muotoilun kärjessä
Ensin Kalevala Korun muotoilujohtajan nimitys. Heti sen 
perään arvostettu tasavallan presidentin myöntämä Pro 
Finlandia -kunniamerkki. Korumuotoilija Kirsti Doukas 
myöntää olevansa vielä vähän pyörällä päästään.

Tapaan Kirsti Doukasin kuulaana talvisena aamuna Ka-
levala Korun tehtaalla. Hän on ajanut aamuvarhain Hel-
sinkiin Fiskarsista, jonne jäivät ahkeroimaan aviomies, 
kultaseppämestari Kristian Saarikorpi ja perheen tytöt. 
Tie korutehtaalle on tuttu, sillä Doukas on työskennellyt 
Kalevala Korulle jo useita vuosia. Tänä vuonna hän astuu 
tehtaalle ensimmäistä kertaa yrityksen muotoilujohtaja-
na.

Muotoilujohtajan tehtävä talossa on aivan uusi. Kirsti 
Doukas on toiminut lähes 25 Kalevala Koru -vuotensa 
aikana yrityksessä kultaseppänä, korumuotoilijana ja 
pääsuunnittelijana. Tänä aikana hän on suunnitellut yri-
tykselle useita huippumenestyksekkäitä korusarjoja ku-
ten Vanamo, Naisen ääni, Ratsumies ja Maman Aurore. 
Muotoilujohtaja -nimitys on Doukasille pitkän koru-uran 
huipentuma. Hän paneutuu tehtävään kaikella osaami-
sellaan.

 – Tämä on uusi avaus urallani ja elämäntilanteeseen 
nähden tuli täysin oikeaan aikaan. Lapset ovat sen verran 
isoja, että voin jälleen ottaa itselleni aikaa kehittyä am-
matillisesti. Muotoilujohtajan tehtävä on hieno jatkumo 
Kalevala Koru -uralleni. Tämä on tietty päätepiste, en ha-
lua edes tavoitella enää mitään muuta. 

Tarina ja merkitys
Kalevala Korun vahvuus ja kilpailutekijä on aina ollut 
rohkea ja omaleimainen muotoilu. Mitä uutta Doukas tuo 
jo valmiiksi laadukkaaseen mallistoon? 

– Tehtäväni on määritellä tulevat mallistolinjaukset ja 
vahvistaa entisestään muotoilun strategista roolia Kaleva-
la Korussa. Olen aloittanut työni sillä, että olen tavannut 
kaikki yrityksen korumuotoilijat ja ryhtynyt samalla te-
kemään mallistojakoa. Tulevaisuudessa tarkoituksenani 
on selkiyttää yrityksen korumallistoja siten, että ne ovat 
jaettu tiukemmin tämän päivän Ajassa-mallistoon ja ra-
kastettuihin Klassikkomalleihin. Meillä on valtavan laaja 
ja tasokas mallisto, nyt haluan niiden erottuvan kulutta-
jille yhä vahvemmin.

Doukas painottaa, ettei kyse ole rakettitieteestä. Työtä 
tehdään yhdessä korutalon ihmisten kanssa, herkällä 
korvalla palautetta kuunnellen. Silti jonkun täytyy seistä 
mallistojen takana. 
– Tässä tehtävässä minulla on mahdollisuus olla subjek-
tiivinen. En silti halua olla mikään diktaattori. Muotoilu-
johtaja on ennen kaikkea tiimityöskentelijä ja tätä samaa 
asennetta toivon kaikilta muotoilijoilta. Jos siihen ei voi 
taipua, on väärässä paikassa. 

Diplomaatin työtä
Korun myyntimallistoon valitseminen on pitkä prosessi, 
jossa tarvitaan aikaa, vaivaa ja osaamista. Diplomatiaa 
ja herkkyyden tunnistamista tarvitaan erityisesti silloin, 
kun muotoilijat esittelevät Doukasille omia koruluonnok-
siaan. Palaute on annettava siten, että muotoilijan luova 
työ jatkuu motivoivana ja kannustava tekemisen vire säi-
lyy. 

– Se on sosiaalinen tilanne, joka on osattava hoitaa 
hyvin. Me muotoilijat olemme herkkiä otuksia. Vaistoam-
me pienistäkin asioista, jos kaikki ei ole kohdallaan. Se 
ei kuitenkaan tarkoita sitä, että olisimme reppanoita. 
Luovan työn tekijä on hyvässä ja pahassa sellainen, että 
olosuhteet ja palaute vaikuttavat työn tekemiseen. Han-
kalassa tilanteessa ei synny uutta tai ainakaan mitään 
laadukasta.

Kirsti Doukasin uudessa tehtävässä keskiössä on koru. 
– En johda ihmisiä, vaan muotoilutyötä. Minulle oli myös 
tärkeää, että olen muotoilujohtaja, en taiteellinen johtaja. 
Silloin kaikkien on helpompi ymmärtää, että teemme sar-
jatuotantoa ja siihen liittyvät reunaehdot on hyväksyttä-
vä. Uskon, että kaikki meidän muotoilijamme ymmärtä-
vät sen. Suunnittelutyössä emme voi toimia vain omista 
lähtökohdistamme.

Rubikin kuution pyörityksessä
Kun muotoilujohtaja ei ole Kalevala Korun tehtaalla, hän 
työskentelee lähellä Fiskarsin kotia sijaitsevassa koruyri-
tyksessä yhdessä kultaseppämestarimiehensä kanssa tai 
tutkii tulevaisuutta Tulevaisuuden tutkimuksen laitoksel-
la. 

– Ai miten yhdistän uran, kodin, yrittäjyyden ja opis-
kelut? Se on kuin Rubikin kuutio, siinä on niin monta 
uloketta, nauraa Doukas.

– Saan tämän yhdistettyä siten, että teen muotoilujoh-
tajan työtä oman yritykseni kautta. Yrittäjyys kyllä sujuu 
mainiosti, mutta tällä hetkellä Tulevaisuuden tutkimuk-
sen laitoksella käynnissä olevat opintoni ovat haastava 
yhtälö. Koruasioissa saan iltaisin tunteja lisää sillä, että 
keskustelemme mieheni Kristianin kanssa työasioista ko-

Teksti Petra Nikkinen, kuvat Kalevala Koru
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tona ruokaa valmistaessa. Se ei ole rasite, vaan meille 
elämäntapa.

Nyt Kirsti Doukasilla on monta aihetta iloon. Uusi tehtä-
vä Kalevala Korussa on alkanut mielekkäästi ja päivät ku-
luvat Doukasin omimman, korumuotoilun parissa. Hän 
on saanut vastaanottaa useita onnitteluja sekä uudesta 
nimityksestään että tasavallan presidentin myöntämäs-
tä Pro Finlandiasta. Doukas on historian aikana kolmas 
korualalla ansioitunut muotoilija, joka palkitaan kunnia-
merkillä.

– Olen vielä vähän pyörryksissä koko asiasta. Pro Fin-
landia on ojennus valtiovallalta ja yksi merkittävimmistä 
tunnustuksista, mitä muotoilija voi urallaan saada. Pro 
Finlandia, kuten vastaanottamani muotoilun valtionpal-
kinto ja Vuoden Kultaseppä -nimitys ovat olleet kaikki 
merkittäviä asioita työurallani. Ne merkitsevät minulle 
valtavan paljon. 
Mainetta yllin kyllin, silti Doukas ei koe olevansa  
vielä valmis, ei sinnepäinkään. 

– Muotoilija ei ole koskaan valmis. Haluan  
oppia jatkuvasti lisää. 

Kirsti Doukas
Korumuotoilija, muotoilujohtaja
Vuoden Kultaseppä 1999
Muotoilun valtionpalkinto 2006
Suomen Leijonan ritarikunnan kunniamerkki 

 
Pro Finlandia 2014

Tärkeää: Perhe, työ ja terveys
Viettää vapaa-aikansa perheen parissa.  
Erityiskiinnostuksena haastavat  
ristisanatehtävät.
Motto – Sen minkä teet, tee kunnolla. 

”Minusta on hienoa, että Kalevala Koru on muutakin 
kuin pelkkä kaupallinen liikeyritys. Sillä on taustana 
vahvat kulttuuriset ja henkiset arvot. Olen varmasti  
saanut vuosien saatossa sellaisen virhekäsityksen,  
että Suomi on tasa-arvoinen maa. Tämä johtuu  
siitä, että tasa-arvo toteutuu tässä yrityksessä  
niin upealla tavalla. Minun ei ole koskaan tarvinnut  
taistella paikastani sillä perusteella, mitä  
sukupuolta edustan. Ainoastaan ammattitaito  
ratkaisee.” 
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Teksti Salla Tiainen

”Minulla on sellainen käsitys, että sinä työskentelisit  
töitteni parissa yhtä paljon kuin minäkin, vaikka et  
koskaan vetäisi siveltimenvetoakaan. […]  
Olen varma, että läsnäolosi vaikuttaa töihini yhtä  
merkitsevästi, vaikka et koskaan kouriintuntuvasti auttaisi minua.”

Valokuva, Mary Slöör Rapolassa 1887Axel Gallén: Madonna (Mary ja Marjatta), 1891, 
Gallen-Kallelan Museo
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Näin kirjoitti nuori Axel Gallén Pariisista kihlatulleen 
Mary Slöörille. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 150 vuot-
ta Axel Gallénin syntymästä, ja hänen Kalevala-aiheiset 
teoksensa ovat tuttuja lähes kaikille suomalaisille. Mutta 
entä hänen vaimonsa Mary, jonka Axel jo etukäteen arve-
li vaikuttavan taiteeseensa?
 
Häämatka Karjalaan
Mary Slöör (1868–1947) oli helsinkiläisen ruotsinkieli-
sen, mutta suomenmielisen kulttuurikodin tytär. Avioi-
duttuaan Axelin kanssa hän päätyi heti keskelle taiteili-
jaelämää ja kansallisromanttisesti sävyttynyttä Kalevalan 
etsintää. Häämatka suuntautui Karjalaan, josta vielä us-
kottiin löytyvän Kalevalan henkeä ja kalevalaisia kansan-
tyyppejä. Nuori pari matkusti Viipurin kautta Kuhmoon, 
josta tehtiin retkiä Vienan Karjalaan. 

Axelin ja Maryn matka oli karelianismin alkua. Ensin hei-
dän seuraansa liittyi Axelin taiteilijaystävä Louis Sparre, 
ja seuraavina vuosina Karjalaan matkasivat myös monet 
muut taiteilijat, kirjailijat ja arkkitehdit. 

He tutkivat ja havainnoivat karjalaista kulttuuria ja elä-
mäntapaa maalaten, valokuvaten ja esineitä keräten. 
Nämä tutkimusmatkat eivät kuitenkaan olleet vain etno-
grafisten yksityiskohtien keräilyä ja muistiinmerkitsemis-
tä, vaan osa realistista asennetta, joka edellytti taiteilijalta 
kokemuksellista eläytymistä aiheeseensa.

Näitä omakohtaisia kokemuksia Axel ja Mary saivat pie-
nessä torpassa asuen ja talosta toiseen matkaten. Saa-
puessaan Vienan Karjalassa matkansa ensimmäiseen 
kreikkalaiskatoliseen taloon, Lentiirassa sijainneeseen 
Rimmin taloon, puettiin Marylle vienalainen asu: pellava-
hame ja päähän rikkaasti kirjavin helmin kirjottu sorok-
ka. Vastaanotto oli ystävällinen, mutta heidän perässään 
kulki nuori tyttö, joka lakaisi epäuskoisten jäljet. 

Mary on kuvattu vienalaispuvussa matkalla syntyneissä 
teoksissa Mary ompelee karjalaisessa tuvassa ja Mary Gal-
lén karjalaisessa kansanpuvussa sekä seuraavana vuon-
na syntyneissä maalauksissa Karjalainen äiti ja Madonna 
(Mary ja Marjatta), joissa Mary on kuvattu nuorena äiti-
nä Marjatta-tytärtä imettämässä. Kuvaukset ovat seestei-
siä ja Mary vaikuttaa pikemmin omiin toimiinsa syven-
tyneeltä vienalaisnaiselta kuin vienalaisasuun puetulta 
kaupunkilaiselta. 

Madonna-teoksessa on kuvattu myös muita häämatkalta 
tuotuja esineitä, joista oli rakennettu asetelma Gallénien 
Malmilla sijainneeseen kotiin. Esineet ja Maryn puku 
liittävät teoksen häämatkaan, mutta tekevät siitä myös 
kiinnostavan yhdistelmän kristillistä kuvaperinnettä ja 
vienalaista kulttuuria, eräänlaisen karjalaisen madonnan.

Mary Ainona
Madonna-maalauksessa on kuvattu myös kaksi häämat-
kalla syntynyttä maalausta: keskellä Vuokatti ja Pöllyvaa-

Axel Gallén: Mary ompelee karjalaisessa tuvassa (1890),  
Gallen-Kallelan Museo

Axel Gallén maalaa Aino-tarua Malmilla 1890.  
Gallen-Kallelan Museo

(jatkuu) >>
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ra ja vasemmassa reunassa Aino-tarun keskimmäi-
sen osan luonnos. Ainosta Gallén oli maalannut 
ensimmäisen version Pariisissa opiskellessaan ja 
hänen esiteltyään sitä Suomessa senaatti tilasi hä-
neltä teoksesta toisinnon. Tätä toista versiota var-
ten syntyi häämatkalla useita luonnoksia ja esitöitä. 
Seuraavalta vuodelta on säilynyt myös Aino-aihei-
sia valokuvia.

Ensimmäistä Ainoa maalatessaan Gallén valitti, 
että Pariisista on vaikea löytää Ainoksi kelpaavaa 
mallia. Hän toteaa, että Suomesta kyllä löytyisi so-
pivia, mutta heitä on vaikea saada olemaan alas-
tonmallina. Toisessa versiossa Ainon mallina toimi 
Mary Gallén. Tietääkseni Axel ei ole itse kommentoinut 
Maryn valintaa Ainoksi, mutta todennäköisesti nuori vai-
mo on ollut hänen mielestään sekä Ainoksi sopiva, että 
ymmärtänyt miehensä työn tärkeyden. Toisaalta Aino-ta-
rua maalattiin pitkän aikaa, useissa eri paikoissa ja Mary 
on ollut ainoa, joka on ollut aina läsnä. 

Väinämöiselle piirteensä lainasi Rimmin vanha isäntä Ul-
jaska. Lisäksi Axel hankki irtoparran ja peruukin, joihin 
pukeutuneena myös Mary toimi Väinämöisen mallina. 
Mary kertoo kirjeessä Visuveden Murtosaaresta: ”Äiti saa 
uskoa, että täällä maalataan Kalevalaa […] niin pian kuin 
sade hellittää, hän kantaa taulun ulos rantaan ja minun 
on seistävä mallina vuoroin Ainon, vuoroin Väinämöisen 
vaatteissa. Makasin pienessä sievässä veneessämme yh-
den kokonaisen iltapäivän ja roikuin laidalla Väinämöi-
sen asennossa.”

Aino-tarun toisessa versiossa Maryn kasvonpiirteet ovat 
tunnistettavissa, vaikkakaan kuvaus ei ole muotokuva-
maisen tarkka. Vuosien varrella Ainon mallista on liikku-
nut virheellisiä tietoja ja moni nainen on paljastanut ol-
leensa Ainona. Gallén on kuitenkin maalannut teokseen 
selkeän viittauksen mallin henkilöllisyyteen. Kalevalassa 
Ainon kerrotaan riisuneen Väinämöisen kosinnan jälkeen 
korunsa ja koristeensa, kaikki naimaikäisen naisen tun-
nusmerkit. Gallénin teoksen molemmissa laitakuvissa 
Ainolla on kuitenkin hopeinen rannerengas. Se on tun-
nistettavissa koruksi, jonka Axel antoi Marylle huomen-
lahjaksi.

Taidetta yhteisvoimin
Mallina toimimisen lisäksi Mary avusti miestään ompe-
lemalla mallien vaatteita ja auttamalla teosten tapahtu-
mapaikkojen lavastamisessa. Hän osallistui monin tavoin 
miehensä työhön, erityisesti taideteollisten suunnitelmi-
en toteuttamiseen. Hän poltti lasimaalauksia ja maalasi 
keramiikkaa, avusti freskotöissä, opetteli veistämään ja 
valmistamaan kehyksiä, valamaan kipsiä ja kultaamaan. 
Hän ompeli, värjäsi lankoja ja kutoi kankaita, gobeliineja 
ja ryijyjä sekä Axelin suunnitelmien että matkoilta löyty-
neiden mallien mukaan.

Maryn omin taiteenmuoto oli kuitenkin musiikki. Hänel-
lä oli pianistin koulutus ja hän opetteli itsenäisesti myös 

kitaransoiton. Mary esiintyi silloin tällöin konserteissa ja 
antoi soittotunteja, mutta musiikilla oli tärkeä osa myös 
Axelin taiteessa. Se auttoi Axelia maalaustyöhön paneu-
tumisessa, ja suurin osa hänen tunnetuimmista Kaleva-
la-teoksistaan on syntynyt Maryn soiton säestäminä.

Perheen kirjeenvaihdossa tulee usein ilmi Maryn rauhal-
lisuuden merkitys ikään kuin vastavoimana Axelin levot-
tomuudelle ja kiihkeydelle. Pariskunnan ollessa toisistaan 
erossa valittaa Axel usein kirjeissään, ettei pysty työsken-
telemään, kun Mary ei ole paikalla.

Marya voi pitää eräänlaisena muusana, mutta hän toimi 
myös paljon konkreettisempana taiteen tekemisen ehto-
na. Mary huolehti kotitöistä, kotiapulaisten hankkimises-
ta, toistuvista muutoista ja kaikista muistakin käytännön 
asioista, jotta Axel sai keskittyä taiteeseen. Maryn isä aut-
toi Helsingistä käsin teosten myynnissä, näyttelyjen jär-
jestämisessä ja raha-asioiden hallinnassa. Talous oli kui-
tenkin jatkuvasti tiukalla ja myös Mary osallistui perheen 
elättämiseen antamalla pianotunteja. Jo ennen avioliittoa 
Mary oli todennut ajalleen epätyypillisesti: ”minäkö eläi-
sin armosta Sinun luonasi. Tahtoisin itse ansaita, niin että 
hyvin voisin sillä elää.”

Mary on selvästikin ollut epäsovinnainen ja muuntau-
tumiskykyinen nainen, joka sai kokea paljon elämänsä 
aikana. Tilanteen mukaan Mary muuttui vienalaiseksi 
madonnaksi, musikaaliseksi muusaksi, taitavaksi kä-
sityöläiseksi, myyttiseksi Ainoksi – ja tarvittaessa jopa 
Väinämöiseksi. Mutta hän osallistui myös konkreettises-
ti kansallisromanttisen elinympäristön luomiseen, kulki 
mukana hankalillakin matkoilla erämaassa – välillä pieni 
lapsi mukanaan, avusti maalaustilanteissa ja mahdollis-
ti Axel Gallénin taiteellisen työskentelyn huolehtimalla 
elämän käytännöllisestä puolesta. Ennen avioliittoa Mary 
ihmetteli, mitä Axel tarkoitti sanoessaan ”me työskenteli-
simme”, mutta pian hän alkoi itsekin käyttää kirjeissään 
ilmaisua ”me maalaamme”.

Tänä vuonna vietetään Akseli Gallen-Kallelan 150 -juhlavuotta 
ympäri Suomea erilaisin näyttelyin ja tapahtumin. Gallen- 
Kallelan Museo koordinoi ja kokoaa yhteen tätä juhlintaa sekä 
välittää juhlavuoteen liittyvää tietoa.  
Kirjoittaja on taidehistorioitsija ja työskentelee Gallen-Kallelan 
Museossa.

Piirros Louis Sparren kirjeessä. Axel, Mary ja Marjatta. >
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Juhlavuoden tapahtumia SKS:ssa 
(Hallituskatu 1, Helsinki)

27.2. klo 14–16 Kalevala 2015 

Ohjelmassa mm. 
Kalevala nykyihmiselle 20 minuutissa, 

SKS:n tilausteoksen ensiesitys

9.4. Agricolan ja suomen kielen 
päivän seminaari

Kantelettaren runokieli 
ja musiikkia

Lämpimästi tervetuloa!

Uutta! SKS:n kirjat -25 %
kalevalaisille naisille 
 
Etu voimassa SKS:n verkkokaupassa 
www.finlit.fi/kirjat ja kirjamyymälässä 
Mariankatu 7, Helsinki

KAlevAlA 180 
&

 KAnteletAr 175

Muista myös SKS:n verkkoaineistot
 •  Kalevalan oppimistehtävät
 •  Kalevalan ja Kantelettaren 
     käsikirjoitukset digitoituna

www.finlit.fi

Teos sisältää 
• vuoden 1849 Kalevalan tekstin
• tietopaketin henkilöistä, tapahtumista ja     
 taustoista
• sanaston
• paikannimien, henkilöiden, loitsujen ja 
 rituaalirunojen hakemistot

Juhlavuoden kunniaksi
uusi Kalevalan käsikirja!

sh. 28 €
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Rakkaudetta  
kasvanut Kullervo 
ajautui  
rikosten tielle
Raivoa, väkivaltaa, sisaren viettelyä. Kalevalan 
traaginen hahmo Kullervo ajautui jo nuorena 
rikoksien tielle. Mitä tapahtuisi tämän päivän 
Kullervolle? Miten häntä rangaistaisiin? Tätä 
kiinnostavaa kysymystä tutki Veera Kaunisvaa-
ra oikeustieteen pro gradussaan Kullervon tari-
nan rikoksia Kalevalassa.

Teksti Veera Kaunisvaara

Kullervo syntyy sukuaan vihaavan kansan keskelle. Hä-
nestä povataan suurta sotaurhoa Untamon väelle, mutta 
toisin käy. Kullervo on heti syntymästään lähtien täynnä 
vihaa ja kostonhalua ainoana ajatuksenaan kostaa ”ison-
sa kohlut ja emonsa mahlat”. Kullervoa ei kasvatettu rak-
kaudella ja hän tiedosti, ettei ole osa ympäröivää kansaa. 
Kalervon ja Untamon äkkipikaisuus, aggressiivisuus ja 
väkivaltaisuus lienevät tarttuneen nuoreen mieheen. 

Ympäristö, johon lapsi syntyy, muokkaa hänen käytös-
tään ja sitä, millainen aikuinen hänestä kasvaa. Kaikista 
kehnoissa olosuhteissa kasvaneista ei tule rikollisia, mut-
ta päästäkseen eroon syntymäleimastaan tulee lapsen 
saada rakkautta ja ymmärrystä, rajoja ja sääntöjä, aukto-
riteettia sekä elämänohjeita. 

Miksi Kullervosta muokkautuu rikollinen? Hänen teke-
mänsä rikokset myös pahenevat ja muuttuvat vakavam-
miksi. Lapsen uhot voitaisiin tulkita ilkikurisiksi vahin-
gonteoiksi, mutta Untamon voimakkaan vastavoiman 
takia ja lopulta Pohjan neidon silkan pahuuden vuoksi 
Kullervosta tulee rikostenuusija. 

Lievemmät rikokset, nopea puuttuminen
Onneksi nykypäivän Kullervot kuitenkin poikkeavat sel-
västi tarinan rikoksista. Nykyään syyllistytään lievempiin 
rikoksiin ja tekoihin puututaan nopeasti. Nuoret syyl-
listyvät väkivaltarikoksiin useimmiten ryhmissä ja teot 
tapahtuvat julkisilla paikoilla. Kullervo toimii sen sijaan 
yksin ja yksityisissä tiloissa. Nuoret myös suunnittelevat 
tekonsa keskimääräistä useammin. Myös Kullervo suun-
nittelee kummatkin tekemänsä henkirikokset. Hän tietää 
mitä tekee, vaikkei välttämättä miten. Nuorten henkiri-
kokset ovat raaempia kuin vanhempien rikostentekijöi-
den ja kohdistuvat useammin lähiperheeseen, sisaruksiin 
ja vanhempiin kuin muilla henkirikoksiin syyllistyvillä. 
Myös tuntemattomien uhrien osuus on suurempi. Kuller-
von teot ovat raakoja, mutta hän surmaa sen sijaan tuttu-
ja ihmisiä. He eivät ole lähiperhettä, mutteivät myöskään 
tuntemattomia. 

Nuoren rikoksentekijän perhetaustalla on suuri merkitys 
henkirikokseen syyllistymisessä. Nuori on usein avioero-
lapsi, huostaan otettu tai perheessä on mielenterveys- 
tai päihdeongelmia. Yleisesti myös nuoren  
koulumenestys on heikkoa.  
Myös Kullervon perhetausta  
on synkkä ja selittänee  
suuresti hänen tekojaan.  
Nykynuorten tekemät  
henkirikokset sattuvat  
myös useammin  
omaisuusrikosten  
yhteydessä kuin  
puhtaina henki- 
rikoksina. Tästä  
Kullervon teot  
poikkeavat, hänen  
tarkoituksenaan  
on nimenomaan  
kostaa väki- 
valtaisesti.

Yleisesti ottaen  
nykynuoret syyllistyvät  
pahoinpitelyihin, vahin- 
gontekoihin, varasteluun  
ja huumausaine- 
rikoksiin. 
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Lisäksi internetistä ladataan laittomasti materiaalia ja 
koulusta ollaan luvattomasti poissa. Tässä otannassa  
Kullervon teot voidaan tulkita poikkeuksellisiksi ja eri-
tyisen vakaviksi. 

Kullervon tekoihin vastattiin väkivallalla, nyky-Kullervo-
jen tekoihin puututaan poliisin ja sosiaalihuollon toimin. 
Ensikertalaiset rikoksen tekijät saattavat vielä välttyä 
lastensuojelun toimilta. Jos kuitenkin nuori syyllistyy 
useampiin rikoksiin, on todennäköistä, että lastensuojelu
puuttuu nuoren toimintaan. Useat rikoksiin  
syyllistyvät nykynuoret ovat jo ennen  
rikoksiin syyllistymistä olleet lastensuojelun  
asiakkaita.

Kullervon aikamatka vuodesta 1734  
vuoteen 2013
Jos Kullervon rikoksia tulkittaisiin vuoden 1734  
rikoskaaren mukaan, epäonninen Kullervo menet- 
täisi henkensä siskonsa tahattomasta makaami- 
sesta. Vaikka rikoskaari kohteli nuoria rikoksen- 
       tekijöitä lievemmin kuin samaan syyllis- 
          tyneitä aikuisia, olivat Kullervon teot  
        niin vakavia ja ilmeistä pahuutta osoit- 
     tavia, että Kullervo olisi kaikista rikos- 
   kaaren mukaan rangaistavista teoistaan  
      menettänyt henkensä. Vaikkei Kale- 
   vala ota kantaa hahmojensa ikään,  
 on Kullervo todennäköisesti alle  
 18-vuotias, mutta 15 vuotta  
täyttänyt. Siskonsa, jonka suku- 
laisuutta ei teon tehdessään tien- 
 nyt, maannut Kullervo olisi  
 tahattomuudesta huolimatta  
 menettänyt  
  henkensä.
 

Kalevalan Kullervon tekoihin  
vastattiin väkivallalla, nyky- 

Kullervojen tekoihin puututaan  
poliisin ja sosiaalihuollon toimin.

Jos asiaa tutkittaisiin noin 150 vuotta myöhemmin mää-
ritellyn lain mukaan, vuoden 1889 rikoslaki ja nykyään 
voimassa oleva rikoslaki pitäisivät tekoa tahattomana ja 
tietämättömyydestä johtuvana ja Kullervo selviäisi ran-
gaistuksetta. Tosin on huomioitava, että vuoden 1889 ri-
koslaki nykyisine muutoksineen huomioi Kullervon iän, 
mutta tekojen ja tekotapojen osoittama suunnitelmalli-
suus ja armottomuus puoltavat kovempien rangaistuk-
sien käyttämistä silloin kuin lain mukaan teko on ran-
gaistava. 

Nykynuoret tuomittaisiin Pohjan neidon murhaamisen 
kaltaisista rikoksista 2-12 vuoden ehdottomaan  

vankeuteen, jos tuomioistuin pitäisi tekoa vakavana ja 
tuomittavana. Suomessa harvoin tuomitaan asteikon  
yläpäästä, jolloin muutaman vuoden rangaistus on 

todennäköisin.

       Synkkää synkempi Kalevala
    Kalevala ei todellakaan ole mikään optimistinen py- 
     himysten kirja. Se sisältää runsaasti rikoksia ja traa- 
   gisia tapahtumia. Eepoksen tapahtumat liikkuvat ri-
koksesta rikokseen, ikävyydestä ikävyyteen, surusta 
suruun. Jos runo ei sisällä murhetta, se on usein kui-
tenkin johdanto seuraavaan surua tuottavaan tapahtu-
maan. Esimerkkinä olkoon Väinämöinen, maineikas ja 
arvostettu vanha mies. Joukahainen kuulee Väinämöisen 
urotöistä ja haluaa haastaa tämän sekä testata tämän 
mahtavuuden. Tapahtuu suohon laulanta, josta seuraa 
nuoren Ainon naittaminen vaka vanha Väinämöiselle ja 
lopulta Ainon hukuttautuminen. Kaikki tapahtumat ovat 
kytköksissä toisiinsa ja niiden takana on usein kuolema. 
Väinämöinen lähtee Pohjolaan Pohjan neitoa kosimaan, 
koska on menettänyt nuoren Ainon. Tästä seuraa jälleen 
erilaisia rikostekoja.

Kalevala on kaiken kaikkiaan synkkä teos ihmisten raa-
kuudesta ja itsekeskeisyydestä. Toki joukkoon mahtuu 
myös sympaattisia ja toivoa tuovia hahmoja, kuten Kul-
lervon äiti, joka kaikesta Kullervon pahuudesta huolimat-
ta pyyteettömästi rakastaa poikaansa ja toivoo, ettei tämä 
lähtisi tuhon tielle Untamon kylään.

 
Eipä ihme ole, että Kullervo Ka-
lervon pojasta tuli rikosten tekijä, 
suurten surujen suunnittelija, koh-
talon kovan kokija, surman yksi-
näisen suorittaja. Oli syynä hirmu-
töiden, lapsuus, nuoruus kamala, 
äidin rakkaus puuttuva.

(jatkuu) >>
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Kullervon tarina

Syntymä 
Untamon väki tappaa Kalervon suvun ja jättää 

eloon vain raskaana olleen piian. Piika viedään orjak-
si. Hän synnyttää pojan ja antaa tälle nimeksi Kuller-
vo.

Tappoyrityksiä 
Täytettyään kolme kuukautta Kullervo uhkaa kos-

tavansa ”isonsa kohlut.” Untamon väki pelästyy ja 
yrittää tappaa pojan hukuttamalla, polttamalla ja hirt-
tämällä.

Orjaksi 
Untamo laittaa Kullervon töihin, mutta Kullervon 

epäonnistuttua kaikissa töissään, myy Untamo hänet 
seppä Ilmariselle.

Pohjan neidon surmaaminen 
Seppä Ilmarisen kaunis vaimo, Pohjan neito, lä-

hettää Kullervon paimeneen ja antaa evääksi leivän, 
jonka sisälle on kätketty kivi. Kun Kullervo leikkaa lei-
pää, hänen isältään perimä veitsi menee rikki. Kostok-
si Kullervo ajaa illalla kotiin lehmiksi taiottuja susia 
ja karhuja, jotka raatelevat Pohjan neidon kuoliaaksi.

Perheen löytyminen 
Kullervo pakenee Ilmarisen luota ja aikoo lähteä 

kostoretkelle Untamon kylään. Matkalla Kullervo koh-
taa naisen, joka tietää Kullervon kuolleeksi luuleman 
perheensä asuvan Lapin laajalla rajalla. Kullervo pa-
laa kotiin ja isä pistää hänet töihin, mutta Kullervosta 
ei ole kuin haittaa.

Sisaren viettely 
Isä lähettää Kullervon viemään veroja. Matkalla 

kotiin hän kohtaa sisarensa ja viettelee tämän. Sisar 
hukuttautuu totuuden selvittyä.

Kostoretki 
Kullervo lähtee kostoretkelle Untamon kylään ja 

tappaa koko väen.

Itsemurha 
Kostoretkeltä Kullervo palaa kotiin, jossa odottaa 

vain koira. Kullervo lähtee koiran kera metsään ja tap-
paa itsensä paikassa, jossa vietteli sisarensa.

Tutkijan ajatuksia  
Kalevalan rikoksista

”Olin Kalevalan päivänä 2011 Sammatin Kalevala-juhlas-
sa, jossa juhlapuhujana ollut Erkki Alhopuro puhui Kale-
valasta ja siitä tehdyistä pro graduista. Siitä ajatus lähti. 

Alun perin minun piti kirjoittaa useammasta eri hen-
kilön tekemistä rikoksista, kuten Sammon ryöstöstä ja 
Pohjan neidon surmasta, mutta päädyin lopulta vain 
Kullervoon ja hänen rikoshistoriaansa. Kullervosta löytyi 
paljon tarttumapintaa: häntä kohtaan tehtiin useampia 
rikoksia ja hän itse syyllistyi useisiin rikoksiin. Vuoden 
1734 rikoskaari, vuoden 1889 rikoslaki ja nykyisin voi-
massa oleva rikoslakimme antoivat hyvän katsauksen 
rikoshistoriastamme ja sen kehityksestä kolmen sadan 
vuoden aikana.

Olen kotoisin Sammatista, Elias Lönnrotin kotipaikka-
kunnalta, joten Lönnrot ja Kalevala olivat vahvasti läsnä 
alakouluaikoinani. Alkuperäisen Kalevalan kieli on pai-
koin haastavaa ja luin Kalevalasta erilaisia versioita.

 
”’Elkötte, etinen kansa,/ lasta kaltoin kasvatelko/ luona 
tuhman tuuittajan,/ vierahan väsyttelijän! Lapsi kaltoin 
kasvattama,/ poika tuhmin tuuittama/ ei tule älyämä-
hän,/ miehen mieltä ottamahan,/ vaikka vanhaksi eläi-
si,/ varreltansa vahvistuisi.’” (Lönnrot, Elias: Kaleva-
la. 25. painos 1984, 36:347–360, s. 256) Väinämöisen 
lausahdus Kalevalassa on mielestäni hyvin nykyaikainen 
ja kuvastaa hyvin, kuinka Kalevala paikoin on kuin täs-
tä ajasta kertova. Jos monet ongelmat on tiedostettu jo 
1800–luvulla, niin miksi edelleen kärsimme niistä?

Yksi tieteenalani ahaa-elämys oli se, että vuoden 1889 
rikoslaki, joka edelleen on voimassa monet muutokset 
koettuaan, on hyvin moderni ja rikoslain yleiset opit ovat 
säilyneet samanlaisina.”

Veera Kaunisvaara, 2014

Kirjoittaja on oikeustieteen maisteri Lapin yliopiston oike-
ustieteen laitokselta.

Hän on tutkinut pro gradussaan Kalevalan rikoksia. 
Kullervo. Rikosoikeutemme kehityksestä vuodesta 1734 
nykypäivään Kullervon tekemiä rikoksia ja häntä koh-
taan tehtyjä rikoksia.

Tarkastelemat rikokset ovat murhan yritys, ihmiskaup-
pa, murha, insesti, kansanmurha sekä itsemurha. Hän 
on tutkinut, miten näistä rikoksista olisi tuomittu vuoden 
1734 lain mukaan, vuoden 1889 lain mukaan ja mitä 
niistä tuomittaisiin nykypäivänä, vuonna 2013.
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Kalevalaisten  
Naisten Liitto ry 

Hallitus

puheenjohtaja
musiikin tohtori Sari Kaasinen
Lappeenrannan Kalevalaiset Naiset
sari.kaasinen@sarikaasinen.com

1. varapuheenjohtaja
luokanopettaja Katariina Solastie
Helsingin Kalevalaiset Naiset
kati.solastie@kolumbus.fi

2. varapuheenjohtaja
luokanopettaja Helena Rossi
Puumalan Kalevalaiset Naiset
helena.rossi09@gmail.com

Master of Laws, OTM Liisa Kiianlinna
Kuopion Kalevalaiset
liisa.kiianlinna@gmail.com

hum. kand. Anneli Koivu
Teuvan Kalevalaiset
anneli.koivu@pp.inet.fi

pääsihteeri Aila Nieminen
Helsingin Kalevalaiset Naiset
ailanieminen2008@hotmail.com

kulttuurintutkija Laura Puromies
Porin Seudun Kalevalaiset Naiset
laura.puromies@gmail.com

museojohtaja Kirsi-Marja Siltavuori-Illmer
Rauman Kalevalaiset Naiset
kirsi-marja.siltavuori-illmer@rauma.fi

kehityspäällikkö Paula Syväniemi
Tampereen Kalevalaiset Naiset
paula.syvaniemi@varma.fi

äidinkielen lehtori Eeva Heinonen
Kemijärven Kalevalaiset Naiset
eeva.heinonen@kemijarvi.fi

Lauleli Pohjolan poika

  Oili Komonen

Lauleli Pohjolan poika,
urahteli ukko tuima

värssyt kaunoisen Kalevan,
rivit Untamon unisen.
Nosti kantelon korean 
polvillensa ponteville.
suki partansa parahan,

kuontalonsa kultapäisen.

Noin nyt virtensä viritti.
näppäeli soitintansa.

Tutut laulut tuppivyöstä,
virret vaskiset vapisi.

Niinpä ponteva pomisi
äänellä helisevällä,

lauluet kätkyen kuvelta
nousivat norjina etehen.

Moamon laulut mieleen muistui,
lapsuusajan armahimmat.

Samat on sanat jälellä,
samat virret veisaella.

Kuunteli parrella nainen,
kaunoinen Karjalan kapea.

Sydän herkästi helähti,
mieli maasta ylös nousi.

Muistui mieleen moamon virret,
laulut kaunihit kajotti.

Sai suvi sulahan mielen,
toi eteen ajan parahan.
Kuin on läsnä hyvä olla,
alla kaunihin katoksen,
koti koito keinahdella
lehti lempeä levätä.

Onhan laulaja sorea,
parta kuin Väinämöisen.

Jos lie Aino aikoinansa
rukkasia rupsutellut.

Tämäpä tyttö ei typehy,
riipuksia ripsuttele

rinnoillensa turhan tähen
kulmillensa kurkottele.

Jos on poika pontevainen,
onpa nainen nauravainen.
Samat on soittimet soreat,
samat laulut mielessänsä.

Siinä kun yhtenä käymme,
käen kukun kuuntelemme,

somasti sotkevat sormet
toinen toisensa lomahan.

Suukko käypi suuta myöten,
silmät silmihin sikivät.
Laulun laajan sylihin

kaiken kannamme alati.
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Kravattipakosta  
ravintolapäivään
Johanna Catani: Syömään vai drinkille? 
Suomalaista ravintolakulttuuria. Otava 2014. 233 s.

Teksti Tuija Saarinen

Ruokailu on paljon muutakin kuin ravinnontarpeen 
tyydyttämistä. Ruuan maistuvuuden lisäksi on tärkeää, 
että ruokailuhetki on viihtyisä, ja että ruokailija tuntee 
olonsa hyväksi ja tervetulleeksi. Suomalaisiin ravintoloi-
hin eri vuosikymmeninä liittyy monenlaisia mielikuvia. 
Muistamme, kuinka menneinä vuosikymmeninä ravin-
tolassa syönti oli harvoin kohdalle sattuvaa ylellisyyttä 
tai juhlahetken huipentuma. Ravintolaan mentiin tilai-

suuteen huolella pukeutuen, kenties jännittäen. 
Ravintolat myös valikoivat asiakkaansa, eikä 
ilman kravattia esiintyvää mieshenkilöä sisään 
päästettykään. Sukupuolella oli väliä, sillä ennen 
1960-luvun loppua naiset kävivät ravintoloissa 
ainoastaan miesseuralaisten saattamina.

Viimeisten vuosikymmenten aikana tavat ovat 
vapautuneet samalla kuin erilaisten ravintoloi-
den kirjo on kasvanut. Tänä päivänä voimme 
valita, ruokailemmeko tietyn etnisen keittiön an-
timia vai pitäydymmekö ruokakulttuurin klassi-

koissa. Ravintolassa käynti on arkipäiväistynyt, sillä yhä 
useampi syö arkipäivisin lounaan ravintolassa. Ravinto-
laruoka ei enää ole tuloihin nähden ylivoimaisen kallista, 
ja ravintoloita on kaikkialla. 

”Syömään vai drinkille?” -teos valot-
taa suomalaista ravintolakulttuuria 
1800-luvulta 2010-luvulle, mutta keskit-
tyy maaltamuuton jälkeisiin vuosikym-
meniin. Ravintolakulttuurin historiaan 
paneutuva teos sisältää keskeisten yrit-
täjien ja ammattilaisten muistelmia. 
Lukijana jäin kaipaamaan myös ruo-
kailijoiden näkökulmia. Tässä teokses-
sa ruokailijat esiintyvät nostalgisissa 
kuvissa ravintoloiden asiakkaina.

Tuskaa ja ystävyyttä
Einsteinin rikos, Helsingin Kaupunginteatteri
Ensi-ilta 13.11.2014, Ohjaus Kari Heiskanen

Teksti Eriikka Sailo

Tiedemies (Santeri Kinnunen) ja kulkuri (Pekka Huota-
ri) keskustelevat rannalla. Tiedemies on yrittänyt oppia 
purjehtimaan, mutta olisi hukkunut ellei rannalla asuva 
mies olisi häntä pelastanut. Kohtaamisesta syntyy ystä-
vyys, joka on tämän näytelmän keskus. Kaksi erilaisista 
oloista tulevaa miestä kohtaavat toisensa avoimin sydä-
min ja peilaavat keskusteluissaan elämää ja maailman-
historiaa.

E=mc2
Albert Einstein muutti Yhdysvaltoihin 
Hitlerin tultua valtaan Saksassa. Hän 
sai elinikäisen viran Princetownin yli-
opistosta ja Yhdysvaltain kansalaisuu-
den vuonna 1940. Einsteinin suppea 
suhteellisuusteoria on maailmanhistori-
an kuuluisin fysiikan kaava. Einstein ei 
keksinyt atomipommia, kuuluisuus tuli 
suhteellisuusteoriasta, jonka hän sai val-
miiksi 1916.
Einstein oli pasifisti ja sen vuoksi häntä 
pidettiin epäluotettavana. KGB:n agentit 
vahtivat häntä jatkuvasti.
Presidentti Roosevelt sai kirjeen tiedemiehiltä, jossa ker-
rottiin Saksan olevan jo pitkällä atomipommin kehitte-
lyssä. Einstein suostuteltiin allekirjoittamaan kirje. Hän 
suostui siihen raskain sydämin, mutta ajatteli 
sen lopettavan sodat maailmasta. Roosevelt 
käynnisti Manhattan-projektin 1941, joka tähtä-
si atomipommin rakentamiseen. Natsi-Saksas-
sa ei kuitenkaan vielä oltu lähelläkään pommin 
valmistusta.

Kulkuri ja tiedemies rannalla
Kulkuri on kutsunut Einsteinin katsomaan 
täysikuuta rannalleen. Tiedemies ihailee sitä 
vilpittömästi ja kehuu miehen hyvää makua 
maiseman asettelun suhteen. Huumoria, mutta kuulen 
siinä myös Einsteinin omaa vapaudenkaipuuta. Maailma 
tuhoutuu, mutta taivaankansi on kaunis. Näytelmän hah-
mot tuntuivat aidoilta ja näyttämö unohtui. Maailman-
historia ja pasifistin viesti kantoivat ajatuksissa pitkään.

Arviot
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Tulkitseva yleisesitys suo-
malaisesta kansanuskosta
Risto Pulkkinen: Suomalainen kansanusko.  
Samaaneista saunatonttuihin. Gaudeamus 2014

Teksti Pasi Enges

Risto Pulkkisen Suomalainen kansanusko on laajalle lu-
kijakunnalle suunnattu ja aihepiirinsä ajantasaiseksi pe- 
rusteokseksi tarkoitettu tietokirja. Uudelle yleisesityksel-
le onkin tilausta, sillä edellinen vastaavanlainen työ on 
Uno Harvan Suomalaisten muinaisusko vuodelta 1948.

Yhteenvedon kokoaminen folkloristisen ja uskontotie-
teellisen kansanuskontutkimuksen 1800-luvun lopulta 
lähtien tuottamista tuloksista on haastava, valintoihin ja 
painotuksiin pakottava tehtävä. Viisaasti kirjoittaja tuo 
lähtökohtansa julki heti teoksen esipuheessa.  

Kirja keskittyy suomalaisten esikristilliseen muinaisus-
koon ja myöhempään, kristinuskon rinnalla eläneeseen 
talonpoikaisyhteiskunnan kansanuskoon. Kirja jakautuu 
kahdeksaan päälukuun, jotka temaattisesti kattavat hyvin-
kin sen, mitä tutkimuksessa on katsottu kansanuskon pii-
riin kuuluvaksi, alkaen maailmansyntymyyteistä ja päätyen 
pohdintoihin vanhan kansanuskon jälkiin nykypäivänä. 

Selkeimmin kirjoittajan omaa ajattelua 
teoksessa edustaa teoria kansanuskosta 
kaksijakoisena merkitys- ja viittaussuh-
dejärjestelmänä. Tämä kaksijakoisuus 
ja siitä seuraava tasapainoon pyrkimi-
sen periaate löytyy yhtä hyvin käsityk-
sissä maailmankaikkeuden rakenteesta 

kuin vähäisissä taikatoimenpiteissäkin. Tyyliltään kirja on 
yleistajuista asiatekstiä, usein imperfektissä etenevää ja 
luonteeltaan kertovaa. 

Suomalainen kansanusko on sisällöllisesti rikas ja kiin-
nostava kirja. Lukijan on kuitenkin syytä säilyttää kriitti-
nen asenne, sillä monet Pulkkisen esittämistä tulkinnois-
ta ja johtopäätöksistä ovat myös kyseenalaistettavissa. 
Kirjoittaja on itsekin tästä tietoinen ja lukijan kannattaa 
kiinnittää huomiota teks-
tissä toistuviin varauk-
sellisiin ilmaisuihin. Kun 
tarkasteltavana on vuo-
sisatojen ja jopa -tuhan-
sien takainen inhimillinen 
ajattelu ja toiminta, voi 
rajanveto kiistattoman 
tosiasian ja valistuneen 
tulkinnan tai arvauksen 
välillä olla hiuksenhieno, 
mutta yhtä kaikki tärkeä.

uusi kulttuuri- ja tapahtUmakeskus kehruuhuone avaa ovet moDerniin 
karjalaisuuteen lappeenrannan linnoituksessa.

Tervetuloa viihtymään ja nauttimaan!

avataan 30.4.2015

Kehruuhuone Kristiinankatu 20, Lappeenrannan linnoitus, p. 040 833 7788

kehruuhuone.�i

Arviot

JUHLAVUODEN KORU
VÄLKE

Design Saija Saarela

Tilaa oma juhlakorusi liitosta 
tai osta Kalevalan päivänä 

Finlandia-talolla!
Voit valita itsellesi sopivan 

korun hopeisena tai
 pronssisena. 

Rajoitettu erä!

Riipus 70 cm 
hopea 129 €, pronssi 79 €
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Kalevalainen 

 
kutsuu kulttuuripäiville kesäkuussa

Ensi kesänä on Kuhmon ja Kuhmon Kalevalaisten Naisten vuoro järjestää  
Kalevalaisten Naisten kulttuuripäivät. Lämpimästi tervetuloa Kalevalan  
syntyjuurille ja kuhmolaisen Kalevalan nykypäivään!

Kalevalainen Kuhmo -kulttuuriviikonloppua vietetään 12.–14.6.2015.  
Sitä ennen tarjoamme teille mahdollisuuden matkustaa seuraamaan Lönnrotin
jalanjälkiä upealla Vienan-matkalla, joka järjestetään Kuhmosta 11.–12.6.2015.

    Kalevalaiset Naiset 80 vuotta,  
 Kanteletar 175 vuotta ja Kalevala  
      180 vuotta

    Kulttuuripäivät on osa Kalevalaisten Naisten Liiton 80-vuotis- 
    juhlintaa sekä Kantelettaren, Kalevalan ja Sibeliuksen juhla- 
    vuosien viettoa. Suomalaisen kulttuurin juhlavuoden Kulttuuri- 
    päivät järjestetään Kuhmossa 12.–14.6.2015. Juhlan ohjelma  
      on nyt julkaistu. Kulttuuripäivien järjestämisestä vastaavat  
        Kuhmon Kalevalaiset Naiset.

      Tapahtumaviikonloppu tulee olemaan Kuhmossa vilkas, sillä  
        myös Helkanuorten valtakunnallinen leiri järjestetään  
          Kuhmossa samaan ajankohtaan, jolloin niin leirin kuin  
            Kulttuuripäivien ohjelma täydentävät toisiaan tuoden  
                mielenkiintoista ohjelmaa niin lapsille kuin aikuisille.
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Iso läksi suurihin sotihin *)

15 euroa, sisältää kuljetuksen,  
pääsymaksun ja opastuksen 

Mielikin mukana *)

15 euroa/lapset 3-12 v. 5 euroa,  
sisältää kuljetuksen, pääsymaksun  
ja opastuksen

klo 19.00
Päivölän pidot – juhlaillallinen  
Kuhmo-talossa 50 euroa, sisältää  
ohjelman ja juhlaillallisen 
Asuna mieluiten kansallispuku

klo 22.00
Suviyön syleily – sauna ja nuotio
Kalevala-hotelli, 20 euroa

Sunnuntai 14.6.
klo 10.00
Jumalanpalvelus
Kuhmon kirkko

Aamukävely Pajakkakoskella 
Lähtö kirjaston P-paikalta, vapaa pääsy

klo 12.00
Kirjokansi kilkuttelee – pelimannitori
Kuhmo-talo, vapaa pääsy

*) retkille lähtö Kuhmo-talon edestä. Lue lisää retkistä 
seuraavalta sivulta. 

Perjantai 12.6.
klo 18.00
Kun me yhtehen yhymme, Kuhmo-talo
20 euroa, sisältää ohjelman ja iltapalan

Lauantai 13.6.
klo 10.00
Avajaiset, Kuhmo-talo
vapaa pääsy

klo 11.00–13.00
Eliaksen jäljillä – opastettu kävely*)

15 euroa

Lystinurmi – ohjelmaa lapsille*)

15 euroa / lapsi

klo 11.00–16.00
Veno vesille – retki Lentualle*)

70 euroa, sisältää kuljetuksen,  
opastuksen ja lounaan

Karun kaunis Lentiira*)

50 euroa, sisältää kuljetuksen, 
opastuksen ja lounaan

Ehommaksi entistäsi 
omatoimikäyntejä hoidoissa

Lounasmahdollisuus Kuhmo-talon Juttuassa tai  
keskustan ravintoloissa

klo 14.00–16.00
Ruvetkaamme runolle
Juminkeko, 30 euroa

Ilmoittautuminen 7.5. mennessä  
Liiton toimistoon:
Leena Asp-Rinne p. 050 4122 021 tai  
leena.asp-rinne@kalevalaistennaistenliitto.fi. 

Kerro ilmoittautuessasi nimesi, yhdistyksesi nimi, yh-
teystietosi, erityisruokavaliosi sekä ohjelmaosiot, joihin 
osallistut. 

Osallistumismaksu maksetaan 8.5. mennessä Kuhmon 
Kalevalaisten naisten tilille FI50 1058 3000 1117 76. 

Merkitse maksun tekstikenttään osallistujan nimi sekä 
niiden ohjelmaosioiden kirjaintunnukset, joihin osallis-
tut (esim. Maija Meikäläinen, A, E, I, J).

Majapaikkoja Kuhmossa
Huonevaraukset suoraan majoitusliikkeisiin. Hotelleihin 
on tehty ryhmävaraus tunnuksella ”KALEVALAISTEN 
KULTTUURIPÄIVÄT”, varaus on voimassa 8.5. asti. 

Hotelli Kainuu (p. 08-6551 711, info@hotellikainuu.com). 
Huoneiden vuorokausihinnat, joihin sisältyy aamiainen: 
74e/2hh, 84e/2hh superior, 58e/1hh, lisävuode 22e/h, 
5-12-v 11e/vrk.

Hotelli Kalevala (p. 08-6554 100, sales@hotellikalevala.
fi, 3 km keskustasta) Huoneiden vuorokausihinnat (sis. 
aamiainen): 79e/1 hh, 99e/2hh, 106e/2hh superior ja 2 
hengen suite 176e/vrk. Puolihoitolisään 25e/h sisältyy 
buffet-ruokailu.

Matkustajakoti Parkki (p. 08-6550 271) ja Matkustaja-
koti Uljaska (p. 08-6550 545).

Liikenneyhteydet
Lähin rautatieasema ja lentokenttä sijaitsevat Kajaanissa. 
Rautatieasemalta on linja-autoyhteydet Kuhmoon. Lento-
kentältä tilaustaksi (p. 044-201 5359).
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Kun me yhtehen yhymme – perjantai-iltana 
12.6.2015 klo 18.00
Musiikki-Kuhmo toivottaa kulttuuripäivävieraat tervetul-
leiksi ja esittäytyy nuorten kamarimuusikkojen voimin. 
Kuhmon Kamarimusiikkifestivaali soi ensi heinäkuussa 
46. kerran, ja musisoinnin ohessa kuulemme toiminnan-
johtaja Sari Rusasen tarinan siitä, miten kaikki on alkanut 
ja miten innostusta pidetään edelleen yllä. 

Viralliset avajaiset järjestetään lauantaiaamuna 13.6. klo 
10.00 Kuhmo-talossa. Kaupungin tervehdyksen lisäksi vie-
raille esitellään kaksikymmentä vuotta Kamarimusiikin ja 
kuhmolaisen kulttuurielämän voimakeskuksena toimi-
nutta Kuhmo-taloa. 

Lauantaina 13.6. klo 11–16 tarjoamme useita  
valinnaisia ja osin vaihtoehtoisia ohjelmapaketteja.
Opastettu Eliaksen jäljillä -kävelyretki kiertää Kuhmon 
keskustassa Lammasjärven rantamilla. Kuljemme Ranta-
raittia tutustuen Kuhmon kalevalaiseen ja tervakulttuu-
riin, kirjastoon, talomuseoon ja kirkkoon. Kierroksemme 
päättyy Juminkeon pihapiiriin. Oppaina toimivat Kuh-
mon Kalevalaisten Naisten ikiomat oppaat.

Veno vesille on souturetki sinisten ajatusten Lentua-jär-
velle kareliaanien maisemiin. Kuhmolainen luontomat-
kailuyrittäjä Reki-Pertti tuntee järven tarinat ja osaa luot-
sata naisjoukon tunnelmallisille aalloille Lentuan sinisille 
selille. Retkeen sisältyy maastossa valmistettava lounas. 
Retkeläiset toimivat myös kirkkoveneen soutajina.

Karun kaunis Lentiira -retki vie tutustumaan maineik-
kaan ja perinteikkään rajaseudun kylän elämään ja ruo-
kakulttuuriin. Lentiira on niin omavoimainen kylä, että 
joskus kysytään, onko Kuhmo Lentiirassa. Siellä kau-
niiden vesimaisemien katveessa kohdataan vakaa risti-
kansa, joka on esimerkillinen kirkkojen rakentamisessa. 
Lentiiralaiset ovat oiva esimerkki myös kylää hengissä 
pitävästä talkoohengestä huolimatta siitä, että lapset ovat 
vähissä ja kyläkoulu lakkautettu. Tätä retkeä emännöi-
vät ”perukan” oloja hyvin tuntevat kalevalaiset naiset, ja 
bussilla tehtävän retken ohjelmaan sisältyy myös lentiira-
lainen lounas. Rönttönen, kuhmolainen gourmet-leivon-
nainen, on muuten syntyisin juuri Lentiirasta.

Ruvetkaamme runolle -runolaulutyöpajassa pääsee 
paitsi kuulemaan myös itsekin laulamaan kalevalaista 
runoa. Runolaulu-Akatemian tohtori Pekka Huttu-Hiltu-
nen kertoo siitä, mistä runolaulussa on kyse, miten runo-
laulu elää tässä päivässä sekä antaa näytteitä runolaulun 
monimuotoisuudesta. Parasta työpajassa on tietenkin se, 
että siellä runolauletaan yhdessä – ja mistähän kaikista 
aiheista!

Iso läksi suurihin sotihin vie tutustumiskäynnille Tal-
visotamuseoon. Kuhmo oli talvisodan ratkaisevien tais-
telujen tannerta, ja pitäjä on täynnä muistomerkkejä. 
Olihan Venäjän armeijan tarkoituksena mennä Kuhmosta 

Ouluun ja katkaista Suomi. Historioitsija Teemu Keskisar-
ja on todennut Kuhmon Talvisotamuseon olevan erittäin 
hyvä paikka tutustua siihen, mitä sota on todella ollut.   

Mielikin mukana tutustutaan Kainuun metsissä eläviin 
uhanalaisiin suurpetoihin ja kainuulaiseen luontoon 
luontokeskus Petolassa. Petolan kautta voi myöhemmin 
suunnistaa myös lukemattomille omatoimiretkille pit-
kin merkittyjä ja hyvin varustettuja erämaisia reittejä tai 
vaikkapa kojuun tarkkailemaan kesyttämätöntä luontoa.
 
Lystinurmi sisältää seikkailuretken ja askarteluohjel-
maa lapsille. Hanna-Mari Kakko järjestää perheen pie-
nimmille (n. 3-7 v.) sopivan jännittäviä toiminnallisia 
seikkailuja kalevalaisessa hengessä. Seikkailurata toteu-
tetaan Kuhmo-talon läheisyydessä Lammasjärven ranta-
milla ja rannan puistikoissa. Askarteluosuudesta vastaa 
Kuhmon 4H ja materiaaleina käytetään kaikkea, mitä 
luonnosta löytyy, joten ideoita voi tuokion jälkeen toteut-
taa missä vain. Helkanuorten kesäleiriläiset leikittävät 
Lystinurmella.

Ehommaksi entistäsi -tarjotin antaa mahdollisuuden 
omavalintaisiin hemmotteluhoitoihin, ostoksiin tai näyt-
telykäynteihin. Kuhmolaiset hoivayritykset pitävät oviaan 
auki juuri teitä varten. Tarjolla on esim. kalevalaista jä-
senkorjausta ja monenmoisia rentouttavia ja hyvää miel-
tä tarjoavia hoitoja. Palvelujen tarjoajien yhteystiedot löy-
tyvät toukokuun Pirta-lehdestä.

Pue nyt päällesi parasta – Pohjolan pidot  
lauantaina 13.6. klo 19.00
Lauantai-ilta kokoaa kulttuuripäivien juhlaväen yhteen 
Kuhmo-talon Juttua-kahvilassa järjestettäviin Päivölän 
pitoihin, jossa kuullaan Pekka Huttu-Hiltusen esittämä 
Lemminkäisen virsi, nähdään sekä kansan- että nyky-
tanssiesityksiä ja nautitaan ehtoisassa seurassa kainuulai-
nen illallinen. Kristallitytöt ja maineikas kansantanssiryh-
mä Keiketys esiintyvät. Ruokalistalla on leipämaakuntana 
tunnetun Kainuun erityisherkkuja sekä kuhmolais-kale-
valainen menu luonnonläheisine makuineen ja tuoksui-
neen.

Lauantai päättyy Suviyön syleilyyn Lammasjärven ranta-
milla iltanuotiolla ja yösaunassa Hotelli Kalevalan sau-
nassa. Yhteislaulua kuhmolaisten kultakurkkujen joh-
dolla niin pitkälle kesäyöhön että satakieli sekä muut 
yölaulajat ja aamun visertäjät yhtyvät lauluun.

Sunnuntaiaamuna 14.6. voi osallistua jumalanpalveluk-
seen Kuhmon kirkossa tai lähteä aamuiselle luontokäve-
lylle Pajakkakosken rannoille. Puolilta päivin Kirjokansi 
kilkuttelee Kuhmo-talon terassille pystytettävällä peli-
mannitorilla, jossa kuullaan kainuulaisia kansanmuu-
sikoita ja saadaan toripöydiltä makoisat matkaeväät ja 
tuliaiset kotiin. Esiintyjälavalla on Topi Mikkola, joka 
esittää Rosa Liksomin monologeja. Juttuan lounaspöytä 
ravitsee vielä kotimatkalle lähtevät.
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Kuhmo-talo toimii kulttuuriviikonlopun keskeisenä  
tapahtumapaikkana, jossa on kulttuuripäivien infopiste ja 
jossa kaikki yhteiset tilaisuudet ja ruokailut järjestetään. 

Retkien toteutuminen riippuu ilmoittautujamäärästä, joten 
muutokset ovat mahdollisia. Mikäli retki perutaan, tarjotaan 
ilmoittautuneille mahdollisuutta osallistua jollekin toiselle 
retkelle. 

Myös kaikille retkille lähdetään Kuhmo-talolta.
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Tänä vuonna 180 vuotta täyttävä Elias Lönnrotin kokoa-
ma kansalliseepoksemme Kalevala perustuu runolaulu-
perinteeseen. Lönnrot kirjoitti laulujen runoja talteen ja 
käytti myös muiden keräämiä runoja, muodosteli niistä 
melko vapaalla kädellä juonellisen kokonaisuuden, ja 
useiden välivaiheiden jälkeen lopulta vuonna 1835 jul-
kaisi Kalevalan. 

Heti julkaisemisen jälkeen, ja varsinkin toisen – täyden-
netyn ja muokatun painoksen ilmestyttyä 1849 – alkoi 
keskustelu, jossa pohdittiin Kalevalan ja samalla myös 
runolauluperinteen merkitystä ja lähtökohtia. Esitettiin 
jopa näkemyksiä, että Kalevala olisi ”väärennös”. Huo-
miota kiinnitettiin mm. siihen, että Kalevala ei ollut puh-
taasti ns. kansaneepos, vaan melkoisessa määrin Lönnro-
tin säe säkeeltä muokkaama runoelma ja taideteos.

Nykyisin vallitseva käsitys lähtee siitä, että Kalevala on 
erittäin arvokas kansalliseepoksemme, mutta myös sen 
taustalla oleva runolauluperinne on kulttuurimme kan-
nalta äärimmäisen arvokasta.  Onhan se muovannut 
itämerensuomalaista maailmankuvaa jo vähintään 2000 
vuoden ajan, ja samanaikaisesti myös ylläpitänyt ja ke-
hittänyt suomen kieltä. Vastaavia laulettuja, kulttuuri-
sesti tärkeitä perinteitä on ollut ennen kaikkialla maa-
ilmassa, mutta toisin kuin useimmilla eurooppalaisilla 
kulttuurialueilla, meillä runolauluperinne on säilynyt 
nykypäivään saakka.  Meille itämerensuomalaisille runo-
lauluperinne on keskeinen kulttuurielementti, jopa tär-
kein vaikuttaja siihen, että ylipäätään olemme omaperäi-
senä kieli- ja kulttuurialueena olemassa.

Runolaulu vai runonlaulu
Meillä Suomessa yleisimmin käytössä olevat nimitykset 
ovat runolaulu, runonlaulu, kalevalainen laulu ja jopa ru-
non laulanta. Näillä kaikilla tarkoitetaan yleensä samaa 
asiaa, eikä ehkä tavallisessa puheessa olekaan tarpeen 
kiinnittää käytettyihin termeihin liikaa huomiota. Jokai-
sella eri nimityksellä on kuitenkin omat vivahteensa. Ru-
non laulanta -sanonnan ongelmana on usein ajatus siitä, 
että kysymyksessä olisi runo, jota ”vain” lauletaan, mut-
ta voitaisiin myös lausua. Laulaminen on yhtä oleellinen 
osa kulttuuriperintöä kuin runokin. Kalevalainen laulu 
-nimityksen problematiikka liittyy mielikuvaan Kalevalan 

ensisijaisuudesta, Kalevalan laulamises-
ta. Tosiasiassa on muistettava, että Ka-
levala on ainoastaan 180-vuotias, mutta 
runolaulu on jopa tuhansia vuosia vanha 
perinne.  
Runonlaulu on melko yleisesti kansanru-
nouden tutkijoiden ja folkloristien käytös-
sä oleva termi. Runolaulu kuvannee perin-
nettä parhaiten, koska siinä yhtä käsitettä 
tarkoittava yhdyssana on jotenkin kiin-
teämmin ja selkeämmin yhdessä. Ru-
nolaulussa on kyllä runo ja laulu, mut-
ta vasta ne yhdessä he muodostavat 
kokonaisuuden.

Mitä on runolaulu
Aikojen kuluessa –  jopa tuhansien 
vuosien aikana - itämerensuoma-
laisessa kulttuuripiirissä muovautui 
kulttuurisesti tärkeä lauluperinne. 
Sillä on erottuvat mittasäännöt ja 
oma tyylinsä. Kieli ja laulutyylin tyy-
lipiirteet kehittyivät yhtäaikaisesti. Ei siis niin, että kie-
len säännöt olisivat olleet ensiksi, ja sitä olisi sovitettu 
laulettavaan mittaan, vaan niin, että laulettua perinnet-
tä toistettiin, kunnes siitä tuli joustavaa ja kielellisesti-
kin sujuvaa. Nämä sujuvasti laulettavat säkeet sisälsivät 
kielellisiä ilmaisuja, sanoja ja vakiintuneita laajempiakin 
kokonaisuuksia, ns. formuloita ja rakenteita, jotka jäivät 
myös puhekieleen. 

Kahdeksantavuinen säe
Millaisia runolaulun tärkeimmät mittasäännöt ja tyyli-
keinot sitten ovat? Lähtökohtana itämerensuomalaisessa 
runolaulussa on kahdeksantavuinen säe, ja säkeessä on 
neljä laulujalkaa (terminä laulujalka vastaa runousopin 
runojalkaa).  Joskus säkeessä on yhdeksän, jopa kym-
menen tavua, jolloin tavutihentymä on yleensä säkeen 
alussa, ensimmäisessä laulujalassa. Hieman sävelmätyy-
pistä riippuen, laulujalat voivat olla keskenään erimittai-
sia, mutta tavallisin on ns. sävelmän yleistyyppi, jossa 
on ensiksi kolme keskenään samanlaista, ja neljäntenä 
edellisiä kaksi kertaa hitaampi, harvennettu laulujal-

Teksti Pekka Huttu-Hiltunen

– kulttuurimme kivijalka
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ka. Tyypillinen esimerkkisäe tällaisesta on ”Vaka vanha 
Väinämöinen”, joka lauletaan Va-ka / van-ha / Väi-nä / 
möi--- nen---.  Tällaisessa säkeessä painolliselle paikalle, 
laulujalan alkuun, sijoittuu pitkä pääpainollinen tavu, ja 
painottomalle paikalle, laulujalan jälkimmäiselle paikalle 
painoton tavu. Poikkeuksena on ainoastaan säkeen en-
simmäinen laulujalka, jota tämä ”pääsääntö” ei koske. 
Siinä voi olla alussa myös lyhyt pääpainollinen tavu, sa-
moin kuin jo totesimme, että tavujen lukumääräkin voi 
olla poikkeava.

Koska suomen kielessä on kuitenkin myös yksi- ja kolmi-
tavuisia sanoja, niitä varten on omat menettelytapansa. 
Yksitavuinen sana voi olla muutoin missä kohdassa säettä 
tahansa, paitsi säkeen viimeisenä. Usein sitä käytetään-
kin täytesanana, jotta säe saadaan raiteilleen. Kolmita-
vuiset ja yksitavuiset painollisella laulujalan paikalla ole-
va sanat aiheuttavat sen, että niiden jäljessä olevan sanan 
painollinen tavu tulee laulujalan painottomalle paikalle. 

Tällöin sen tulee olla lyhyt eli päättyä lyhyeen vokaaliin. 
Se ei tyylinmukaisessa runolaulussa saa olla pitkä. Pitkiä 
ovat konsonanttiin päättyvät tavut, joissa on diftongi tai 
pitkä vokaali. Viisitavuisiakin sanoja esiintyy, tavallisesti 
säkeen viimeisenä sanana. Sitä koskevat edellä luetellut 
säännöt, eli tavallisesti sellainen sana alkaa panottomalla 
laulujalan osalla, eli ensimmäisen tavun tulee olla lyhyt. 
Esimerkiksi Kuu-vel-/ la ku-/lut-ti/mel-la/. 

<<   Runolaulu-Akatemian johtaja Pekka Huttu-Hiltunen. Kuvaaja Klaus von Matt / Runolaulu-Akatemia. 

Pekka Huttu-Hiltunen ja Jussi Huovinen kilpalaulannassa Latvajärven  
Marja-Makovein proasniekassa vuonna 1997. Kuvaaja: Markku Nieminen / Juminkeko.

<<

Runolaulutyöpaja Kuhmon  
kulttuuripäivien ohjelmassa  
lauantaina 13.6.2015  
Juminkeossa.
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Vaikka runolaulumitasta on analysoitu myös tarkempia 
sääntöjä, kuten kesuura ja ns. viskurilaki, yleensä pää-
säännöllä pääsee jo laulamisen alkuun. Nämä muut sään-
nöt ja tyylikeinot – alkusointuisuus ja erilaiset kertaami-
sen muodot – tulevat melko helposti mukaan tyylitajun 
kehittyessä, aivan kuin itsestään.
 
Mittasääntöjä opeteltaessa on syytä muistaa, että kukaan 
vanhoista runolaulajista ei laulanut täydellistä runolau-
lumittaa, elävässä laulussa on aina omat vivahteensa. 
Säännöt ovatkin siis suosituksia ja ohjeellisia, joiden 
pääasiallinen noudattaminen mahdollistaa sujuvamman 
laulamisen.

Häälaulut yhdessä laulaen
Sävelmältään kainuulainen ja länsivienalainen runolaulu 
voidaan jakaa kahteen ryhmään, yleistyypin ja häälau-
lutyypin sävelmään. Yleistyypillä tarkoitetaan sellaista 
sävelmää, jossa laulu perustuu säepareihin, noin 3-6 sä-
velen alalle ulottuvaan, neli-iskuiseen, viisivaihtoiseen 
sävelmään. Tällöin nuottikirjoituksessa on yleensä tah-
tiosoituksena 5/4. Sävelmä voi olla hyvinkin vaihteleva, 
vaikka laulajakohtaisesti laulu yleensä perustuu melko 
vakiintuneisiin ns. sävelmäformuloihin.

Häälaulutyypillä tarkoitetaan häälauluissa ja mm. loit-
suissa käytettyä sävelmätyyppiä, jossa laulujalkoja on 
kolmenlaisia. Ensimmäinen laulujalka, mikä on käytän-
nössä sama asia kuin musiikista puhuttaessa iskuala, on 
tiheä tasajakoinen, toinen laulujalka on edellistä kaksi 
kertaa harvempi tasajakoinen, kolmas ja neljäs jalka ovat 
kolmijakoisia. Tällöin laulusäkeestä tulee seuraavanlai-
nen (rytmiä havainnollistettu): Kok-ko / len---ti--/ koo-
oil—ta-a / il—moin--…/. Nuottikirjoituksessa häälaulu-
tyypin säkeeseen voidaan merkitä joko 9/4, joskus myös 

¾ jolloin yksi säe on kolmen tahdin mittainen, tai tahti-
osoituksen voi myös jättää pois. Häälaulutyypin sävelmä 
on yleistyyppiä vakiintuneempi sävelmältään, koska sitä 
on alun perinkin laulettu yhteislauluna.

Muualla Suomessa, Karjalassa ja Virossa sävelmätyyppe-
jä on useita muitakin, ja tekee runolaulusta melko moni-
puolisen, monenlaiseen ilmaisuun taipuvan laulutavan.
 
Runolaulu-Akatemia
1990-luvulla alkaneen aktiivisen kehittämistyön seurauk-
sena Kuhmoon perustettiin viisi vuotta sitten Runolau-
lu-Akatemia. Tutkimusyksikkö on ottanut tehtäväkseen 
runolaulututkimuksen, tallentamisen ja elvyttämisen. 
Laulua ja laulamiseen liittyvää tietoa on tallennettu erityi-
sesti vienankarjalaisilta runolaulajilta useita satoja tunte-
ja. Runolaulu-Akatemian kotiarkistona toimii Juminkeon 
arkisto, jossa on Vienan Karjalasta tallennettua perin-
neaineistoa jo enemmän kuin missään muussa arkistossa 
Suomessa.

Runolaulu-Akatemian pääasiallisena toimintamuotona 
on akateeminen tutkimustyö. Sen lisäksi se harjoittaa 
pedagogista toimintaa, konsertti- ja festivaalitoimintaa 
ja on mukana kulttuurimatkailun kehittämisessä. Ru-
nolaulu-Akatemian sijainti Kainuussa ja Kuhmossa on 
luonnollinen valinta. Alueella on tallennettu arvokkainta 
lauluperinnettämme, matka kenttätutkimuksiin on lyhyt 
sekä vanha lauluperinne on Kainuussa ja sen lähialueella 
Vienan Karjalassa säilynyt parhaiten. 

Kirjoittaja on MuT ja Runolaulu-Akatemian johtaja.

<< Runolaulu-Akatemian 
toiminta-ajatukseen kuuluu 
kansainvälinen yhteistyö lau-
luperinteiden elvyttämisessä. 
Kuva yhteistyöhankkeen alle-
kirjoitustilaisuudesta Ranskan 
Bretagnessa. 

Kuva Pekka Huttu-Hiltunen / 
Runolaulu-Akatemia.
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Ainon elämä on lyyristä tragediaa. Hänen veljensä kaup-
paa hänet palkinnoksi vanhalle Väinämöiselle, päästäk-
seen itse suosta, johon on kilpalaulannassa joutunut. 
Aino ei suostu palkinnoksi vanhalle miehelle vaan hu-
kuttautuu. Lemmenkipeä Väinämöinen yrittää vielä 
kirjaimellisesti kalastaa Ainoa itselleen, mutta saa vain 
oudon kalan, jota ei pysty ruoakseen paloittelemaan, 
vaan tämä hyppää takaisin veteen kertoen olevansa Aino.
Millainen Aino on? Ainoa on pidetty itsenäisen mutta 
herkän naisen symbolina. Hän ei halua tulla hyväksi-
käytetyksi ja muiden ohjailemaksi mutta pelkän vihan 
tuntemisen sijaan kääntyykin itsetuhoisuuteen. Vai onko 
luonnottarien kanssa kylpemään meneminen itsetuhois-
ta? Ehkä hukkuminen olikin pelkkä onnettomuus. Ehkä 
Ainon päämääränä olikin vain itsenäinen elämä luonnot-
tarien seurassa? 

Niin tai näin Ainon hahmon on katsottu symboloivan 
itsenäistä ja herkkää nuorta naista. Haluamme nähdä 
Ainossa viattoman neitsyen, joka vapaudenkaipuussaan 
valitsee kohtalokseen kuoleman. Aino on myös osa luon-
non ja naiseuden rinnastavaa mytologiaa. Nainen on 
Kalevassakin liitetty luontoon kun taas mies kulttuuriin 
esimerkiksi veneenveistämisen kautta.
 
Aino päätyy vedenvaltakuntaan, josta käsin saattaa vie-
lä kertaalleen Väinämöisen naurunalaiseksi. Vetisenä ja 
eroottisena hahmonakin Aino luiskahtaa Väinämöisen 

otteesta eikä tämä pääse näyttämään mieskuntoaan tai 
edes saa ravintoa itselleen. Vedenvaraan meneminen 
symboloi myös itsenäisyyttä ja vapautumista. Aino riisuu 
kaiken maallisen rannalle ja laskeutuu veden varaan täy-
sin omana itsenään.

Aino-myytti nähdään nimenomaan naisten myyttinä ja 
Aino joko uhrina tai sankarina. Uhri-Aino voi olla aikam-
me anorektinen teini, joka pelkää naiseksi kasvamista. 
Ahdistuksissaan ja omasta itsestään epätietoisena hän 
voi tietoisestikin vahingoittaa itseään. Hän voi olla angs-
tinen, mutta itsenäistymishaluinen.

Yleisempänä tulkintana Ainosta nykypäivänä on näke-
mys Ainosta sankarina. Sankari-Aino on itsenäinen ja 
vahva patriarkaatin kahleista vapautunut omanarvontun-
toinen nainen. Hän ei ole alisteinen muille, varsinkaan 
miehille, vaan toimii oman päänsä mukaan. Luonnon 
Aino ja sankari-Aino kipuaa vaikka öljynporauslautan 
laidalle osoittaakseen vapauttaan ja tahtoaan tai laulaa 
”Vaikka tekee kipeää, ei haittaa”. Nykyajan sankari-Ai-
non ja luonnon Ainon vapaudenjulistus on enemmän 
kuin henkilökohtaista julistusta, se on sankarityötä luon-
non ja naisen puolesta. Kalevalan Aino ei ole ainoa luon-
toaan vaan elää myös meidän ajassamme.

Palsta tulkitsee Kalevalan hahmoja nykyajassa. Kirjoittaja 
on porilainen kulttuurintutkija, runoilija, kolumnisti ja 
Kalevalaisten Naisten Liiton hallituksen jäsen.

Kalevalan  
henkilöitä nykyajassa

Aino-myytti elää myös nykyajassa. Kalevalan Ainon on nähty edustavan muun muassa myyttiä naisen 
ja luonnon yhteydestä. Aino symboloi myös itsenäistä naista. Hän ei alistu palkinnoksi, mutta ei hänen 
menehtymisensäkään ole yksiselitteinen. Kuka on Aino, joka kieltäytyy Väinämöisen kosinnasta, käve-
lee järveen ja tarttuu outona kalana pyydykseen? Keitä ovat nykyajan Ainot?

Teksti Laura Puromies
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”Ulkomaalaiset vieraamme aikaansaivat kotoisen pääkaupunkim-
me kaduille viehättävää värikkyyttä. Ihan kuin olisi tehnyt ulko-
maanmatkan”. Näin Helsingin vuoden 1952 olympialaisten värikäs-
tä katutunnelmaa luonnehti yksi aikakauden pakinoitsija. Suomen 
kisoihin saapui lähes 5 000 ulkomaista urheilijaa 69 eri maasta. 
Ulkomaalaisia kisaturistejakin oli kymmeniä tuhansia. Kisat toivat 
mukanaan monenlaista eksotiikkaa ja jättivät erityisesti jälkensä 
suomalaiseen ruoka- ja ravintolakulttuuriin.

Teksti Maarit Knuuttila
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Vieraiden majoitus ja ruokailumahdollisuudet herätti-
vät monia kysymyksiä jo etukäteen. Ja hieman huolta-
kin. Eikä huoli rajoittunut pelkästään maamme rajojen 
sisälle. Ruotsissakin epäiltiin Suomen valmiuksia vastata 
olympia-haasteeseen. Urho Kekkonen, alias Veljenpoika, 
toi esille Suomen Kuvalehdessä, että ruotsalainen lehdis-
tö oli varma siitä, ettei Suomi niukoilla sodanjälkeisillä 
mahdollisuuksillaan voi olympialaisiaan hoitaa. Optimis-
miakin oli ilmassa, sillä osa luotti lujasti siihen, että sisul-
la tehdään tälläkin kertaa ihmeitä. 

Monipuolisia muonitusjärjestelyjä
Majoitus- ja muonitusongelmien ratkaisemiseksi perus-
tettiin järjestelytoimikunnan alainen muonitustoimikun-
ta melkein heti, kun Kansainvälinen Olympiakomitea oli 
myöntänyt Suomelle kisojen järjestelyvastuun vuonna 
1947. Toimikunnassa vaikuttivat muiden muassa toimi-
tusjohtaja Maja Genetz, talousopettaja Tellervo Hakkarai-
nen, emännöitsijä Hilja Kaisko ja Hotelli Tornin johtaja 
H.F. Sylvan. Puheenjohtajana toimi O.J. Niinikoski. 
Muonitustoimikunnan piti ratkaista se missä, mitä ja mi-
ten urheilijat ja kisavieraat ruokittaisiin sekä se, kenen 
toimesta ruokien valmistus ja tarjoilu hoituisivat. Muoni-
tukset päädyttiin toteuttamaan talkoohengessä ja mukaan 
kutsuttiin Maatalousnaiset, Martat, Talousopettajayhdis-
tys ja Ekonominaiset, sekä muita naisjärjestöjä. Jokainen 
hoiti kisoissa omaa vastuualuettaan.

Suomalaiset kisavieraat päätettiin majoittaa kouluilla ja 
telttakylissä. Ruokailu hoidettiin sekä koulujen yhteydes-
sä että 12 kenttäkeittiöissä. Niissä pystyttiin tarjoamaan 
ruokaa ja virvokkeita noin 75 000-80 000 kisavieraalle. 
Ulkomaalaisten kisaturistien arveltiin majoittuvan ho-
telleissa ja leirintäalueilla, osa yksityisko-
deissakin. Ruokailumahdollisuuksista vas-
tasivat Helsingin ravintolat, jotka pystyivät 
ottamaan vastaan noin 100 000 asiakasta 
päivässä, kun ruokailu järjestettiin kolmes-
sa vuorossa. 

Tärkeintä oli kuitenkin urheilijoiden hyvin-
vointi. Heitä varten rakennettiin Kisakylä, 
josta käsin myös muonitus pääasiassa hoi-
dettiin. Toki toimintaa oli muuallakin. Nais-
urheilijat asuivat sairaanhoitajatar-opistos-
sa. Purjehtijat söivät purjehduskerhoilla, 
ja viisiottelijat kilpailivat ja asuivat Hä-
meenlinnassa, suomalaisurheilijat Santa-
haminassa. Otaniemeen rakennettiin Neu-
vostoliiton joukkueelle 350 hengen keittiö, 
jonne he toivat mukanaan astiansa, lait-
teensa, ruoka-aineensa ja henkilökuntan-
sa. Siellä keittelivät kiinalaiset kisaajatkin. 
Myös Puolan, Tsekkoslovakian, Romanian, 
Bulgarian ja Unkarin urheilijoilla oli omat 
keittiönsä teekkarikylässä. Portugalilaiset 
tulivat omalla laivallaan, jossa he sekä ma-
joittuivat että ruokailivat. 
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Kisakylän kansainvälinen keittiö
Kisakylä asuntoineen, huoltotiloineen ja ravintoloineen 
rakennettiin Käpylään. Itse ravintola oli kevytrakenteinen 
teltta, joka oli noin 150 metriä pitkä ja 50 metriä leveä. 
Puolet siitä varattiin ruokailutilaksi. Teltassa toimi viisi 
keittiötä varastoineen ja esivalmistelutiloineen.
 
Ravintolalla oli valmiudet ruokkia noin 5 000 henkeä 
päivässä ja siellä tarjottiin aamiaista, lounasta ja päiväl-
listä. Jotta ruokailut sujuisivat kitkattomasti, päädyttiin 
uudenlaiseen järjestelyyn, eli linjastoon, josta urheilijat 
noutivat ruokansa itse. Tarjoilutapa herätti sekä ihailua 
että närkästystä. Erityisesti ranskalaiset vastustivat sitä ja 
päätyivät sitten valmistamaan ruokansa omassa ravinto-
lassaan. 

Ranskalaisten oma ravintola sijaitsi erikseen tien toisella 
puolella ravintolaksi sisustetussa autotallissa; trikolorin 
värit kiersivät lämpöputkia ja iloiset kukkaryhmät toivat 
sateenkin keskellä mieleen lämpimän etelän. Täällä tar-
joilivat suomalaiset tytöt ruoan pöytiin, mutta keittiössä 
hallitsivat kaksi ranskalaista ja belgialaista kokkia suo-
malais-italialaisine apulaisineen. Ruokalista oli samanta-
painen kuin muissakin keittiöissä standardisoituine viik-
ko-ohjelmineen. Lounaan salaatit valmistettiin kuitenkin 
aitoranskalaiseen tapaan öljy-etikkakastikkeineen ja liha 
tarjottiin puoliksi verisenä. Muiden keittiöiden jääveden 
ja maidon rinnalla saivat ranskalaiset aina aterioilla puoli 
litraa viiniä ruokailijaa kohden, belgialaiset sen sijaan joi-
vat omaa oluttaan.

Myös israelilaisilla oli oma ravintolansa, mutta muille 
ruokaa valmistivat pääasiassa suomalaiset naiset. Ravin-
tolatoiminnan järjestelyistä vastasivat pääemännät Suo-
ma Palo, Toni Hentman ja Sigrid Sundqvist, johtajinaan 
voimistelunopettaja Airi Koskimies. Valvovana silmänä 
ja ylihovimestarina toimi F.H. Sylvan. Ruoanlaitossa ja 
tarjoilussa avusti noin 400 naista. Ammattityövoimaa oli 
vähän ja muonitus hoidettiinkin pääasiallisesti amatööri-
voimin Olympia-hengen mukaan

Haastava ruokayhtälö
Olympialaiset olivat suuri ponnistus Suomen elintarvi-
ketuotannolle, eikä se pystynyt vastaamaan kisojen ruo-
ka-ainetarpeeseen kuin osin. Ongelmana olivat tuotan-
tomäärät, joidenkin perustuotteiden heikko laatu sekä 
jakeluvarmuus. Tämän takia ruoka-aineita päädyttiin 
tuomaan myös ulkomailta. Lohta tilattiin Norjasta ja 
muita kalafileitä Islannista. Hollannin Hedelmäviljelijäin 
liitto lahjoitti sekä hedelmiä että vihanneksia. Perunoita 
ostettiin Tanskasta. Myös lihaa tuotettiin muualta. Eri-
koisraaka-aineet, kahvit, teet ja sokerit sekä mausteet piti 
luonnollisesti myös hankkia Suomen ulkopuolelta.  
Ruoka-aineongelmat pystyttiin siten ratkaisemaan tuon-
nin turvin. Piti vain etukäteen tietää, mitä kukin joukkue 
tahtoo syödä. Monikulttuurisen urheilijajoukon muoni-
tusjärjestelyihin saatiin neuvoja aiemmista kisoista, eri-
tyisesti Berliinistä, Lontoosta ja Oslosta. Näiden mallien 
mukaan järjestäjät päättivät, että Kisakylän ravintolas-

sa tulisi olemaan viisi keittiötä, joissa kussakin tarjolla 
erityyppinen ruokalista; latinalais-amerikkalainen, brit-
tiläis-amerikkalainen, pohjoismainen, keskieurooppalai-
nen ja itämainen. Maailman kansat yhdisteltiin niin, että 
suunnilleen samoja ruokia nauttivat ruokailivat samassa 
ryhmässä. 

Etukäteen laaditut kahden viikon ruokalistat lähetettiin 
joukkueille kesäkuussa vuonna 1951. Vastauksena pyy-
dettiin ehdotelmia, viikon esimerkkilista ja muutama kes-
keinen resepti. Seikkaperäisiä vastauksia saatiin useasta 
maasta. Toiset hyväksyivät ruokalistat sellaisenaan, mut-
ta moni lähetti takasin pitkiä toivelistoja. Ruoka-aineiden 
saatavuudesta oltiin huolissaan. Japanilaisia kiinnosti se, 
minkämaalaista tarjolla oleva riisi oli. Ja oliko se sään-
nöstelyn alainen ruoka-aine. Monet joukkueet päätyivät-
kin siihen, että ne toivat mukanaan oman kokkinsa ja 
erikoisemmat raaka-aineensa ja mausteensa. Ranskalai-
set toivat myös omat viininsä.  

Ulkomaalaisia kokkeja ja kaukaisia makuja
Ravintolaksi varattu sinivalkoraitainen jättiläisteltta on 
täynnä ruokavieraita ja argentiinalainen mestarikokki 
oliko se nimi nyt Rigoletto, vai kuinka? muistelee hänen 
suomalainen apulaisensa sekä musta ja pyöreä Brasilian 
Antonio touhuavat tulikuuman hellan äärellä ja loihtivat 
toinen toistaan ihmeellisempiä ja herkullisempia tarjotti-
mia pojilleen vietäväksi. Ja ruoka maistuu!

Ulkomaalaiset kokit keittivät omassa erikoistyöpaikas-
saan. Sieltä käsin he valmistivat ruokia, jotka olivat suo-
malaiskeittäjille vieraampia. Eksoottiset ruuat herättivät 
luonnollisesti kiinnostusta suomalaiskeittäjien keskuu-
dessa, mutta myös lehdistössä. Hopeapeili-lehdessä kirjoi-
tettiin, että kaikkien suosikki oli juuri tuo edellä mainittu 
brasilialaiskokki Antonio Rego, joka käytti ruuissaan run-
saasti mausteita, kuten kynsilaukkaa, tomaattia ja jotain 
erikoista brasilialaista pippuria. Myös monet ruokalajit ja 
-aineet, kuten curryt tai japanilaisten käyttämät kuivatut 
pienet kalat herättivät ihmetystä. Myös sitä ihmeteltiin, 
kuinka korealaiset keittävät riisinsä niin monimutkaisin 
tavoin. Paljon uutta opittiin vieraista keittiöistä. Pakista-
nin kansallisruokaa pilavia, eli pilahviriisiä tehtiin päivit-
täin ja lehdissä todettiin, että suomalaiset keittävät sitä 
jo hyvin asiantuntevasti, vaikka tämä erittäin runsaassa 
lampaanrasvassa kiehuva värikäs keitos vieläkin kirpai-
see kieltä.

Jälkipelejä 
Kun kisat loppuivat ja vieraat lähtivät, jäljelle jäi hyvä 
mieli siitä, että urakasta oli selvitty kunnialla, vaikka kisat 
tuottivat taloudellista tappiota. Entä ruokapuoli? Kisojen 
vaikutus näkyi naistenlehdissä yhä lisääntyvinä artikke-
leina eksoottisista ruokakulttuureista. Ideoita maailman 
keittiöistä välittivät oppilailleen ehkä myös ne 50 vasta-
valmistunutta kotitalousopettajaa, jotka keittivät kisaky-
lässä. Uusia tietoja ja ideoita kantautui myös Marttojen 
ja Maatalousnaisten mukana eri puolille Suomea. Koh-
taamiset kulinaarisen toisen kanssa olivat myös herättäji-
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nä niille keskusteluille, jossa ryhdyttiin puhumaan siitä, 
mitä se suomalainen ruokakulttuuri oikein on. Onko se 
ns. salonkikelpoista maailman keittiöiden rinnalla? Tämä 
keskustelu näyttää jatkuvan edelleen. 

Kirjoittaja, dosentti Maarit Knuuttila tekee  
tutkimusta kulinaarisen toisen merkityksestä  
1950-luvun suomalaisessa ruokakulttuurissa.

Artikkelin aineisto on peräisin suomalaisista sanoma-  
ja aikakauslehtiartikkeleista, Helsingin kaupungin- 
arkistosta, Suomen Urheiluarkistosta, Hotelli- ja  
ravintolamuseon arkistosta ja Lotta-museon arkistosta. 

Maailman kansat yhdisteltiin siten, että suunnilleen samoja 
ruokia nauttivat urheilijat ruokailivat samassa ryhmässä. 
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Hämeenlinnan Kalevalaiset Naiset / 
Teksti ja kuvat Maritta Päivinen 

Ikivoimaa luonnosta ja 
musiikista
Juhlimme yleisötilaisuutena yhdistyksemme 30 -vuotis-
juhlaa yhteistyössä Hämeenlinnan Sibelius-seuran kans-
sa. Yleisötilaisuus oli samalla kunnianosoitus 375-vuoti-
aalle Hämeenlinnalle ja Sibelius 150-vuotisjuhlavuodelle. 

Aikoinaan Kalevalaisten Naisten Liiton mielestä Hä-
meenlinnaan tuli saada Liiton paikallisyhdistys. Perusta-
va kokous pidettiin 26.11.1984 ja yhdistys on Liiton 51. 
jäsenyhdistys

Juhlatilaisuudessa esiintyivät Kalevalaisten Naisten 
Liiton varapuheenjohtaja Kati Solastie, jonka esityksen 
otsikkona oli ”Ikivoimaa – Louhen tyttärien matkassa”.  
Sibelius-seuran Leena Aarnipuu ja Mervi Friman aiheena 
olivat nuoren Jannen hämeenlinnalaiset voimanlähteet. 
Yhdistyksemme puheenjohtaja Taina Kangas esitti kuvi-
en ja sanojen avulla ”30 vuotta yhdistystoimintaa”. Si-
belius-aiheiset musiikkiesitykset muodostivat tyylikkään, 
hienon ja nautittavan voimahetken voimapaikkatarinoit-
ten lomaan. Sibelius-opiston oppilastriossa musisoivat 
Aino Tiala (viulu), Opriina Opas (sello) ja Annele Heik-
kilä (piano). 

Juhlatilan takaosaan oli rakennettu ja koristeltu viih-
tyisä kahvio. Juuttikangasliinat, lyhtykoison oranssit kuk-
kaset ja kävyt sekä tuikut Kyyrölän Savipajan astioissa 
loivat lämpöisen tunnelman. Tarjottavana oli Laurellin 
leipomaa yhdistyksemme logolla tai Sibeliuksen nuoteil-
la koristeltua vadelmafritzkakkua. Kolmessa tuotemyyn-
tipöydässä oli ostettavissa Kyyrölän Savipajan, Marjatta 
Kesäläisen, Sibelius-seuran ja yhdistyksemme tuotteita. 
Arpoja myytiin ahkerasti ja arvottavana oli runsaasti tuot-
teita kuten saviesineitä, käsitöitä, Sibeliuksesta kertovia 
kirjoja, kortteja jne. Päävoittona oli yhdistyksessä yhteis-
työnä neulottu poncho.

Osallistujien mielestä juhla oli mykistyttävän hieno ja 
upea. Eri puheenvuorot ja musiikkiesitykset muodostivat 
ehjän ja nautittavan kokonaisuuden. Kaikki esiintyjät oli-
vat upeita, taitavia, persoonallisia ja aidosti läsnä. Kan-
sallispukuinen yleisö hiveli silmää. 

Mikkelin Kalevalaiset Naiset / teksti Pirkko 
Rantanen, kuva Helena Muinonen

Mikkelin Kalevalaisten  

Naisten 60 vuotta toimintaa
Mikkelin Kalevalaiset Naiset vietti marraskuussa 60-vuo-
tisjuhlavuottaan. Puheenjohtaja Marjatta Tiihonen valotti 
puheessaan toimintamme keskeisiä asioita. Yhdistyksem-
me vahvuus on avoimuus ja vankka yhteistyö eri järjestö-
jen ja toimijoiden kanssa.

Aktiivinen käsityöryhmämme järjesti juhlaan monipuo-
lisen käsityönäyttelyn. Liiton tervehdyksen toi Liiton pu-
heenjohtaja Sari Kaasinen sanoin ja sävelin. 

Lämminhenkisestä juhlasta saamme uutta voimaa ja intoa 
seuraaville vuosikymmenille!

<< Yhdistyksemme 
puheenjohtajia  
kukitettavana. 

Sibeliuksen ja oman  
yhdistyksemme logolla 
koristeltuja leivoksia. >>
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Ketjusilmukoiden puolesta

Torin yllä häälyvät tummat pilvet, pöydille viikattui-
hin villasukkiin ja lapasiin tihuuttaa. Ennen kuin 
mummot vetäytyvät peremmälle kojujensa uume-
niin, mukaani tarttuu harmaa sukkapari ja lapsuu-
desta tuttu märän villan tuoksu.

Yhä tuntuvat torimummot vanttuineen lähtemättömiltä 
kuin tuoksumuistoni, yhä pursuilevat paikallisen työväen- 
talon joulumyyjäiset käsintehtyä, itse näperrettyä ja 
pujoteltua. Vaan miten kauan enää? Valtaosa tekijäkaar-
tista kun näyttää olevan varttuneen puoleista. Entä nuo-
rempi polvi? Missä se luuraa, näpertämässä mitä? 

Mieleeni palaa joulun alla näkemäni ajankohtaisohjelma 
Euroopan talouden tilasta, keskustelijoina alan huippu-
ja, Jorma Ollilaa ja Brysselin talouden tuntijaa. Herrojen 
ohella äänessä oli sirkeä ruotsalaisnainen, joka päivitte-
li sitä, miten lasten tietoteknisiä valmiuksia jarrutetaan, 
kun nämä ”pakotetaan vielä kutomaan koulussa sukkaa”. 
Siihen herrat eivät tienneet sanoa mitään, mutta tilastot 
puhuivat. EU:n talousalueella valtaosa työllistyy tietotek-
nisissä tehtävissä. Sitähän pitäisi ajatella jo alakoulussa: 
näppäilytaitoja, ohjelmien ja alustojen hallintaa. Mihin 
pieni koululainen ketjusilmukoilla pötkisi? Saati käsin 
kirjoittamisen taidolla, jota myös ollaan ajamassa alas.

Pötkii hyvinkin. Sillä eikö itsekukin, tietotekniikan ai-
rut tai ei, tunne toisinaan tarvetta hidastaa vaikkapa to-
ripöytien lomassa ja myyjäisissä kuljeskellen? Hypistel-
lä palmikkopunosta, nuuhkaista villaa. Niin kauan kuin 
joku kutoo.
 
Tai seisahtua värin ääreen, antaa katseen lipua maaliker-
roksissa. Niin kauan kuin joku maalaa. Tai matkata ru-
nossa suhisevan ruohon mukana jonnekin. 

Jonnekin. Ihmiselon ruumiillisuuteen ja konkreetti-
siin aistikokemuksiin. Siihen, mistä jää jälki ja millä on 
maku ja haju. Siihen, mitä myös jokainen kahdeksan- tai 
kaksitoistavuotias tarvitsee, kun ympäröivä tila - huone/
piha/metsä/ranta – katoaa kämmenkuoppaan mahtuvan 
älypuhelimen syövereihin. Näyttöä voi kyllä katsoa loput-
tomiin ja päästä maailman ääriin, mutta syntyykö siitä lo-
pultakaan juuri muuta kuin välkähteleviä kuvia musiikin 
tauottomalla taustalla. 

Mitä meille tapahtuu jos ihomme ei enää muista? Jos kä-
temme eivät enää tunnustele ja tunnista? Miten käy muis-
tojemme, jos ne siliävät pelkiksi kuvapinnoiksi?  

Siksi jääkää tänne, torimummot ja myyjäiset, ketjusil-
mukat ja kaunokirjoituksen lenkurat. Siksi jääkää, käsin 
kosketeltavaan luottava taide ja aistit avaava runous, tut-
tua tuoreeksi kirjailevat kielen ristipistot. Sekä vielä mo-
net sukankutojapolvet turvaamaan pääsy sinne, minne 
minäkin tuolla sateisella torilla pääsin. Villan tunnusta ja 
tuoksusta aukeaviin varhaisiin aistimuksiin, muistoihin, 
jotka punovat minussa kerroksiaan siinä missä nykyinen 
ja tuleva. Möyheästi, pitkään lämpimänä pitäen. 

Vuoden 2015 kolumnisti Hannimari Heino on porvoo-
lainen runoilija-suomentaja sekä italian kielen opettaja. 
Hän on valmistanut myös runoinstallaatioita puutarhojen 
ja puistojen siimekseen.

Teksti Hannimari Heino, Kuva Juhani Ihanus

Kolumni
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