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Yhteinen harrastus pidentää ikää

Me olemme onnellisia. Meillä on yhteinen harrastus, josta saamme voimaa, 
virikkeitä ja iloa. Reilut neljätuhatta kalevalaista on verkosto, jossa virtaa usko-

mattoman paljon innostusta, osaamista ja välittämistä. Juuri toisten kanssa yhdessä 
toimiminen antaa hyvän olon ja parantaa elämänlaatua. Nykytermeillä lisäämme 
sosiaalista pääomaamme kun käymme sisarilloissa.

Tutkimusten mukaan harrastukset edistävät terveyttä jopa paremmin kuin ihan-
nepainon tai liikunnan tuomat terveyshyödyt. Neurologian dosentti, kirjailija 
Markku T. Hyyppä uskoo, että vapaaehtoinen kanssakäyminen, jossa kohdataan 
ihmisiä lykkää kuolemaa usealla vuodella. Ruotsalaiset kansanterveyden tutkijat 
osoittivat jo vuonna 1996, että kulttuurifriikit elävät pitempään kuin kulttuuritilai-
suuksia vieroksuvat sohvaperunat. Yhdessä puuhaaminen, sosiaalinen osallistu-
minen, kulttuuriharrastustoiminta ja keskinäinen luottamus ovatkin Hyypän mu-
kaan eloonjäämisen suojatekijöitä siinä missä hyvä geeniperimä.

Talkootyö on vahva suomalainen perinne, joka iloksemme on yhä voimissaan. 
Vapaaehtoistoimijoille talkoilla tekeminen on itsestään selvä tapa saavuttaa pää-
määrä. Laukaan Kalevalaiset Naiset olivat loihtineet yhdessä muiden paikallisten 
toimijoiden kanssa upean elämänmakuisen kokousviikonlopun Keski-Suomen sy-
dämeen. Kokonaisuus syntyi yhdessä tekemällä, talkoohengessä. Ilo ja yhteisölli-
syys olivatkin vahvasti mukana vuosikokouspäivillä Laukaassa. Pirran koosteessa 
selviää mitä kaikkea toista sataa naista ehtii kokea viikonlopun aikana.

Tuore Kalevalaisten Naisten Liiton puheenjohtaja musiikin tohtori, muusikko 
Sari Kaasinen nostaa ilon yhdeksi harrastamisen voimavaroista. Harrastuksen pitää 
tuottaa elämyksiä ja riemua, hän sanoo haastattelussaan. Yhteinen ilo syntyy vain 
yhdessä tekemisestä ja kokemisesta, korostaa myös väistyvä puheenjohtaja, koulu-
neuvos Maire Pelttari.

Muodon mieli, ajan kieli vuositeema elää yhdistysten tapahtumissa ja tässä Pirras-
sa monipuolisesti. Muoti on kiinteästi kiinni 
ajassa ja muodossa kuten Anneli Koivun 
artikkeli kiehtovasti kertoo. Myös Kale-
vala Koru on tässä ja nyt. Kalevala Korun 
nettisivujen yhteyteen avautui Kalevalan 
päivänä tietokanta, jossa esitellään koru-
malleja yrityksen 75-vuotiselta taipaleel-
ta. Uusi toimitusjohtaja Riitta Huuhtanen 
maalaa Kalevala Korun ja Lapponian tulevaisuuden nä-
kyjä. Muusikko Marko Annala katsoo useaan suuntaan, 
myös kauaksi taakseen, juurilleen – ja näkee ehkä siksi 
selkeästi sen, minne on menossa. Innos-
tavaa kulttuurimatkaa Pirran sivuilla.

Kesä on yhdessäolon ja tapahtu-
mien aikaa, joista jokainen meistä voi 
nauttia. Esimerkiksi kantele soi Tuusulanjärvel-
lä ja Sommelo-musiikkijuhla kokoaa alkukesäs-
tä Kainuuseen sekä Vienan Karjalaan. Kesäiset kan-
sallispukujen tuuletuspiknikit kutsuvat kaikkia! 

 
Annamari Maukonen
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AJANKOHTAISTA

Kalevalaisten 
Naisten Liiton 
tuore puheen-
johtaja musiikin 
tohtori, muusikko 
Sari Kaasinen on 
onnellinen, että 
saa olla mukana 
jakamassa yhteistä 
iloa.

Sari Kaasinen kokee saaneensa syntymälahja-
naan taidon luoda ja jakaa iloa ympärilleen. 
Sitä hän haluaa tehdä myös Kalevalaisten 

Naisten Liiton uutena puheenjohtajana. 
– Laukaan vuosikokouksessa aistin vahvasti 

yhteisen ilon ja ylpeyden yhteisestä päämäärästä. 
Oli mukava huomata, että kaikki olivat terveellä 
tavalla ylpeitä omasta aatteestaan, kalevalaisuu-
desta. Järjestötoiminnan pitää nimenomaan tuot-
taa elämyksiä ja riemua, Sari Kaasinen korostaa. 

Sari Kaasisen visiona on jäsenmäärän kasvat-
taminen ja kolmannen sukupolven haastaminen 
mukaan toimintaan. 

– Uskon, että jäsenmäärä on helppo tuplata 
kun järjestämme mielenkiintoisia juttuja, jotka 
ovat ajassa kiinni. Me voimme tehdä ”martat” eli 
nostaa toimintamme 2000-luvulle, olla yhä kirk-
kaammin ajassa olevia, tähän aikaan istuvia toi-
mijoita.

Ikiaikainen, aito ja uudistuva
Kalevalaisten Naisten toiminta pohjautuu kolmeen 
vahvaan sanaan: ikiaikainen, aito, uudistuva.

Mitä nuo sanat kertovat uudelle puheenjohta-
jalle?

– Ikiaikainen on hieno sana, joka kertoo konk-
reettisesti juurista, menneestä ajasta. Historian sy-
vä tunteminen vie kauas ja tekee nöyräksi. Olem-
me kaikki osa ikiaikaisten naisten ketjua. Meillä 
on vahvat juuret, perimä, jonka päällä on turval-
lista seistä, iloitsee Sari Kaasinen.

– Mitä muuta voi olla kuin aito? Jokainen 
meistä on omanlaisensa. Mitä vanhempi ihminen 
on, sitä aidompi hän on, pohtii 44-vuotias muu-
sikko ja äiti. 

Uusi puheenjohtaja Sari Kaasinen 

uskoo vahvaan naisketjuun 
ja yhdessä tekemiseen

Annamari Maukonen

– Olen ylpeä iästäni ja uskon, että elämänlaatu 
paranee koko ajan.

Sari Kaasisella on vahva naisketju edessä ja ta-
kana. Hän uskoo naisenergiaan, josta esikuvina 
isoäiti Lempi Issakainen, 85, Kiteeltä ja oma äiti 
Pirkko Kaasinen, 65, Rääkkylästä. Omat tyttäret 
Kiisa 18, Piita 16 ja Aliina 11 ovat äidin ylpeys 
ja ilo.

– Työteliäät, mahtavat naiset ovat aina olleet 
esikuvinani. Olen ollut paljon isovanhempieni 
kanssa ja saanut tutustua erilaisiin ja eri-ikäisiin 
naisiin. Hienoa, että kalevalaisissa naisissa arvos-
tetaan eri-ikäisiä naisia. Se on voimamme.

– Meidän on elettävä ajassa ja oltava valmiita 
uudistumaan. Näin aatteemme elää ja vahvistuu. 
Turha pönötys pois, heittää Sari Kaasinen. 

– Juuri nyt pääni pursuaa ideoita, joita on poh-
dittava yhdessä hallituksen kanssa. Mikään ei ta-
pahdu hetkessä, vaan tarvitaan malttia. Maltilli-
suus on tosin vieras sana minulle, olenhan täm-
möinen vilkas karjalainen.

Uusi puheenjohtaja visioi yhteisiä tapahtumia, 
joissa kalevalaista perinnettä jaetaan kaikenikäi-
sille kaikkialla. 

– Isot yhteiset rutistukset innostavat ja tiivistä-
vät yhteishenkeä. Voimme esimerkiksi toteuttaa 
eri paikkakunnilla samaan aikaan erilaisia tem-
pauksia. Näin kalevalaisuus kuuluu ja näkyy ym-
päri maata.

Voimaa kanteleesta ja kalevalakoruista
Kun Sari Kaasinen pääsi ripille, hän sai lahjak-
si ensimmäiset omat kalevalakorunsa. Lapponian 
pieni kultaristi oli yksi rakkaista rippilahjoista. 
Värttinä-yhtyeen tavaramerkkinä olivat kalevala-
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korut, jotka sopivat kansanmuusikoille erinomai-
sesti.

– Kalevala Koru on meidän kalevalaisten naisten 
yhteistä omaisuutta. Meidän jokaisen pitää kantaa 
kalevalakorujamme rinta rottingilla. 

Korujen ohella myös kannel kulkee mukana 
jokaisessa päivässä. Kantele on Sari Kaasisen oma 
soitin, jonka hän toivoo soivan tulevaisuudessa myös 
helkojen käsissä. 

– Helkatoiminta on kalevalaisten naisten yhteinen 
haaste. Sitä kautta voimme turvata myös aatteemme 
jatkuvuuden. Olen tehnyt paljon töitä lasten ja nuor-
ten kanssa, joten työsarka on tuttu. Olen valmis esi-
merkiksi kouluttamaan kanteleensoiton ohjaajia, lu-
paa kolmen tyttären äiti. 

Sari Kaasinen tuntee olevansa enemmän Kantelet-
taren kuin Kalevalan naisia. Kalevalan hahmoista lä-
heisimmäksi hän kokee Louhen.

– Louhi on vahva omiensa puolesta puhuja ja toi-
sista huolehtija. Minäkin olen monet tuulet läpikäynyt 
ja tunnen itseni vahvaksi kuten Louhi.

Rääkkylässä syntynyt, Kuopiossa musiikkilukion 
käynyt ja Helsingissä opiskellut musiikin tohtori ja 
muusikko kuvaa itseään peruskarjalaiseksi naiseksi.

– Koen ilot ja surut vahvasti, sillä minulla on käy-
tössä koko tunneskaala. Olen sellainen emohahmo, 
jolle äitiys on tärkeä asia. Tyttäreni ja äitini kannus-
tivat minua kun pohdin voinko lähteä puheenjohta-
jaehdokkaaksi. Minulla on vahva tuki kotona, joten 
puheenjohtajuuden sovittaminen yrittäjän ja äidin ar-
keen on luontevaa. Lähden innolla jakamaan yhteistä 
iloa! R

Sari Kaasinen
2009  Musiikin tohtori , Taiteellinen tohtorin 
 tutkinto / Sibelius-Akatemia, kansanmusiikkiosasto 
1994  Musiikin maisteri, Sibelius-Akatemia, 
 kansanmusiikkiosasto
1986  Ylioppilas, Kuopion musiikkilukio
1983  Peruskoulun päättötodistus, Rääkkylän yläaste
 Taiteellinen toiminta
2009–  METKU-kuoro, taiteellinen johtaja
2008–  Set́ Akat, laulaja ja säveltäjä
2001  Sari Kaasinen & Otawa, taiteellinen johtaja, muusikko
2001–2005  Iloset-yhtyeen taiteellinen johtaja

1996–2004  Rämpsäkät-yhtyeen taiteellinen johtaja
1994–1997  Sari Kaasinen & Sirmakka, taiteellinen johtaja
1991  Kihaus Folk Music Festival, taiteellinen johtaja
1989–  Sari Kaasinen – 10 vuotta kantelemusiikkia, juhlakonsertti, 
  vierailijoina kanteletaiteilijat Ritva Koistinen 
  ja  Martti Pokela
1986–1993  Sirmakka-yhtyeen taiteellinen johtaja ja muusikko
1984–2005  Rääkkylän valtakunnalliset kansanmusiikki- ja 
  tanssileirit, taiteellinen johtaja, opettaja
1983–1996  Värttinä, taiteellinen johtaja, muusikko, laulaja
1974–1982  Tsupukka, lausuja, laulaja, kanteleensoittaja
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Sattumat eivät selitä niitä muutoksia, joita naisten muo-
dissa ja sen muodoissa on nähty 1900-luvun alusta tähän 
päivään. Muoti heijastelee tarkasti aikaansa.

MUODIN MIELI 
– AJAN KIELI Teksti Anneli Koivu

orsetti oli vielä 1900-luvun alussa monen naisen uuman salaisuus. Pit-
kät hiukset olivat lievästi laineilla, meikkiä ei juuri käytetty. Mutta 
1910-luvulla hauras, vaalea kauneus sai väistyä, samoin leveälieriset 
hatut ja pitkät hansikkaat. Enää ei myöskään ollut pakollista pukea 
painavaa korsettia puvun alle. Muoti otti myös vaikutteita urheilusta 
ja usein vaatteet olivatkin väljiä puuvillasta tehtyjä mekkoja. K

Kuva Nanso Group Oy
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Chanel näytti suuntaa
Charlestonissa tiivistyi muodin ydin. 
Pukeutuminen oli poikamaista: ei rin-
toja, ei vyötäröä, vyö laskeutui lantiol-
le. Rusketuksesta tuli suosittua, joten 
ihoa paljastettiin mahdollisimman pal-
jon. Nuoret naiset tupakoivat, tanssivat 
charlestonia ja juhlivat iltaisin. Meik-
kiä käytettiin myös arkisin ja helmat 
lyhenivät. Lyhyet hiukset olivat takaa 
usein lyhyemmät kuin sivuilta, joko 
tummat tai platinanvaaleat. Päähän 
vedettiin kypärämäinen hattu tai su-
lilla koristettu otsapanta.

Miljoonat naiset jäljittelivät muo-
din suuren nimen Coco Chanelin yk-
sinkertaista, naisellista tyyliä. Kos-
metiikkateollisuus kasvoi, huulipu-
nan ja ripsivärin käyttö oli yleistä. 
Karvojenpoistokoneen ja ripsien-
taivuttajan kaltaiset apuvälineet 
tulivat naisten kauneudenhoidon 
avuksi.

1920-LUKU

Glamour valtasi alaa
Wall Streetin suuri pörssiromahdus vuonna 1929 köyhdytti monet mil-
jonäärit, mutta muoti rikastui. Glamour oli mahtisana, ja elokuvat nosti-
vat Marlene Dietrichin ja Greta Garbon kaltaiset muotivaikuttajat inspi-
roimaan läntisen maailman naisia. Vartalon muodokkuutta arvostettiin, 
hameet ulottuivat polven alapuolelle, puseron päällä käytettiin pientä 
boleroa ja jakkupuku nousi hameiden rinnalle.

Iltapukumuoti oli täynnä glamouria: avonainen kaula ja selkä, varta-
loa myötäilevä silkki ja laahus. Turkikset kruunasivat komeuden.

 Asusteet olivat suosittuja: käsineet ja hattu, pieni kirjekuorikäsilauk-
ku, paljon pukukoruja ja rusetteja. Tavallisen perheenäidin ilme oli ar-
kisempi. Päähineenä saattoi olla baskeri, silkkiluomusten tilalla oli asi-
allinen linjakkuus.

Valmisvaateteollisuus sai alkunsa, ja kauneushoitoloita perustettiin. 
Ne tarjosivat laihduttavia ja ryppyjä poistavia hoitoja. Meikkityyli oli 
klassinen ja varsinkin päiväsaikaan melko luonnollinen. Hiusten suo-
sikkiväri oli platinanvaalea, pehmeät laineet kehystivät kasvoja, pitkät 
hiukset kiedottiin pään ympärille letille.

Mutta sodan synkeät enteet saattoi jo aistia.

1930-LUKU
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    Puute toi niukat linjat
Muotiin vaikutti eniten toinen maailmansota. Kaikesta oli pulaa, 

vaatteet ja kengät olivat kortilla, kankaat olivat huonolaatuisia. Kenkiä ja 
laukkuja tehtiin paperikankaasta, koska nahkaa ei ollut saatavilla. Naisten 
kekseliäisyys ja kädentaito olivatkin koetuksella. Vanhoja vaatteita purettiin, 
uusittiin ja koristeltiin kekseliäästi. 

Linjat olivat niukkoja ja olkapäitä topattiin, jotta huo-
noista materiaaleista tehtyihin vaatteisiin saatiin ryhtiä. 
Hameet olivat polvipituisia, juhlapuvutkin lyhyitä. Pie-
net hatut olivat joskus lautasen muotoisia tai jopa tur-
baaneja. Yksi niukkuuden tuomista iloista oli, että 
vuonna 1946 keksittiin bikinit.

Heti kun olot paranivat, alettiin pukeutua kauniimmin. 
Muotia leimasivat ampiaisvyötärö, pehmeä olkalinja ja nilkka-
mittaiset leveähelmaiset hameet. Jos ei ollut varaa ostaa nyloneita, poh-
keeseen vedettiin meikkikynällä valesaumat. 

Kampaukset olivat sota-aikana ja heti sen jälkeen pieniä ja hiukset lyhyitä, 
mutta Rita Hayworthin pitkät, punaiset kiharat olivat monen naisen unelma. 

Naisellisuus ennen kaikkea
Muodin tunnussanaksi nousi naisellisuus. Tyylikäs nainen käytti korkeita 
korkoja ja käsineitä. Hän pukeutui käytännöllisesti, mutta siististi ja viimeis-
tellysti. Kellomekon alla saattoi olla pönköttävä alushame, vartaloa myötäili 
kynämekko. Laskosmekko oli kolmas jokanaisen vaate. Päässä keikkui pieni 
pillerihattu, kengissä oli piikkikorot ja -kärjet. Coco Chanel teki tunnetuksi 
ns. pikkumustan. Ne, joilla ei ollut varaa huippumuotiin, jäljittelivät sitä par-
haansa mukaan.

Nyt syntyi ns. teinimuoti. Tyttöjen poninhännät heiluivat jiven tahtiin, kel-
lohame tai puolipitkät housut ja tennarit antoivat mahdollisuuden huimaan 
menoon. Vuonna 1955 valmistui elokuva Nuori kapinallinen ja koko läntisen 
maailman nuoriso matki James Deanin farkkumuotia. 

Marilyn Monroe vaikutti meikki- ja kampausmuotiin. Audrey Hepburnin 
lyhyt poikatukka ja ruskeat kauriinsilmät loivat toisenlaista ihannetta. Vuosi-
kymmenen lopulla Brigitte Bardot’n tötteröhuulet ja vapaa hiuspehko olivat 
myös monen naisen esikuvia. Vaikutteet tulivat ulkomailta, olihan sodanjäl-
keinen elämä kotimaassa varsin kaukana glamourista.

Minimittaa ja 
massamuotia 

Vuosikymmenen alun muodissa oli vielä 50-luvun 
vaikutteita. Varakkaammilla oli Chanel-jakkupu-
ku tai pikkumusta kynämekko. Korkeakorkoiset, 
kapeakärkiset kengät ja pillerihattu koristivat ko-
konaisuutta. Teinimuodissa hameenhelma lyheni 
ja kaula-aukko laajeni. Naisellisuus oli tärkeää.

Vähitellen hillityt pastellivärit voimistuivat, 
minimalistiset geometriset kuviot ja mustavalkoi-
suus ilmestyivät vaatetukseen. Hätkähdyttäjiksi 
nousivat hippiliike ja minihame. Elettiin muovin 
vuosikymmentä, ja pitkävartiset muovisaappaat 
tulivat muotiin. Muovia käytettiin myös kengissä, 
laukuissa ja vöissä. 

Muoti oli innovatiivista ja rohkeaa. Se ei lähte-
nyt suurista muotitaloista vaan useimmiten Lon-
toon kaduilta. Mary Quant teki tiukan, värikkään 
minihameen tunnetuksi ja lanseerasi myös mikro-
shortsit ja ”baby doll” eli Lolita-lookin. Alusvaat-
teet muuttuivat luonnollisemmiksi, ja korseteista 
vapauduttiin sukkahousujen myötä.

Hippiliike kukoisti vuosikymmenen lopussa. 
Kukkaiskansa pukeutui pitkiin batiikkivärjättyi-
hin hameisiin tai leveisiin housuihin ja laittoi pit-
kien hiustensa ympärille nahkapannan tai punos-
nauhan. 

Kosmetiikassa vaikutti tieteellinen tutkimus: 
Allergiatestit ja aurinkosuojakertoimet yleistyi-
vät. Vanhenemista vastustettiin aminohapoilla, 
kasviuutteilla ja vitamiineilla. Meikkityyleissä 
korostuivat silmät: paksut, mustat ripsivärit tai 
irtoripset. Huulet olivat mahdollisimman vaaleat. 

1940-LUKU

1950-LUKU

1960-LUKU
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Kaikki helmat sallittuja
Niukkoja napapuseroita ja kimaltavia meikkejä. 
Afrotukka, metallivyöt, paksupohjaiset kengät. 
Tämän vuosikymmenen muotiin vaikutti ehkä 

eniten disko – ja disko-
kansa sai vaikutteita 

Elton Johnin, Gary 
Glitterin, Queenin ja monien 

muiden esiintyjien showasuista. 
Arkimuotia muokkasivat energiakriisi, ter-

rorismi ja mielenosoitukset: kantaaottavat T-
paidat tulivat muotiin. Vaatteita ommeltiin 
itse, ja unisex-asut nousivat tasa-arvon 
merkeiksi. Tasa-arvoa julistettiin myös 
luopumalla rintaliiveistä. Lantiomalliset 
housut olivat tiukkoja ja lahkeet leveneviä.

Vaatteita tehtiin paljon itse, joten virkatut ja 
neulotut poolot, maahan asti ulottuvat neulelii-
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Väreillä on väliä
Televisiossa vuosia pyörineet saippuasarjat kuten Dynastia, 
Dallas ja Miami Vice vaikuttivat muotiin siinä missä esimer-
kiksi prinsessa Diana ja megatähti Madonna. Talouskasvun 
myötä syntyi käsite juppi: nuoret, rikkaat menestyjät ajoivat 
kalliilla autoilla ja veneillä, puhuivat kännykkään ja ostivat 
merkkivaatteita.

Vastapainoksi syntyi erilaisia alakulttuureja, mm. työvä-
enluokasta nousseet kaljupäiset skinheadit, risainen ja nuh-
jaantunut grunge lävistyksineen ja tatuointeineen. Punkmuo-
tikin jatkui, hiukan pehmenneenä. Vuosikymmenen lopulla 
katukuvaan ilmestyivät hiphopparit liikuttavine lökäpöksyi-
neen ja roikkuvine metalliketjuineen.

Jos 70-luku oli niukkaa ja tiukkaa, 80-luku meni toiseen 
äärilaitaan. Tavallisen kansan muodissa hehkuivat kirkkaat 
neonvärit. Volyymia toivat leveät hartiatoppaukset. Pitkä 
jakku liitettiin lyhyeen hameeseen ja väljääkin väljempi neu-
lepaita tai tunika tiukkoihin housuihin. Housuhaalarien pu-
keminen ja riisuminen oli melkoinen taidonnäyte. Hiukset tu-
peerattiin isoiksi ja pidennyksiä alettiin tehdä. Meikkiä laitet-
tiin niin monta kerrosta kuin saatiin pysymään. 

Tuulipuvusta tuli Suomen uusi kansallispuku. Aerobic-
muotiin kuuluivat tiukat neonväriset trikoot ja bodyt.

Kampaukset suurenivat, raidoitukset yleistyivät. Kosmetii-
kassa elettiin tutkimuksen ja tuotekehittelyn aikaa. Solarium 
korvasi etelän auringon, kestopigmentointi yleistyi. 

vit, jersey- ja vakosamettivaatteet olivat tytöillä 
yleisiä. Hameen pituus vapautui: mini, midi ja 
maxi olivat kaikki sallittuja, ja länkkärityyli ja 
denimfarkut tulivat suosituiksi. 

Diskomuodin rinnalle alkoi kohota uhoa-
va punk. Punk-putiikit pursuivat niittejä, 

hakaneuloja ja nahkarannekkeita.
Ihonhoitotuotteita kehitettiin, ja Suo-

mi sai oman Lumenensa vuonna 1970. 
Tehotipoilla, luonnonkosmetiikalla ja uusilla 
raaka-aineilla, kuten kollageenilla, pyrittiin pa-
rantamaan ihon hyvinvointia. Markkinoille tu-
li meikkivoiteita, silmämeikki pehmeni, huulet 
rajattiin.

Hiusmuodissa alettiin ottaa huomioon pu-
keutuminen ja persoonallisuus. Höyryraudat 
loivat monta enkelinkiharaista Charlien enkeli 
-kopiota ympäri maailmaa.
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Yksilöllisyyden ylistystä
Muodin pääteema oli yksilöllisyys, massamuotia yri-
tettiin välttää. Vuosikymmenen alun lama nosti kier-
rätyksen ja kirpputorit kunniaan. Vaatteiden elinikä 
lyheni ja retrobuumi teki tuloaan. Kutistuneiden alus-

vaatteiden näköiset napapaidat pal-
jastivat vatsat. Ympäristöystävälli-
syys ja luonnonmateriaalit nousivat 
arvoon – toisaalta kauneusleikka-

ukset, silikonit ja botoxit sekä anorektinen 
laihduttaminen eivät ottaneet luonnolli-

suutta ollenkaan huomioon. 
Alatyylit yleistyivät: grunge, punk, 

skinheadit, gootit, hiphopparit, heva-
rit ja hipit. Eläinaktivistien kannanotot 

vähensivät turkisten käyttöä. Lappuhaalarit, 
flanellipaidat, sali- ja maastohousut, paksupohjai-

set kengät, minireput ja vyölaukut antoivat melko ar-
kisen ilmeensä katukuvaan.

Kauneudenhoidossa alettiin ottaa huomioon myös 
terveellinen ravinto, liikunta ja pehmeän lääketieteen 
hoitomuodot. Yksilöllisyys ulottui meikkaamiseenkin. 
Värianalyysi kiinnosti ja luonnollisen näköinen nude-
tyyli sai suosiota. Hiukset saivat olla lyhyet tai pitkät, 
mutta eivät pyntätyt. 

             Merkkiketjujen valtaa
Ihmisillä on runsaasti rahaa käytettävissään talousnotkahduksista 

huolimatta, ja trendit vaihtuvat usein. On siirrytty kansainvälisten merkki-
ketjujen aikaan. Luonnonkatastrofit saavat kuitenkin monet kiinnittämään 
huomiota kulutustottumuksiinsa. Vuosituhannen alkua leimaavat ympäristö-
tietoisuus, lapsityövoiman vastustaminen ja kierrätys. Muoti saa vaikutteita 
edellisiltä vuosikymmeniltä ja kirpputoreilta etsitään vintage-vaatteita. Kau-
neutta ja laihuutta ihannoidaan.

Kun roskaruuan käyttö lisääntyy ja sohvaperunoiden määrä kasvaa, yli-
painosta tulee ongelma. Laihdutustuotteiden valmistajat ja ihmedieettien 
markkinoijat rikastuvat, mutta myös terveellisen elämän noudattaminen 
kasvattaa suosiotaan. Kalliit ihonhoitotuotteet ja plastiikkakirurgia otetaan 
avuksi, jos varat sallivat.

Vaatetuksen kummajaisia ovat legginsit, joita käytetään vartalon muotoon 
katsomatta. Minihame farkkujen päällä ja putoamispisteessä olevat lantio-
housut saavat vanhemman naiskansalaisen räpyttelemään silmiään. Hiusten 
värikirjo tuo sopivan piristyksen suomalaiseen harmauteen.

Odottakaamme innolla tulevien vuosikymmenten antia! R

Lähde: www.tyylitaika.com/muodin-historia  

1990-LUKU

2000-LUKU
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Muotopuolen muoto-oppi

Keväällä joutuu aina tuntemaan suurta kateutta luontoa kohtaan. Nykyään 
moni ihminenhän on jo täysin unohtanut, että on itse luontoa, ja vain seu-

raa vierestä, miten oraat puskevat maasta, miten tyhjästä taas nousee uusi 
maailma muutamaksi kuukaudeksi, kunnes syksyn julma katerpillari tulee ja 
mätkii kaiken taas kokoon. Jos ei muista olevansa itsekin osa luontoa, joutuu 
vain väsyneenä toteamaan, että toiset ne osaavat tuon uudistumisen. Jos jaksaa 
vähän iloita, voi odottaa hetkeä, jolloin puutarhurin nollataidoillakin saa aikai-
seksi jotakin herkullista pannulle. Minunkin puutarhassani kasvaa nokkosia, 
joita voin ylpeänä tarjoilla luonnon antimina koko perheelle.

Kevät. Niinpä niin. Luonto se osaa kaiken. Se osaa laittaa linnut laulamaan
tuhansia lauluja, se saa kukat kukkimaan mitä moninaisimmissa muodoissa, sen 
vesissä uiskentelee kaikenlaisia kaloja. Se on varsinainen muodon mestari. Se on 
myös esimerkillisen suvaitsevainen, mitä muotoihin tulee. Tuhansien vuosien 
aikana se on muotoutunut ja siirtänyt muotoja seuraaviin sukupolviin. Osaisipa 
itsekin olla yhtä suvaitsevainen muotojen suhteen ja yhtä suvereenisti siirtää 
muoto-oppia seuraaville sukupolville.

Keväällä minulle tulee aina pakonomainen halu saada enenevässä valossa 
roppakaupalla väriä itseeni ja ympärilleni. Sorruin taas lankakaupassa useam-
paan kerään ihania lankoja, vaikka muistin, että komeron nurkistakin näitä 
värikeriä kyllä löytyisi. 

Istuin sohvalle sukankudin kädessä. Villasukathan eivät koskaan edusta tur-
haa muotoa tässä maassa, vaikka kuinka olisi kevättä ilmassa. Keltaista, orans-
sia, pinkkiä, turkoosia… ah, mikä autuus. Jonkin ajan kuluttua myös jälkipol-

vi huomasi tämän aherrukseni uuden muodon edessä. Mikä tuosta tulee? 
Voinko minäkin? Lopulta lupasin opettaa virkkausta viisivuotiaalle. 

Vasta luvattuani muistin, että olenkin täysin poropeukalo koukku 
kädessä. No, ehkä tästä selvittäisiin muutamalla ketjusilmukal-

la, ajattelin, ja ryhdyin toimeen. Ketjusilmukat eivät suoneet 
pitkää pelastusta, vaan kohta vaadittiin näyttävää esi-

merkkiä. Uhkarohkeasti lupauduin patalapun tekoon. 
Mieleeni yritti hiipiä kateutta – taas – mokomakin 

kevätvirus. Ajattelin, että kedonkukilla on varmaan hel-
pompaa. Ne vain ravistavat siemenensä maahan ja 

seuraavana kesänä uusi sukupolvi näyttää taas kauniit 
muotonsa. 

Nojasimme toisiimme sohvalla ja annoimme langalle 
kyytiä. Molemmat omalla tyylillämme. Tunne työhön 
oli eri, minulla epätoivoinen esimerkkinä olemisen sa-
nelema suorittaminen ja viisivuotiaalla iloinen it-
setunto, mutta lopputulos oli sama: muodoton 
suhru. Onneksi kaikesta jäi iloinen muisto. Yhdessä 
tekeminen, perinteen siirtäminen; tässä tapauk-
sessa huono taito virkkaamisessa ja mahtava lop-
putulos, joka julistaa monimuotoisen maailman 

syleilevää suvaitsevaisuutta. Yhdessä me loimme sen: 
muotopuolen muoto-opin!

Laura Puromies

Kulttuurintutkija ja 
runoilija Laura Puromies 
vierailee Pirran vuoden 
2012 kolumnistina.
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KALEVALA KORUN KUULUMISIA

K Alaiset ja kollegat Kalevala Korussa 
kuvailevat helmikuun puolivälissä toi-
mitusjohtajaksi valittua Riitta Huuh-
tasta tarmokkaaksi, idearikkaaksi ja 
keskustelevaksi esimieheksi. Asioita ei 
jäädä liiaksi mutustelemaan, vaan pää-
tökset nuijitaan tarvittaessa hyvinkin 
nopeasti. Työkaverit niin ikään kiittä-
vät Huuhtasen yhteistyökykyä ja ener-
giaa, suorapuheisuuttakin. Hän arvos-
taakin suoraa dialogia, puolin ja toisin. 

– Minua tyydyttää tuloksellisuus ja 
firman menestyminen. Voittoa ei kuiten-
kaan saa repiä kenenkään kustannuk-
sella. Hyvinvoiva henkilöstö ja tyytyväi-
nen työilmapiiri toteuttaa yhteistä pää-
määrää ovat minulle tärkeitä asioita. 

Kangasalta Mansen kautta stadiin
Riitta Huuhtanen on syntyjään Kanga-
salan tyttöjä, sieltä viiden harjun ja kol-
men suuren järven halkomasta kunnasta. 
Hän valmistui kauppatieteiden maiste-
riksi Tampereen yliopistosta. Pääkau-
punkiseudulla hän on asunut jo yli 25 
vuotta. Hämäläiseksi Huuhtasta ei voi 
kuvailla, sen verran vauhdikkaastihän on 
tottunut toimimaan.

– En koe itseäni aivan perushämäläi-
seksi, nauraa Huuhtanen. Ennemminkin 
minussa virtaa sukumme karjalaista 
verta.

Uransa Huuhtanen on tehnyt rakasta-
mansa muotoilun parissa. Ennen Kaleva-
la Korua hän työskenteli Design Forum 

Uusi rouva talossa
Teksti Petra Nikkinen | kuvat Kalevala Koru

Riitta Huuhtasen lähestyvät askeleet oppii tunnistamaan 
nopeasti. Tasaisen reippaasti ja itsevarmasti eteenpäin as-
keltavat korkokengät rummuttavat jämäkästi Huuhtasen 
luonteen mukaisesti. Siinä hän onkin, uusi Kalevala Korun 
toimitusjohtaja.

Finlandin kehitysjohtaja-
na, jossa vastasi muotoi-
lumyymälästä, vähittäis-
kaupasta ja yhteistyös-
tä muotoilijoiden kanssa. 
Tie on kulkenut niin läpi 
tunnetun kirjakauppaket-
jun kuin muovisia muo-
toilutuotteita valmistavan 
yrityksenkin. Viimeiset 
vuodet hän on työsken-
nellyt Kalevala Korussa 
myynti- ja markkinointijohtajana. 

– Markkinointiviestintä, brändin-
rakennus ja kuluttajakauppa ovat eri-
koisosaamistani. Olen lisäksi toiminut 
yli 20 vuotta esimiestehtävissä ja eri-
laisissa johtoryhmissä. Niistä tehtä-
vistä olen oppinut valtavasti siitä, mi-
ten ihmisten kanssa työskennellään. 

Nöyrästi, mutta rohkeasti
Riitta Huuhtanen on otettu valinnastaan 
toimitusjohtajaksi. Yrityksen pitkä his-
toria, syvät toimintaa luotaavat arvot ja 
merkittävä syntytarina vetävät nöyräksi.

– Isoissa saappaissa ollaan, mut-
ta rohkein ja innostunein mielin. Olen 
työskennellyt yhteensä kymmenen vuot-
ta Kalevala Korussa. Tunnen yrityk-
sen asiakkaat, henkilöstön, muotoili-
jat ja alan vaatimukset. Iloitsen siitä, 
että minulla on nyt mahdollisuus tuo-
da uusia näkökulmia yrityksen kehit-
tämiseen ja sen eteenpäin viemiseen.

Huuhtanen myöntää, että paljon on 
tehtävää. Hän kertoo aluksi keskittyvän-
sä perusasioihin, kuten yrityksen kannat-
tavuuden varmistamiseen, asiakassuhtei-
den hoitoon ja kiinteään yhteydenpitoon 
jälleenmyyjiin, agentteihin ja maahan-
tuojiin niin kotimaassa kuin maailmal-
lakin. Seuraavaksi kehitetään tehok-
kuutta ja kykyä tarttua ajan haasteisiin 
vauhdilla. Muotialalla täytyy osata vai-
nuta asioita, jotka ovat vasta tuloillaan.

– Mallistokehitys on erittäin tärkeäs-
sä roolissa tämänkaltaisessa yritykses-
sä, jolta on aina odotettu myös uutta 
perinteisen rinnalle.

Huuhtanen painottaa myös, että ha-
luaa tutustua omistajajärjestöön ja sen 
aktiivisiin osaajiin. 

– Minulla oli tilaisuus osallistua lii-
ton vuosikokoukseen Laukaassa, ja siel-
lä näin kuinka syvällisiä kulttuurin mo-
niosaajia omistajajärjestön jäsenet ovat. 
Kalevalaisilla naisilla on paras osaaminen 
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Avoimet ovet Kalevala Korussa
Lämpimästi tervetuloa 
tutustumaan Kalevala 
Korun korunvalmistukseen, 
tapaamaan uutta 
toimitusjohtajaa 
Riitta Huuhtasta sekä 
osallistumaan Kalevala 
Korun kulttuurisäätiön 
apurahojen jakotilaisuuteen

torstaina 7.6.2012 klo 10.00 alkaen
Kalevala Kartanoon, Strömbergintie 4.

Ohjelma
klo 10.00 Aamukahvit Kalevalaisten Naisten Liitossa (A-rappu)
Mahdollisuus koruostoksiin tehtaanmyymälässä 
klo 11.00 Tehdaskierros Kalevala Korussa, kokoontuminen tehtaanmyymälään
klo 11.45 Lounas Väentuvassa
klo 12.30 Kalevala Korun ajankohtaisia kuulumisia / toimitusjohtaja Riitta Huuhtanen
klo 14. 00 Tilaisuus päättyy, jonka jälkeen kuljetus Teatterimuseolle
klo 15.00  Kalevala Korun kulttuurisäätiön apurahojen 
jako Teatterimuseolla, Kaapelitehdas

Ilmoittautuminen Kalevalaisten Naisten Liiton toimistolle 31.5. mennessä: 
veera.ryynanen@kalevalaistennaistenliitto.fi tai puh. 09 604 791

kulttuuriin, sen kehittämiseen ja edistä-
miseen. Me Kalevala Korussa taas kes-
kitymme liiketoimintaan ja sen kautta 
kulttuurityön tukemiseen. Kalevala Ko-
ru haluaa elää todeksi omistajan arvo-
pohjaa sillä, että tekee laadukkaita, myy-
viä tuotteita ja että brändi pysyy jat-
kossakin tunnettuna ja arvostettuna.

Laineet kuljettavat kiireen pois
Työn vastapainoksi täytyy osata myös 
ottaa rennosti. Kesäpaikka Nauvossa 
ja leppoisa saaristolaiselämä ovat Riitta 
Huuhtasen ja hänen yhtä kiireisen puo-
lisonsa hiljentymispaikka.

– Veneily ja saaristolaiskulttuuri ovat 
sydäntämme lähellä. Aina Nauvossa 
ollessamme hengitämme toisenlaista 
Suomea, nautimme rauhasta. On ollut 
upeaa kohdata aitoa paikalliskultuuria ja 
tuntea kesänauvolaisena kuuluvansa 
paikalliseen kyläyhteisöön. 

Huuhtanen rentoutuu myös kirjojen 
parissa ja kuuntelemalla musiikkia. Kult-
tuuri on hänelle tärkeä osa elämää, rikas-
tuttava vastapaino työn hektisyydelle. 
Liikunnasta puolestaan huolehtii rhode-
siankoiranpentu Arska.

Tulevaisuus on avoin ovi
Tulevaisuus ei pelota Riitta Huuhtasta. 
Tosin hän myöntää heti, että koko ko-
rualalla kilpailu on nykyään globaalia, 
Suomessakin. Hän peräänkuuluttaa roh-
keutta ja reaktionopeutta.

– Meidän on mahdollista pysyä muka-
na kilpailussa. Se vaatii kuitenkin jatku-
vaa hereilläoloa, korunkäyttäjien tarpei-
den kuuntelua ja tinkimätöntä työtä, jotta 
pysytään kehityksen kelkassa. Suomalai-
nen työ kannattaa silloin, kun asiat teh-
dään fiksusti – osaavia työntekijöitä tu-
kee uusin teknologia ja toimivat prosessit.
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Ihmiskunnan yhteiset 
kulttuuri- ja luontoaarteet 
suojelussa

Teksti Hanna-Leena Salminen | Kuvat Rauman museo 
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UNESCOn maailmanperintölistalle hy-
väksytyt kohteet ovat maailmanlaajuisesti 
ainutlaatuisia koko ihmiskunnan yhteisiä 
aarteita, joiden suojeleminen ja säilyttämi-
nen katsotaan erittäin tärkeäksi. Suomes-
ta listalla on seitsemän kohdetta.

Tänä vuonna 40 vuotta täyttävä 
UNESCOn maailmanperintösopi-
mus on yksi maailman tunnetuim-
pia kansainvälisiä sopimuksia. So-
pimus tuli voimaan 1972 ja Suomi 

liittyi siihen vuonna 1987. Maailmanperintökoh-
teita on tällä hetkellä yhteensä 936. Suomessa on 
kuusi kulttuuriperintökohdetta ja yksi luonnon-
perintökohde. 

Kaikkia arvokkaita kohteita ei voida listalle 
hyväksyä, vaan sen kautta toivotaan huomion 
kiinnittyvän myös muiden merkittävien kohteiden 
suojeluun. Valtaosa maailmanperintökohteista on 
kulttuuriperintökohteita. Näiden suuri määrä ja 
kohteiden maantieteellinen painottuminen Eu-
rooppaan on johtanut listan epätasapainoon. Ny-
kyisin pyritään tasapainottamaan listaa maantie-
teellisesti sekä nostamaan luonnonperintökohtei-
den määrää. 

Matka maailmanperintökohteeksi
Liittyessään mukaan maailmanperintösopimuk-
seen kukin maa laatii aielistan eli luettelon koh-
teista, joita se haluaa esittää listalle. Maailmanpe-
rintökohteeksi voidaan esittää vain näitä kohteita 
ja yhtä kohdetta voidaan esittää vain yhden ker-
ran. Kohde voidaan myös poistaa maailmanperin-
tölistalta, mikäli se ei enää täytä hyväksymisensä 
aikaisia arvokriteereitä esimerkiksi modernin ra-
kentamisen vaikutusten seurauksena.

Sopimukseen liittymisen jälkeen vuonna 1990 
Suomi vahvisti oman aielistan. Silloin Huiluvuo-
rena tunnettu Sammallahdenmäen pronssikauti-
nen hautaröykkiöalue oli mukana listalla. Kesti 
yhdeksän vuotta ennen kuin kohde hyväksyttiin 
maailmanperintölistalle. Tätä edelsi valmistelu-
vaihe, jossa Suomessa valmisteltiin hakemuspape-
reita ja toisaalta kohdetta arvioitiin kansainvälis-
ten asiantuntijoiden toimesta. Sammallahdenmäki 
hyväksyttiin maailmanperintölistalle poikkeuksel-
lisena todisteena Skandinaavisen pronssikulttuu-
rin aikaisesta yhteiskunnasta sekä ainutlaatuise-
na esimerkkinä pronssikautisista hautaustavoista. 
Viime vaiheessa merkittäväksi osoittautui nimen-
omaan kohteen edustavuus ja ainutlaatuisuus ko-
ko Skandinaavisen pronssikulttuurin edustajana. 

Keritys ry:n järjestämillä elämys- ja koululaisopastuk-
silla käy vuosittain satoja ihmisiä tutustumassa prons-
sikauden elämään Sammallahdenmäellä.
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Sammallahdenmäki – Suomen ainoa 
arkeologinen maailmanperintökohde

Sammallahdenmäki sijaitsee Lapin Kivikylässä 
noin 20 kilometrin päässä Rauman keskustasta. 
Rauman kaupunki onkin nykyisin yksi harvoista 
maailman kaupungeista, jonka alueella on kaksi 
erillistä maailmanperintökohdetta. Sammallah-
denmäellä on noin 40 hautaröykkiötä, jotka ovat 
muinaismuistolain perusteella suojeltuja ja rau-
hoitettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä. 

Pronssikausi kesti Suomessa noin 1000 vuot-
ta, alkaen noin 1500 eKr. ja päättyen noin 500 
eKr. Sammallahdenmäen hautaröykkiöt edustavat 
pronssikaudella Suomen länsirannikolla käyttöön 
otettua uutta hautaustapaa, jossa vainaja poltto-
haudattiin ja poltettujen jäänteiden päälle kasat-
tiin kivistä röykkiö. Pronssikautiset hautaröykki-
öt sijaitsevat ympäristöään selvästi korkeampien 
kalliomäkien tai harjanteiden päällä. Pronssikau-
della nämä mäet olivat aivan merenrannan tun-
tumassa, mutta maankohoamisen seurauksena 
merenranta on esimerkiksi Sammallahdenmäeltä 
nykyisin noin 20 km päässä.

Perimätietoa ja 
arkeologisia tutkimuksia

Sammallahdenmäellä on yli 100 vuotta kestänyt 
arkeologinen tutkimushistoria. Tutkijoiden kiin-
nostuksen lisäksi myös paikallinen väestö on aina 
kokenut Sammallahdenmäen kiehtovaksi ja mäel-
lä oleviin erikoisiin röykkiöihin liittyy paikallista 
perimätietoa.

Sammallahdenmäen tunnetuin röykkiö on Kir-
konlaattia. Sen syntyä selitetään Lapissa vuonna 
1878 muistiin merkityssä kansantarinassa seuraa-
vasti: 

Kristityt ja hiidet rupesivat kilvan kirkkoa 
rakentamaan. Sovittiin, että ne jotka ensin 
saavat kirkkonsa valmiiksi, soittavat kelloil-
la. Ja niin ryhdyttiin työhön. Mutta kristityt 
nostivatkin kaksi pylvästä pystyyn, asettivat 
kellon niiden väliin ja rupesivat soittamaan. 
Kun hiidet kuulivat soiton, he vihastuivat ja 
jättivät työnsä kesken. Hiidet siis ehtivät ra-
kentaa valmiiksi vain kirkkonsa lattian, jo-
ka edelleen on jäljellä kalliolla. 

Maailmanperintölistalle hyväksymisen jälkeen 
Sammallahdenmäellä aloitettiin kolmevuotinen 
tutkimus- ja kehitysprojekti, jonka tavoitteena oli 
saada lisätietoa röykkiöistä sekä kehittää kohteen 
opetus- ja matkailumahdollisuuksia. Ensimmäise-
nä vuonna hankkeessa tutkittiin röykkiöitä. Tut-
kimusten myötä Sammallahdenmäen röykkiöiden 
ajoitus tarkentui, koska niistä löytyneestä pala-
neesta ihmisluusta pystyttiin teettämään radio-
hiiliajoitus. Ajoitustulosten perusteella Sammal-
lahdenmäelle on tehty hautoja noin 1000 vuoden 
ajan, vanhemmalta pronssikaudelta vuoden 1300 
eKr. tienoilta, aina varhaiselle rautakaudelle ajan-
laskun alun tienoille asti. 

Tulevaisuus
Alkuaikoina kohteella vieraili vuosittain noin 
1500 henkeä. Nykyisin noin puoli vuotta kestä-
vän sesongin aikana kävijöitä käy jo 8500. Kas-
vaneet kävijämäärät edellyttävät kohteen arvojen 
säilymisen kannalta hyvin suunniteltuja palveluja. 
Kulttuuriarvojen lisäksi mäellä on luontoarvoja, 
joiden säilyminen täytyy turvata. Tavoitteena on, 
että yhä suurempi osa kävijöistä käyttäisi koh-
teella tarjottuja opastuspalveluita, näiden kautta 
voidaan taata kävijöille oikea informaatio ja sitä 
kautta mieleenpainuva elämys Sammallahdenmä-
en muinaisessa maisemassa. R

FM Hanna-Leena 
Salminen on 

maailmanperintötyötä 
tekevä 

museoamanuenssi 
Rauman museosta 

ja Rauman 
Kalevalaisten Naisten 

hallituksen jäsen.

Suomen maailmanperintökohteet 
ja listalle hyväksymisvuosi

Suomenlinna 1991
Vanha Rauma 1991
Petäjäveden vanha kirkko 1994
Verlan puuhiomo ja pahvitehdas 1996
Sammallahdenmäen pronssikauti-
nen hautaröykkiöalue 1999
Struven kolmiomittausketju 2005
Merenkurkun saaristo 2006

Nelikulmainen ja mata-
la Kirkonlaattia on yksi 
Sammallahdenmäen 
erikoisimmista hauta-
röykkiöistä.
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DESIgNPÄÄKAUPUNKIVUOSI 2012

VANTAA
”menNYT – 
Designia kivikaudesta nykypäivään” 
Toukokuun alussa avautunut näyttely on 
katsaus keskeisiin toimeentuloon liittyvien 
esineiden muotoiluun kivikaudesta nykypäi-
vään.

Kiinnekohtia ovat kivikauden työkalut, 
metsästys- ja kalastusvälineet, keramiikka ja 
gubbackan keskiaikaisen kylän kaivauslöy-
döt. Niille rinnastuksina ovat vertailukohdat 
ja mielleyhtymät nykymuotoiluun sekä val-
mistusmateriaalien nykyiseen käyttöön.

Tavoitteena on herätellä näyttelykävijää 
huomaamaan tuhansia vuosia vanhojen esi-
neiden muotokieli ja käyttökelpoisuuteen 
liittyvä esteettisyys. 

Vantaan kaupunginmuseo
Tikkurilan vanha asema
Hertaksentie 1, Vantaa
Avoinna 8.5.–31.12.2012

DESIGNPääKAUPUNKIVUODEN KULTTUURITäRPIT
Teksti Petra Nikkinen

Helsingin designpääkaupunkivuosi 2012 on lähtenyt mallik-

kaasti käyntiin. Helsinki ja muut designpääkaupunkivuonna 

mukana olevat kaupungit tarjoavat erityisesti kesän kynnyksel-

lä ilahduttavan runsaasti kiinnostavia tapahtumia.

LAHTI
Juuret – karjalainen perinne nykymuotoilussa
Miten karjalainen kulttuuri siirtää kansallista muoto-
kieltä seuraaville sukupolville? Näyttely ja siihen liit-
tyvät muotoiluseminaari ja työpajat esittelevät kar-
jalaisen kulttuurin vaikutuksia nykymuotoiluun ja 
sen ilmenemistä kotien sisustuksissa, esineistöissä ja 
pukeutumisessa.

Juuret on osa Karjalan Liiton kesätapahtumaa, joka 
kokoaa 20 000 juuriltaan karjalaista ihmistä Lahteen. 

Muotoiluseminaari, työpajat ja näyttely 15.–17.6.2012 
Ståhlberginkadun koulutuskeskus Salpaus
Tämän jälkeen näyttely on esillä Lahden Muotohuol-
tamolla 31.7.2012 asti.

HELSINKI
Merellistä design-
tunnelmaa
Helsingin Kaup-
patorille avataan 
kesällä suomalai-
selle muotoilulle 
ja taidekäsityölle 
omistettu muotoi-
lutorialue Finnish 
Design Market. 
Designtori erottuu 
omana kokonaisuu-
tenaan Kauppatorin 
muusta torikau-
pasta. Tori tarjoaa 
kävijöilleen korkea-
laatuisia, ekologisia 
ja aitoja suomalaisia 
designtuotteita.

Helsingin 
Kauppatori
Muotoilutori 
avoinna 
1.6.–1.9.2012 
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ESPOO
Tuohta!
Tuohta! -näyttely esittelee tuo-
hen perinteisiä käyttötapoja sekä 
mahdollisuuksia nykymuotoilussa. 
Näyttelyssä yhdistetään taiteelli-
sen ilmaisun eri lajeja – maalauksia, 
veistoksia, installaatioita, tilateoksia, 
funktionaalisia ja perinteistä poik-
keavia esineitä. Nykytaiteilijoiden 

oivaltavat teokset kertovat perin-
teisen materiaalin taidokkaasta 
uusiokäytöstä.

Näyttely on avoinna 2.6.–9.9.2012
gallen-Kallelan Museo
gallen-Kallelan tie 27, Espoo
www.gallen-kallela.fi
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VOIMASANOJA

MARKO ANNALA 
suomalaisuuden sydänjuurilla 

Teksti Satu Laatikainen | Kuva Joonas Brandt

Perinne taipuu 
myös puhuttele-
van, omaehtoisen 
metallimusiikin 
rakennusaineeksi. 
Muusikko Marko 
Annalalle juuret ja 
suomalaisuus ovat 
musiikin tekemi-
sen peruskalliota. 

Marko Annala perusti Mokoma-yh-
tyeensä Lappeenrannassa 1996. 
Hänen ja yhtyeen juuret ovat sy-
vällä itäisimmän Suomen maape-

rässä. Kalevalaisen kuvaston ja suomen kielen yh-
distäminen raskaaseen metallimusiikkiin on ollut 
Kalevalan laulumaiden vieressä kasvaneille musii-
kintekijöille luontevaa. 

– Karjalaisuus määrittyy itselleni kuitenkin en-
nen kaikkea maantieteellisesti, Karjala on rajan 
takana. Äidinäitini on kotoisin sieltä, ja itse tun-
nen olevani ”jostain välistä”. Kotiseutu on minul-
le tärkeä nimenomaan maisemana, jonka luon-
nosta saan voimavirtaa, Annala määrittelee. 

Sosiaalisesti mies sanoo olevansa ilman muuta 
karjalainen, mikä hämäläisten seurassa aiheuttaa 
toisinaan hankaliakin paikkoja. Juttua kun riittää 
– ja jutuissa sävyjä. 

– Tarinan kertomisen perinne kulminoituu 
keikkabussissa, kun itsekään ei aina tiedä, missä 
vaiheessa jutut lipsahtavat tarun puolelle, muu-
sikko naurahtaa. 

Kotiseutu on jäänyt Annalalle myös mukana 
kulkevaksi mielenmaisemaksi, jota hän hyödyn-
tää työssään. Annala ja Mokoma luovat musii-
kissaan vahvoja, kuvitteellisia ympäristöjä, joista 
löytyy absurdeja elementtejä ja aineksia kansan-
perinteestä, mytologioista sekä uskonnoista. Ve-
renperintönä on siunaantunut ilmaisuvoima, jo-
ka kasvaa Mokoman tapauksessa vahvaksi laulu-
lyriikaksi ja musiikin tinkimättömästi eteenpäin 
kulkevaksi poljennoksi. Annala itse tunnetaan 
elämäntavoistaan tarkkana ja analyyttisena suun-
nannäyttäjänä, joka ei kuitenkaan tahdo antaa 
valmiiksi pureskeltuja vastauksia. 

– Lyriikassani juuret näkyvät niin, että haluan 
usein jättää jutut hieman auki, todeta, että ”en 
mie tiiä”. 

Äidiltä kieli, isältä maa 
Sävykkääseen kieleen kasvanut Annala vaalii pu-
heessaan kotiseutunsa rikasta murretta. Suomen 
kieli on hänelle tärkeä työkalu ja ilmaisemisen ta-
pa. Sanoituksissa se ilmenee väkevinä väitelausei-
na, tiiviinä kielikuvina, sananlaskuina ja monina 
kielen ulottuvuuksina. 

– Haluan laulaa suomeksi, sillä oma kokemus-
maailmani soi ja saa sävyjä parhaiten äidinkielen 
kautta. Teksteissäni käytän kuitenkin aina kirja-
kieltä, ja sanavarastooni kuuluu paljon vanhahta-
via sanoja, jotka peilaavat omaa maailmaani. 

Yhtyeen seitsemännen pitkäsoiton, vuonna 
2010 julkaistun Sydänjuuret-levyn kappaleiden 
suurimmaksi innoittajaksi Annala mainitsee Ka-
levalan. Levyn lauluissa on vahvaa pohdintaa sii-
tä, mitä isiemme maa ja äidin turvallinen syli tä-
nä päivänä tarkoittavat ja mikä merkitys ihmisen 
omalla työllä, periaatteilla ja suoraselkäisyydellä 
on. Rajantakaisilta laulumailta muusikko on saa-
nut aineksia myös muun muassa Kuoleman lau-
lukunnaat -levyn (2006) sanoituksiin, joissa hän 
laulaa jo satoja vuosia sitten ihmismieltä puhutta-
neista teemoista: ihmisyyden olemuksesta, valta-
suhteista, ikuisesta ikävästä. 

– Nykyajan perinne on mielestäni yhdistelemis-
tä. Oma perinteeni ilmenee heavymetallina, jossa 
ovat läsnä omat kiinnostuksen kohteeni – taiteet 
ja historia, Annala toteaa. 

Suomalaisille sydänjuurilleen monipuolinen 
metallimies tekee mielellään matkoja I. K. Inhan 
ja Samuli Paulaharjun kaltaisten kansanelämän 
kuvaajien valokuvien kautta ja tutkimalla perin-
teen muotoja laveasti. 

– Olen tosi kiinnostunut myös itkuvirsistä ja 
lehmien kutsuhuudoista. Itkuvirsissä näen ripauk-
sen humoristisuutta, joka lisää niiden puhdista-
vaa vaikutusta. Karjalaisuutta määrittää mielestä-
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ni hyvin se, että surkeistakin oloista kerrottaessa 
on pilke silmäkulmassa. 

Hyvään uskova herrasmieshevari
Sanoituksissaan Annala hyödyntää universaalia 
kertoja-minää ja usein myös kahta kertojaa, mi-
kä antaa avaruutta useille näkökulmille ja tulkin-
noille. Vaikka muusikko on tehnyt lauluja myös 
omista kokemuksistaan, ei hän koe oman elä-
mänsä riittävän kuin korkeintaan yhteen levylli-
seen lauluja. 

– Enimmäkseen haen aiheita itseni ulkopuolel-
ta. Innoittajia musiikin tekemiselle ovat liikutuk-
sen paikat: yhtä lailla epäkohdat kuin suuret vii-
saudet, uhrautuminen ja ihmisten hyvät teot. 

Marko Annala toteaa monien näkemyksiensä 
muuttuneen 20 vuotta kestäneellä muusikon mat-
kalla. Muun muassa isyys on tuonut herkkyyttä 
ja halua hyväksyä heikkoutta, nähdä elämän va-
loisia puolia ja löytää hyviä, lohduttavia tarinoita. 

Loppuvuonna 2011 vahvaan metallisointiin 
luottava Mokoma teki akustisen Sähkökatko-
kiertueen. Riisuttu keikkailu oli avartava koke-
mus. 

– Akustisuus toi luottamusta omaan viihdyt-
täjäpersoonaan, kun ”rooliasut” piti jättää pois. 
Fanien kanssa oli hyviä kohtaamisia, ja auki ole-
minen sai aikaan sen, että juttelimme lavalla vaik-
kapa yhtäkkiä mieleen juolahtaneista lapsuus- ja 
nuoruusmuistoista. 

Sellaisissa muistoissa Annala saattoi kulkea 
kotiseutujen kangasmetsissä ja yöpyä makuupus-
sissa yhden miehen leirissään. Luonto ja metsä 
ovat olleet miehelle aina tärkeitä, ja luontokuvas-
to on suuressa roolissa myös sanoituksissa. 

– Näen itseni usein vuoren huipulla tai metsän 
keskellä, tapahtumien keskipisteessä. Ajattelen 
niin, että luonto on ihmistä varten, mutta ihmi-
sellä ei kuitenkaan ole valtaa siihen. Vastuu on 
kannettava. 

Samaa vastuunkantoa Annala peräänkuuluttaa 
musiikissaankin. Paitsi luontoa, hyvin on kohdel-
tava myös kanssaeläjiä. Kohtelias muusikko ar-
vostaa ystävällisyyttä, aitoutta ja ympärille kat-
somista. 

Itse hän katsoo useaan suuntaan, myös kauaksi 
taakseen, juurilleen – ja näkee ehkä siksi selkeästi 
sen, minne on menossa. R
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Tänä vuonna 35-vuotisjuhlavuottaan 
viettävän Kanteleliiton perustajajäse-
nen Ismo Sopasen tytär, musiikkipeda-
gogi ja kanteleaktiivi Satu Sopanen-He-

lisalo muistaa, kuinka Kanteleliitto perustettiin. 
– Isä soitti muutamia puheluita ja niin Kantele-

liiton perusta oli syntynyt. 
Kanteleliiton 35-vuotisen taipaleen aikana 

kanteleala on kokenut monenlaisia mullistuksia. 
1970-luvulla kanteleensoittajia oli maassamme 
vain kourallinen ja soitin uhkasi hävitä koko-
naan. Viime vuosikymmenten aikana kanteletta 
on alettu opettaa Sibelius-Akatemiassa ammatti-
tasolla, ensin koulumusiikin koulutusohjelmassa, 
sitten kansanmusiikin osastolla ja klassisen mu-
siikin osastolla.

Taitavien soittajien lisääntyminen on johta-
nut kasvaneeseen opetustarjontaan ja parempaan 
opetuksen laatuun ympäri maata. Tämä puoles-
taan näkyy harrastajamäärissä, jotka ovat olleet 
jatkuvassa kasvussa. Kanteletta voi soittaa myös 
ammattikorkeakouluissa, konservatorioissa ja 
musiikkiopistoissa. Myös monet yksityiset oppi-
laitokset, seurakunnat ja kansalaisopistot järjes-
tävät kanteleopetusta.

Kanteletta kehitetään 
määrätietoisesti

Tärkeän työn kanteleen kehityksessä ovat tehneet 
soitinrakentajat. Sähkökantele on viime vuosina 
ollut näyttävästi mediassa esillä. Tämän lisäksi 

Eläköön ajassa elävä kantele!
Teksti Matleena Huovinen

Kanteleen kehittäminen suuren yleisön tietoon on vaatinut 
Kanteleliitolta ja sen aktiiveilta lukuisia työtunteja ja intohimoa 
soittimen tunnetuksi tekemiseen. Tinkimätön työ on kantanut 
hedelmää ja toiminta on levinnyt pienen ryhmän harrastuspii-
reistä konservatorioihin, oppilaitoksiin ja korkeakouluihin.

akustisten kanteleiden laatu on parantunut hui-
masti, joka on osaltaan mahdollistanut kantele-
musiikin kehityksen. Soitinrakentajien työ jatkuu 
yhä.

Myös tutkimustyö kanteleesta on viime vuosi-
na nostanut päätään. Kanteleen kielin -projektissa 
on kartoitettu kanteleen sukulaissoittimia Venä-
jän ja Baltian alueilla. Kantele eläväksi -projekti 
puolestaan pureutui suomalaisten museokantelei-
den tutkimiseen. 

Kaikki muutokset ovat vaatineet paljon työtä. 
Taustalla on innokkaita kanteleen ystäviä, jotka 
ovat kokeneet soittimen ja sillä tehtävän musiikin 
niin arvokkaaksi, että sen eteen on kannattanut 
ponnistella. Kanteleliiton vahvuus onkin eri taus-
toista tulevien tekijöiden yhteen hiileen puhalta-
minen.

Kanteleen vaikutus 
kantaa pitkälle

Kanteleliiton perustehtävä on toimia kantelees-
ta kiinnostuneiden yhdyssiteenä. Jäsenistössä on 
niin ammattimuusikoita, säveltäjiä, tutkijoita 
kuin rakentajiakin. Suuri ja aktiivinen osa Kan-
teleliiton toimijoista koostuu aivan tavallisista 
musiikin ja soittimen harrastajista. Kanteleliiton 
tapahtumissa harrastajat pääsevät kuulemaan ja 
keskustelemaan kanteleammattilaisten kanssa. 
Toisaalta ammattilaisille on elintärkeää säilyttää 
elävä yhteys harrastajakenttään. Kanteleliiton jul-
kaisema jäsenlehti Kantele palvelee myös eri taho-
jen kohtaamista.

Vuoden 2012 aikana Kanteleliitto osallistuu 
Vanhustyön keskusliiton haastekampanjaan Nel-
jän polven treffit järjestämällä laululeikki-iltoja, 
joissa eri sukupolvet kohtaavat kanteleen ja mu-
sisoinnin ääressä. Konserttikiertueita järjestetään 
myös vanhainkoteihin ja peruskouluihin, yhtenä 
aiheena monikulttuurisuustyö ja oman taustan 
kunnioittaminen. 

Kirjoittaja on 
Kanteleliiton 

toiminnanjohtaja
 ja kanteleensoiton-

opettaja.
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KanteleFest kokoaa 
taitajat yhteen

Kanteleliiton suurponnistus vuonna 2012 on jär-
jestää KanteleFest-kantelemusiikkifestivaali Tuu-
sulanjärvellä, joka tehdään yhteistyönä toisen fes-
tivaalin kanssa. Tänä vuonna yhteistyökumppani-
na on viulisti Pekka Kuusiston luotsaama Meidän 
festivaali, jonka teemana on tänä vuonna Ihmei-
nen – ihmeellinen ihminen, ihmiskeho ja elämä 
kaikkine kummallisuuksineen.

Kantele näkyy festivaalin konserteissa läpi ko-
ko ohjelman. Mukana on karjalaiseen kulttuu-
riperintöön pohjautuvaa Arja Kastisen improvi-
saatiota, kansanlaulua ja kanteletta yhdistävää 
musiikkia. Eksoottisemman säväyksen tuo suo-
malaisesta ja japanilaisesta perinteestä inspiraa-
tionsa saava Duo Eva Alkula ja Tomoya Nakai, 
jossa Eva Alkula soittaa kanteletta ja Tomoya 
Nakai puolestaan taituroi japanilaisella kielisoit-
timella kotolla. Duo on valittu Kanteleliiton vuo-
den 2012 yhtyeeksi.

KanteleFestin kantavana ajatuksena on tuoda 
esille kanteleen monimuotoisuutta. Tämä kuvaa 

Kanteleliitto pähkinänkuoressa

Toimii kanteleensoittajien, säveltäjien, opettajien, 
rakentajien, tutkijoiden, kanteleharrastajien 
ja ammattilaisten yhdyssiteenä ja kantelealan 
edistäjänä Suomessa ja kansainvälisesti.

Noin 1000 jäsentä, jäsenlehti Kantele ilmestyy 
neljä kertaa vuodessa

Tärkeimmät tapahtumat KanteleFest-festivaali 
ja kantelekilpailut. Lisäksi konsertti-, koulutus- 
ja kustannustoimintaa.

Perustettu 1977.

KanteleFest järjestetään tänä vuonna 
29.7.–4.8.2012 Tuusulanjärvellä

www.kantele.net

Kanteleliiton toimintakulttuuria yleisemminkin: 
kaikenlaisille tyyleille löytyy tilaa ja jokainen toi-
mija on tervetullut. Kanteleliiton innostava matka 
kanteleen parissa jatkuu! R

Kanteleliiton vuoden 
yhtye Duo Eva Alkula & 
Tomoya Nakai.



MAITOVALAAN JOIKU
Teksti Rauno Lauhakangas

Eri kulttuurien kansantarinat kertovat kommuunikaatiosta 
ihmisen ja eläinten välillä. Kansanperinteessä kohtaavat myös 
valas ja ihminen. Tarinoissa ihminen on delfiinin veli tai merestä 
maalle siirtynyt valas, jolle on kasvanut pyrstön tilalle jalat.

Australian alkuperäiskansan mukaan delfiini on ihmisen veli, jonka 
kanssa on aina kalastettu yhdessä. Perinne elää yhä. Heimon sa-
maanilla on kyky kutsua lähivesillä liikkuva delfiiniparvi ajamaan 
kaloja pieniin lahdelmiin, joissa kalastajat ja delfiinit pyydystä-

vät saaliinsa yhdessä. Samaanilla on erityisesti tähän tarkoitukseen muotoiltu 
musiikki-instrumentti, jonka hankausääni muistuttaa valaiden kutsuääntä. 
Tosin samaanit itse kertovat käyttävänsä soitinta keskittääkseen oman tietoi-
suutensa delfiinien kutsumiseen.

Alkuperäiskansojen eri heimot nojautuvat omaan klaanisymboliinsa, joka 
on useimmiten eläin. Myös suomalaista muinaisrunoutta on tulkittu karhu- 
ja hirviklaanioletuksen näkökulmasta. Fennoskandian kalliopiirroksiin on 
tallennettu paljon muitakin eläimiä, joilla voi olla klaanisymbolin merkitys, 
kuten joutsen, peura, jääkarhu, mursu ja maitovalas.
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Muusikko-kirjailija David Rothenberg lähettää musiikillista viestiä maitovalaille Vie-
nanmeren Mäkisaaren rantakalliolta 2006.
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Kallioihin ikuistetut 
maitovalaat

Venäjän Karjalan tunnetuimmilla kalliopiirrosalueilla, Vienanmereen laske-
van Uiku-joen suulta, Äänisjärven rannalta ja Kuolan niemimaalta on löyty-
nyt maitovalasaiheita. Erityisesti Uiku-joen varren kalliopiirrokset ovat kivis-
tä Kalevalaa. Kymmenistä noin 6700 vuotta sitten kaiverretuista valaskuvista 
suurin osa liittyy selvästi metsästykseen.

Yksi kuvista on erityisesti kiinnostanut tutkijoita. Samassa aiheessa on 
uurrettuna maitovalas ja ihmisenkaltainen olento, jolla on valaan pyrstö. Ku-
van löysi V. Ravdonikas 1932, kun joki oli vielä vapaa ja kevättulvat pitivät 
kallion pinnan puhtaana jäkälistä. Ravdonikas tulkitsi olennon suun kohdal-
ta alaviistoon uurretun viivan keihääksi. Itse näen siinä äänen kuvaamisen 
liioitellun pitkän kielen avulla. Oman kopiohierteensä matkallamme tehnyt 
yhdysvaltalainen muusikko ja valasekspertti Jim Nollman arvioi lisäksi, että 
hahmon käsiin on kuvattu jonkinlaiset ääntä tuottavat musiikki-instrumentit. 
Niillä olisi jäljitelty maitovalaille ominaista kaikuluotauksen naksutusääntä.

Yhdessä joikuvat 
pakanat ja maitovalaat

Kalliouurroksen valas ei ole mikä tahansa valas vaan hämmästyttävän ana-
tomisesti oikein piirretty maitovalas. Jos vaakasuoran viivan ajatellaan ku-
vaavan veden pintaa, maitovalas nousee lajilleen tyypillisessä takakenossa 
kurkistamaan veden pinnalle ja pyörähtää ehkä pian täysympyrän tarkkail-
lakseen ympäristöään. 

Tätä kalliohierrekuvaa apuna käyttäen löytyi myös yhteys ihmisen ja mai-
tovalaan välillä pohjoisilla merialueilla. Adam Bremeniläisen Descriptio in-
sularum aquilonis -kronikassa (Pohjoisten saarten historia) vuodelta 1074 
kuvataan tapaus, jossa pakanat saapuvat meren rantaan ja ”he joikuvat voi-
mallisesti yhdessä suurten merieläinten kanssa”.
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Vuoden vanhat maitovalaan poikaset kisailevat Solovetskin valasniemen edustalla.
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Latinankielisessä tekstissä Adam Bremeni-
läinen käyttää verbiä murmure, joka tarkoittaa 
ääntelyä syvällä kurkkuäänellä. Pakanoilla hän 
varmasti viittasi 1000-luvun alun heimoihin, jot-
ka seurasivat vapaina vaeltavia villipeuralaumo-
ja Jäämeren rannoille. Peurat vaelsivat tuulisille 
rannoille räkkää pakoon ja saamelaiset vaelsivat 
niiden mukana metsästäen peuroja. Jäämeri ja sen 
jokien rannat osoittautuivat varmasti erinomai-
siksi kalastuksen kannalta. Bremeniläinen jatkaa, 
että talvisin pakanat asuivat korkeilla vuorilla, 
joissa oli ”helvetilliset olosuhteet”.

Nykyään Vienanmerellä on seitsemän me-
rialuetta, joille maitovalaat vaeltavat Jäämereltä 
lisääntyäkseen. Suosituin synnytyspaikka sijait-
see Solovetskin saaren Maitovalasniemen (Beluzy 
Nos) rantavesillä. Valaat ovat saapuneet sinne jo-
ka kesä jääkauden päättymisen jälkeen 10 000 
vuoden ajan.

Maitovalaat Kalevalassa
Suomen kansan vanhoissa runoissa on kertomuk-
sia ihminen ja luonnon välisestä kommunikaati-
osta. Kuvaus Lemminkäisen kuolemasta (Kale-
valassa runo 15) on tästä erinomainen esimerkki. 
Lemminkäisen äiti kyselee kyselee neuvoja metsän 
puilta ja poluilta etsiessään poikaansa. Hän pu-
huu korpin ja kimalaisen kanssa. Samassa runos-
sa paljastuu, että valas saattaa olla Lemminkäisen 
voimantuojaeläin, kun hän yhtyy luonnon ikui-
seen kiertokulkuun

Päätyi korppi kuulemahan. 
Tuop on tuohon vastoavi:
”Ei ole miestä mennehessä 
Eikä tuiki tullehessa: 
Jo silt on siika silmät syönyt
Hauki hartiat halaisnut.
Sie päästä merehen miestä, *
Työnnä Tuonelan jokehen! 
Ehkä turskaksi tulisi, 
Valahaksi vahvistuisi.”

Lönnrot keräsi runoja pääosin Vienan Karjalas-
sa, josta on yhteys merelle. Kuitenkin Vienassa 
useiden järvien ja jokienkin nimissä esiintyy va-
las-sana. Heinäveden luostarin arkistoista löytyi-
kin vihjeitä maitovalaan osuudesta Solokan saa-
ren valintaan. Lisäksi Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuran kansanrunousarkistosta, jonne on myös 
kerätty luostareiden syntytarinoita. 

SKS:n arkistotietojen mukaan M. Pelkonen 
kirjasi 1935–1940 Laatokan pohjoispuolen Sal-
men pitäjästä Solovetskin luostarin syntytarinan. 
Kertojana oli 69-vuotias Miikkul Izrikki. Synty-
tarinassa Pyhittäjä Savaatei keskustelee Jumalan 
kanssa ja pyytää, että Jumala antaisi hänelle tove-
rin luostaria rakentamaan. Hän saikin mukaansa 
toverikseen Izootein eli Zosiman ja kolmanneksi 
mukaan lähti valkea hevonen, jonka tehtävänä oli 
raahata luostarin peruskiveä meren kaistaleen yli. 

Niin he lähtivät matkaan talvella ja valkoinen 
hevonen veti kiveä. Matkalla iski epäusko koko 
luostarin perustamiseen ja kivi putosi meren poh-
jaan. Samalla tarinasta katoaa valkoinen hevo-
nen. Savaatei ja Izootei eivät kuitenkaan luovut-
taneet, vaan pyysivat arkkienkeli Mikaelia nosta-
maan kiven meren pohjasta.

Ihmiset tekivät pyhiinvaellusmatkoja Solovets-
kin luostariin sen ihmeellisiä kuvia katsomaan. 
Merimatkoillaan he kohtasivat meren valkoisia 
hevosia, maitovalaita. Tarina on fragmentaali-
nen, siitä on pudonnut osia pois, mutta se kertoo 
jotakin maitovalaan roolista luostarin synnystä. 
Venäläiset arkeologit ovat saaneet selville, että Sa-
vaatin ja Zosiman ensimmäinen kammi on ollut 
noin puolentoista kilometrin päässä Solokan saa-
ren maitovalasniemestä. Saaren läntisin niemi on 
nousuveden aikaan pieni saari, joka toimi aika-
naan luostarin hautausmaana. R

Kirjoittaja on fyysikko 
Helsingin yliopistossa.

Kalevalaisten Naisten 
kulttuurimatkalla 
kesäkuussa 
tutustutaan 
maitovalaisiin 
Solovetskin saaren 
Maitovalasniemen 
rantavesillä. 

* Mies päästetään eli 
lasketaan mereen, 
jotta hän voisi syntyä 
turskaksi tai valaaksi.

Kirjailija-muusikko Jum Nollman soittaa maitovalaille Vienanmerellä kesällä 2000. 
Etualalla kirjoittaja ja taustalla meribiologi Vasili Kovalenko.
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Taustapiirros: Uikujoen rantakallion piirroksesta tehty 
hierrekuva. Kuva Jim Nollman ja Rauno Lauhakangas
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75 VUOTTA KALEVALA KORUN MAINONTAA

Mainokset ja niiden käyttämä kieli 
arkipäiväistyivät 1960-luvulla yh-

teiskunnan vapautuessa ja kulutustava-
roiden määrän kasvaessa. Kalevala Koru 
tarttui nopeasti ajan ilmiöihin. Yrityksen 
modernit ja veistokselliset korut tulivat 
muotiin, mutta myös perinteisemmillä ko-
ruilla oli uskollinen kuluttajaryhmänsä. 
Kutakin kohderyhmää osattiin jo silloin 
lähestyä tarkkaan harkitulla ja sitä kiin-
nostavalla markkinoinnilla, joka oli ajal-
leen uskollisesti rohkeaa ja edistyksellistä. 

Tyylikkään mainonnan aarreaitta
Teksti Petra Nikkinen | Kuvat Kalevala Korun arkisto

K Kalevala Korun verkkosivuille www.
kalevalakoru.fi avautui Kalevalan päivä-
nä tietokanta, jossa esitellään korumal-
leja yrityksen 75-vuotiselta taipaleelta. 
Kuvastoon on poimittu esimerkkejä 

eri vuosikymmenten korumalleista. 
Koruihin voi tutustua tuote-

ryhmittäin hakemalla esimer-
kiksi vain riipuksia tai solkia. 
Sen lisäksi hakuja voi tehdä 
myös suunnittelijan tai vuo-

sikymmenen mukaan.
Tietokanta tarjoaa mie-

lenkiintoista tietoa Kale-
vala Korun ystäville ja 

keräilijöille, jotka haluavat 
tietää vanhojen korumallien taustas-

ta enemmän. Tarkoituksena on myöhem-
min täydentää tietokantaa myös viime 
vuosien aikana mallistossa olleilla ko-
rumalleilla. Tervetuloa tutustumaan!

Vanhojen Kalevala Koru -mallien tietokanta avautui
Mari Kotka
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Sommelon erikoisteemana on tänä vuonna 
leipä. Kymmenien konserttien lisäksi jär-
jestetään mahdollisuus oppia leipomaan 
perinneleivonnaisista parhaimpia, rönt-

tösiä. Tätä kainuulaista leiväntekotaitoa pääsee 
opiskelemaan leiväntekokurssilla sekä leipomaan 
ruisleipää, jonka juuren voi saada mukaansa.

Leipomisen lomassa voi nauttia monipuolisista 
musiikkiesityksistä tai seminaariesitelmistä. Luen-
not antavat taustaa konserteille, jos halutessaan 
mielii sukeltaa syvemmälle teemoihin. Seminaa-
reissa kuullaan useita alustuksia kustakin teemas-
ta, jotka ovat balladit, säkkipilli ja Pohjolan mu-
siikkikulttuurit. Luennoitsijoita on saapumassa 
kotimaan lisäksi Ranskan Bretaniasta, Grönlan-
nista, Karjalasta ja Virosta.

Leiväntuoksuinen musiikkikerä
Teksti Markku Nieminen

Musiikkijuhla Sommelo on musiikin ja tapahtumien 
runsaudensarvi. Seitsemännen kerran järjestettävän festivaalin 
ohjelmassa erityishuomion saa runolaulu sekä vanhat ja uudet 
kansanmusiikin tulkinnat. Musiikki-iloittelun lisäksi tänä vuonna 
ehditään myös leipoa rönttösiä. 

Kirjoittaja on 
Juminkeko-säätiön 

puheenjohtaja, Vienan 
Karjalan asiantuntija 

ja kirjailija.

Markku Nieminen/Sommelo

Sommelo Kainuussa 
ja Vienan Karjalassa

Konserttiohjelmistossaan Sommelo tarjoaa joka 
vuosi runolaulua ja kanteleensoittoa. Muu oh-
jelmisto sisältää sekä vanhoja että uusia kansan-
musiikin muotoja. Sommelo on vakiintunut festi-
vaaliksi, jonne niin suomalaiset kuin ulkomaiset-
kin kansanmusiikin ammattilaiset haluavat tulla 
esiintymään. Mainetta pitää yllä myös se, että 
Lontoossa ilmestyvä maailmanmusiikin johtava 
julkaisu Songlines on jo kolmannen kerran valin-
nut Sommelon 25 merkittävimmän maailmanmu-
siikin huippufestivaalin joukkoon. Kahtena viime 
vuonna Sommelo on ollut tällä listalla ainoana 
suomalaisena festivaalina.

Sommelo toteutetaan kahdessa eri maassa. 
Festivaali tarjoaakin kulttuurikylvyn suomalaisen 
ja karjalaisen kulttuurin juurille. Puitteilla ei ole 
merkitystä, konsertit voidaan järjestää Kuhmo-
talon modernissa konserttisalissa vai Haikolan 
sähköttömän kylän rannalla kelon juuressa. 
Olennaista on konserttien tuottama elämys.
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Ei vain aikuisille
Sommelo on koko perheen festivaali. Se avaa pie-
nokaisille polkuja musiikin maailmaan, tarjoaa 
elämyksiä ikäryhmästä riippumatta ja kirvoittaa 
mukavia muistoja vanhemmalle väelle, jolla on 
perinnetietous hallinnassaan. Aikuisille suunnat-
tujen konserttien ajaksi on pienille lapsille järjes-
tetty viriketoimintaa. Isovanhemmat puolestaan 
voivat tarjota lastenlapsilleen kaikkia aisteja hel-
livän kokonaisuuden, josta riittää pitkään yhteis-
tä muisteltavaa ja jonka kautta lapsia voi opettaa 
ymmärtämään perinteiden merkityksen. 

Tulevan kesän mielenkiintoisin lapsille suun-
nattu konsertti kestää yli kuukauden. Pekka Kuu-
sistolta tilattu Kalevalan ja suomalaisen mytologi-
an inspiroiman sävellyksen kantaesitys alkaa soi-
da 28.6. ja hiljenee vasta heinäkuun viimeisenä 
päivänä. Tähän aikamme haasteisiin vastaavaan 
interaktiiviseen sävellykseen voi tutustua ja osal-
listua Juminkeossa sen aukioloaikoina. Lapsille 
on tarjolla myös muita konsertteja, mm. Freija-
yhtye vie kuulijansa Kiekkumarallaa-matkalle ja 
näppärikurssin päätöskonsertissa lavalle kerään-
tyy monikymmenpäinen joukko nuoria musikant-
teja. 

Näppärikurssin lisäksi kanteleensoittotaitoon 
jo perehtyneet lapset voivat osallistua kanteletyö-
pajaan instrumenttinsa salat oppiakseen. Aikuisil-

le puolestaan on tarjolla kansantanssikurssi, bal-
ladikurssi ja runolaulutyöpaja. Jo perinteiseksi on 
muodostunut kansainvälinen kantelekurssi, johon 
osallistujia tulee maapallon toiselta puolelta saak-
ka.

Sommelo pyrkii tarjoamaan kävijöilleen vain 
parasta. Joka vuosi festivaalilla esitetään myös 
aikaisemmin kuulematonta alkuperäismusiik-
kia. Sommelon musiikillinen kerä avautuu mo-
nisäikeisenä ja moni-ilmeisiä musiikkikokemuk-
sia tuottavana ja kiertyy parhaimmillaan takaisin 
kuulijoitten musiikillisen muistin lankakoriin. R

Sommelon 
päätöskonsertti 
Haikolassa kuului 
vuonna 2011 järveltä. 

Musiikkijuhla Sommelo 
28.6. – 2.7.2012
Kainuussa ja Vienan Karjalassa

Ohjelmassa konsertteja, kursseja, 
seminaareja, taidenäyttelyitä ja 
muuta koko perheen ohjelmaa.

Kainuussa pääpaikkana Kuhmo, 
mutta konsertteja myös Sotkamossa, 
Suomussalmella ja Ristijärvellä.

Vienan Karjalassa konserttipaikka-
kuntina Uhtua ja Haikolan kylä.

Kulttuurimatkalle Vienan Karjalaan

Sommelon tavoitteena on toimia 
myös kulttuurin siltana Suomen ja 
Venäjän välisen rajan yli. Yleisöllä 
on mahdollisuus päästä kulttuuri-
matkalle tarunhohtoiseen Vienan 
Karjalaan, Uhtualle ja Haikolaan, 
jonne matka suuntautuu 1.-3.7.2012. 

Varaukset ja lisätiedot:
Matka-Kyllönen Oy
p. (08) 652 0771, 040 590 9229
matkatoimisto@matka-kyllonen.inet.fi

Vuonna 2012 Sommelon nimettynä festivaaliryhmänä 
esiintyy Tsuumin improvisaatioprojekti TSIP, joka 
aikoo yllättää festivaalivieraat konserttien lomassa. 

Seesjärvi-ryhmä esiintyy Sommelossa tänä kesänä. 
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MUOTOILUA EILISESTÄ HUOMISEEN
Tulevan Perinne – Ornamon 100-vuotisjuhlanäyttely

Teksti Piia Pousi

Teollisuustaiteen Liitto Ornamon perustamisesta on kulunut 100 vuotta. Perustamisen 
aikoihin ornamolaisilla oli tärkeänä tehtävänä uuden vuosisadan näkyväksi tekeminen 
teollisuuden ja taiteen keinoin. Mutta mitä ovat muotoilijan roolit, unelmat ja vastuut 
tänä päivänä? Minkälaista huomista muotoillaan nyt? Omaleimaista suomalaista muotoi-
lua tarkastellaan monista eri näkökulmista maailman designpääkaupungissa Helsingissä 
vuonna 2012, jonka yksi tapahtumallinen hanke on Ornamon 100-vuotisjuhlanäyttely.

Ornamon juhlavuoden kunniaksi suoma-
laisen muotoilun historia ja nykypäivä 
nivoutuvat yhteen Helsingin Taidehal-

lilla Tulevan Perinne – Ornamon 100-vuotisjuh-
lanäyttelyssä. Ornamon 100-vuotinen historia ja 
toiminta ovat nähtävillä monipuolisesti näyttelyn 
neljässä eri osiossa.

– Juhlanäyttelyn ajatus ja paikka ovat muut-
tuneet ja eläneet hauskalla tavalla, ja näyttelyn 
nykyinen muoto onkin evoluution tulos, kertoo 
näyttelykuraattori Tuomas Toivonen. 

Mistään historianäyttelystä ei ole kuitenkaan 
kyse, vaan juhlanäyttely karistaa pölyt ympä-
riltään ja esittelee eri ajanjaksoilta kiinnostavia 
muotoiltuja esineitä ja asioita, jotka kokoavat ku-
vaa ajasta, mutta eivät ole puhki esiteltyjä. Näyt-
telyn aikajana vie kävijän 100 vuotta suomalai-
sessa muotoilussa taaksepäin, mutta myös eteen-
päin. Esillä onkin uusia tekijöitä ja muutaman 
vuoden sisällä julkaistuja töitä, sekä näyttelyn yh-
teydessä julkaistavia ennen näkemättömiä töitä.

Suomessa tunnetaan 
muotoilunperinne hyvin

Näyttely rakentuu neljästä eri osiosta, joista en-
simmäinen osio esittelee kävijälle muotoilun his-
toriaa 100-vuoden ajalta tähän päivään saakka. 
Suomessa muotoilu ei ole koskaan perustunut ra-
dikalismiin, vaan se on ollut pikemminkin tilan-
neherkkää ja muotoiluperinteet tuntevaa.

– Kun jo olevaa on vähän, ei sitä voi eikä sitä 
ole syytä talloa, täsmentää Toivonen.

Vaikka muotoiluperinne tunnetaankin hyvin, 
muotoilijat ovat kuitenkin luoneet eri aikoina 
muodon omista lähtökohdistaan ja kauneusihan-
teistaan käsin. 

– Sata vuotta vanhan muotoilun näkeminen on 
haastavaa, vaikka samaan materiaalin käyttöön 
ja asioiden muodon antoon perustuu nykymuo-
toilukin, toteaa Toivonen.

Materiaalilähtöinen suunnittelu on Suomessa 
osa muotoilun perinnettä ja niukkuuden hyödyntä-
minen suunnittelussa on aina nähty taitona. Tänä 
päivänä katseen voi suunnata kohti tulevaa niuk-
kuutta esimerkiksi niin sanottujen ei arvokkaiden 
materiaalien käyttämisessä totutusta poikkeavalla 
tavalla muotoilussa tai kierrätyksen kautta.

Näyttelyssä esillä ovat muun muassa Teemu 
Järven ja Heikki Ruohon suunnittelemat, kevy-
estä aaltopahvista valmistetut huonekalut, jotka 
voidaan kierrättää kuten paperi. Myös Helsingin 
sykkeessä Punavuoressa nuori, kotimainen polku-
pyöräyritys Pelago hitsaa käsintehtyjä tavarafilla-
reita. Näissä urbaaneissa kuormapyörissä yhdis-
tyvät niin klassiset muodot kuin kierrätetyt mate-
riaalit kevyeen ja ketterään muotoon.

Huomisen tekijät
Muotoilu on muutakin kuin klassikkohuoneka-
lujen pitkä lista. Paljon on muotoilua, joka on 
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Artekin Bright White 
1 -kirkasvalopöytä-
valaisin design Artek 
Studio / Ville Kokko-
nen 2010.
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upotettu esimerkiksi niin syvälle teollisiin proses-
seihin, että sitä on jopa vaikea havaita. Havait-
seeko muotoilijakaan enää tänä päivänä mitä te-
kee? Missä muotoilussa menee omaehtoisuuden 
ja laajemman roolin vastuu? Juhlanäyttely pyrkii 
avaamaan kävijöille muotoilun erilaisia toiminta-
malleja teollisesta muotoilusta aina palvelumuo-
toiluun sekä suunnittelijoiden ammattikuvaa ja 
työtehtäviä. 

Muotoilijan roolia ja sitä mitä muotoilija te-
kee, pohditaan muotoilijahaastatteluissa näytte-
lyn toisessa osiossa, jossa muotoilijat pääsevät itse 
ääneen. Tässä muotoilun aarreaittana toimivassa 
salissa Ornamon jäsenistö ja näyttelyyn valitut 

tekijät ovat saaneet poimia myös näytteille itseä 
kiinnostavia muotoiltuja asioita. Niitä voivat olla 
esimerkiksi vaatteiden, pahvilaatikoiden, korujen 
ja esineiden ohella myös tapahtumat ja palvelut, 
jotka tekijät ovat kokeneet jollakin tavoin itselle 
tärkeiksi.

Hyvä design on enemmän 
kuin osiensa summa

Näyttelyn kolmannessa osiossa tarkastellaan 
muotoilijan praktiikkaa. Kävijä pääsee seuraaman 
asioiden ja tuotteiden valmistumisen järjestystä tai 
vaikkapa tilaajan ja muotoilijan yhteistyön toimi-
vuutta. Kiinnostava muotoilun selviytymisstrate-
gia on myös, että se ei aina ole tilaajalähtöistä, 
vaan joskus uusien innovaatioiden kanssa on en-
sin muotoiltava asiakas, jonka jälkeen voi vasta 
muotoilla itse tuotteen. 

– Asiat on pyritty purkamaan täällä pienempiin 
osiin ja avaamaan ne jostain suunnasta kävijälle, 
kertoo Toivonen ja nostaa esiin Vaisalan radiotek-
niikkaan perustuvan sääluotaimen, joka kehitet-
tiin 1930-luvulla. Luotain on edelleen jatkuvasti 
kehittyvä, mielenkiintoinen tuoteprosessi, joka on 
sekä insinöörien että teollisten muotoilijoiden kol-
lektiivisen työn tulos. 

Lopputuloksia ei kolmannessa osiossa nähdä, 
sillä ne esitellään vasta näyttelyn viimeisessä salis-
sa, jossa ne eivät enää liikoja selittelyjä kaipaa. R

Tulevan perinne 
– Ornamon 
100-vuotisnäyttely 
16.6.–5.8.2012, 
Taidehalli, Helsinki. 
www.ornamo.fi
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ARVIOITA

L Äidin sylissä kukin saa olla sellainen 

kuin on: aika pysähtyy hetkeksi, eivätkä 

sinne pääse turhat huolet tai murheet.

FM Suvi Niinisalo tarkastelee äitiyttä 
monelta kannalta kauniissa kirjassaan. 
Aikajana on pitkä: muinaisuudesta tä-
hän päivään. Äitiyden eri puolet ovat mo-
nin osin ajasta riippumattomia, vaikka 
kunkin hetken ominaisuudet niitä tie-
tysti muokkaavat. Ja niin pitääkin olla.

Äidin sylissä jatkaa Niinisalon kirjojen 
linjaa: monipuolista ja tarkkaa tutkimus-
ta kauniiden, tuttujen ja tuntemattomien 
ja yllättävän realististenkin kuvien maus-
tamana. Aiemmat kirjat kertovat keiju-
kaisista ja vedenneidoista. Tämän kirjan 
taiton Niinisalo on tehnyt itse ja iloitsee 

Suvi Niinisalo:
äidin sylissä ja muita kuvakulmia äitiyteen
Atena 2011

Äiti on aina äiti
Päivi Sandberg

Kuvittele itsesi kaupunkiin, 

joka kerran oli.

Kuvittele rakkain kaupunki maan päällä.

Kuvittele että palaat vielä kerran sinne

mitä ei enää ole – eikä koskaan tule.

Tässä osa johdannosta Sirpa Kähkösen 
kirjaan Kuopion taivaan alla. Kirjaili-
ja kertoo sen syntyneen romaanisarjas-
ta lukijoiden pyynnöistä: Missä asuivat 
Tuomet? Voisiko Tatraan järjestää kir-
jailijatapaamisen? Ensimmäiseen kysy-
mykseen löytyi vastaus, mutta Tatra on 
fiktiota. Monelle muulle paikalle kirja 
sen sijaan antaa kasvot. Se on rakennet-
tu seitsemän kävelyreitin varaan, ja mu-
kava ovat reittien kartat sekä valokuvia 
Kuopion Kulttuurihistoriallisen Muse-
on ja Otavan kokoelmista. Lähdetään-
pä siis seuraamaan muutamaa reittiä.

Ensimmäinen kävely: Kuopionlahti, 

Sirpa Kähkönen: 
Kuopion taivaan alla
Kuopion Isänmaallinen seura 2011

Aikamatka 
Sirpa Kähkösen kirjojen Kuopioon

Tuulikki Karhunen

lähtee liikkeelle kir-
jojen keskeisimmäs-
tä paikasta, Tuomien 
eli kirjailijan isovan-
hempien asuintalosta. 
Lähellä ovat rannan 
muinainen pyykki-
huone ja Aarneenkal-
lion Lakanasiivistä 

tuttu pommisuoja.
Toinen kävely: 

Väinölänniemi ja sa-
tama. Kuljemme Väinölänniemen ym-
päri kuten Anna Mustissa morsiamis-

sa, seisomme Rönösalmen varrella, 
jonne Jään ja tulen keväässä kortti-
peluri hukkui ja päädymme Hujasen 
Arvi-pojan mukana laivarantaan.

Kolmas kävely: Snellmanninpuisto ja 
Korttelimuseo. Tässä puistossa saksa-
laiset sotilaat viettivät iltapäivää silloi-

selle sivulle asti. Lukijan silmä lepää.
Kirjassa peilataan äitiyttä myyttises-

tä Äiti Maasta Marian ja kuningatar-
äitien kautta nykyajan työssäkäyvään äi-
tiin ja isoäitiin. Rakkaus, raskaus, syn-
nytys ja lapsesta ja perheestä huoleh-
timinen käydään läpi monista näkö-
kulmista, ennen ja nyt ja sillä välillä.

Kirjaan on helppo palata uudestaan, 
sen voi lukea yhteen menoon tai valikoi-
da hetkeen sopivia kohtia. Kuvat ovat 
kiinnostavia eikä niiden selailuun väsy.

Suvi Niinimäki osaa lämpimästi yh-
distää tekstin ja kuvat. Hän tarkastelee 
aihetta ennakkoluulottomasti, raikkaas-
ti ja rakkaudella.

Äiti on aina äiti.

sen soittolavan luo-
na Neidonkengässä, 
ja upseerit asuivat 
nykyisessä Puijon-
sarven hotellissa.

Neljäs käve-
ly: Rautatieasema, 
asuntola, Päivölä, 
hautausmaa, Mal-
japuro. Asemalla 
odottelivat lotta-
tytöt junaa, ja Päi-

völässä asui tohtori Kelo. Lehtivaarojen 
talon kirjailija on sijoittautunut Männis-
töön, mutta ei mihinkään erityiseen ta-
loon. Vaatimaton Maljapuro virtaa nyt 
enimmäkseen maan alla, mutta se on 
ollut kuopiolaisille yllättävän tärkeä. 

Tämä pikku kirja on mielenkiintoi-
nen, nostalginen ja lämmin aikamatka 
Kuopioon – ja erinomainen matkaopas!

esipuheessa siitä, että on voinut alusta 
asti käyttää luovuuttaan kirjan visuaali-
sessa suunnittelussa. Työn ilo näkyy kir-
jan toteutuksessa. Kuvat ja teksti liittyvät 
saumatta toisiinsa ja kuvia riittää viimei-
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L Mari Purolan toimittama Suomalai-
nen piru -kirja sisältää kansanrunousar-
kistoon vuosina 1880–1960 eri puolel-
ta Suomea kerättyä uskomusaineistoa. 
Kirjassa kerrotaan, miltä piru näyttää 
ja mistä sen tunnistaa, miten piru toi-
mii ja mistä se loukkaantuu. Kirjaa elä-
vöittää Christer Nuutisen kuvitus. Kir-
jan alkuosassa on lähes joka aukeamal-
la eloisa värikuva, mutta tämä kuvitus 
loppuu hämmästyttävästi jo sivulle 32. 

Kansanuskomusten piru voi muistut-
taa kristinuskon paholaista, mutta piru-
ja voi olla myös muunlaisia. Pirun kans-
sa on voitu tehdä sopimuksia, jotka usein 
allekirjoitetaan verellä. Tällöin piru an-
taa määräajaksi rikkautta ja menestys-

Purola, Mari (toim.) Suomalainen piru. 
Paholainen kansanperinteessä. 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Pahalainen pannahinen…
Merja Leppälahti

L Little Bee on 16-vuotias nigerialais-
tyttö, joka ajautuu turvapaikanhakijaksi 

Little Been tarina 
– tarina täynnä yllätyksiä

Tuula Ketola

Chris Cleave: Little Been tarina
Gummerus 2011
Suomentanut Irmeli Ruuska

Englantiin. Toinen päähenkilö on eng-
lantilainen toimittaja Sarah O´Rouge. He 
kohtaavat sattumalta Little Been koti-
kylän rannalla ja myöhemmin yhtä yllät-
täen Englannissa.

Kirja on pakolaistarina, globaali ai-
heeltaan ja surullinen perussävyltään. 
Tapahtumapaikat ja henkilöt ovat fik-
tiivisiä, mutta yhtä hyvin ne voisivat ol-
la faktaa. Öljy-yhtiöiden tuhoamat ky-
lät, paperittomat pakolaiset ja rasistiset 
asenteet ovat todellisuutta.

Aluksi luin kirjaa nopeasti silmäillen, 
mutta tarina täynnä yllätyksiä vei mu-
kanaan.

Säilöönottoyksikkö, johon Little Bee 
joutui Englannissa, pysäyttää lukijan. 
Little Been pelasti naiseuden peittämi-
nen ja rumuuteen pyrkiminen, olosuhteet 
huomioiden nerokas keino. Timesia luke-
malla hän omaksui englantilaisen yläluo-

kan kielen. Mutta nigerialaistyttö, joka 
puhuu yläluokan kieltä, on täysin käsittä-
mätön. Hän ei sovi mihinkään kaavaan.

Cleave tarkastelee maailmaa kahden 
hyvin erilaisen naisen näkökulmasta. 
Toisen maailmassa lapset piiloutuvat 
leikkimään jännitystä, toisessa paetaan 
jatkuvaa jännitystä. Sarahin pieni poi-
ka kätkeytyy Batman-viittaan. Little 
Bee pohtii, mitähän kotikylän tytöt sano-
vat, kun kerron heille.

Kirja on lukuromaani ajankohtaisesta 
aiheesta. Puheemme ja tekomme eivät 
ole samassa linjassa. 

Nigeria on öljyvaroiltaan rikas valtio, 
mutta sisäisesti sekasortoinen. 

Little Been tarinan voi ymmärtää satii-
rina länsimaisesta sivistyksestä ja samalla 
se on kannanotto pakolaiskysymykseen. 

Jäin miettimään, mitä kertoo se, että 
kirja on bestseller.

Sen lisäksi, että piru 
voi esiintyä monen-
laisissa rooleissa, si-
tä on myös nimitetty 
monilla eri nimillä. 
Kun uskomusten mu-
kaan nimi ja itse olen-
to liittyvät yhteen, on 
ymmärrettävää, että 
mieluummin puhut-
tiin vaikka vihtahou-
susta, sarvipäästä tai 
kaviojalasta kuin per-
keleestä. Sanonnassa 

”siinä paha, missä mainitaan” uskottiin 
piilevän totuuden siemen, sillä tarinoiden 
mukaan piru ilmestyy kutsujalleen. 

tä, mutta ajan pää-
tyttyä tulee nouta-
maan omansa. Piru 
voi myös esiintyä 
moraalinvartija-
na, joka näyttäytyy 
pyhätyön tekijäl-
le, kortinpelaajal-
le tai juopottelijalle 
kehottaen paranta-
maan tapansa. Toi-
saalta piru voi kul-
kea tuulispäänä tai 
kiusata talon asuk-
kaita poltergeistin tavoin. 

Piru kuuluu suomalaisten uskomusta-
rinoiden monimuotoisimpiin olentoihin. 
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P i s t o i s s a  pitkä elämä 
Teksti Laura Puromies | kuvat Tarja Tiilimäki

Tietokirjailija, kalevalainen nainen Onerva Lääperi saattoi kirjan kansien 
väliin koko elämän mittaisen harrastuksensa. Hänen juuri ilmestynyt kir-
jansa Kirjo mummolan malliin on historia- ja ohjekirja kaikille nostalgian-
nälkäisille käsitöiden ystäville.

Onerva Lääperi on tehnyt käsitöi-
tä pienestä asti. Hänen äitinsä 
oli toiminnan ihminen, joka teki 

sen, mikä kotoa puuttui. Jos ei ollut mek-
koa, hän teki sen: 

– Äiti oli itse oppinut kylän ompelija 
ja naiset kokoontuivat meille sovittamaan 
äidin tekemiä mekkoja.

Onerva sanookin kasvaneensa Singe-
rin nakutuksen säestyksessä. 

Sodanjälkeen pulaa oli pitkään vähän 
kaikesta. Kankaita kierrätettiin, otettiin 
uuteen käyttöön ja mutkattomalla pe-
rusmallilla ommeltiin mekkoja kankaas-
ta mitä satuttiin saamaan. Kotoa Onerva 
ei kuitenkaan saanut mallia kirjomiselle. 
Itse asiassa hän arvelee, että kimmokkeen 
kirjontaharrastukselle antoi se, kun äiti 
purki Onervan harmiksi kauniisti kirjail-
lun pöytäliinan, koska piti sitä vanhanai-
kaisena, ja tarvitsi kangasta johonkin toi-
seen tarkoitukseen. Silloin Onerva päätti 
ryhtyä itse kirjomaan. Hänellä on vielä-
kin tallella ensimmäisiä kirjontatöitään, 
joiden kuviot hän on keksinyt omasta 
päästään: 

– Kirjominen sopi minulle, koska olin 
kova piirtämään. Halusin koristella myös 
neulalla ja mallit suunnittelin aina itse.

Sukupolvien tarina, 
lyhyt historia

Kirjonta valloitti Suomen melko myö-
hään, mutta vauhdilla. Muutamien su-
kupolvien aikana siitä tuli itsestäänsel-
vyys naisten elämässä läpi sosiaaliluok-
kien. Suomessa karuissa savupirteissä ei 
vielä otettu neulaa ja lankaa käteen kir-
jomismielessä, eikä tuolloin vielä ollut 
käytössäkään sellaisia kodin tekstiilejä, 
joissa me olemme tottuneet kirjailuja nä-
kemään; esimerkiksi liinavaatteita tai ne-
näliinoja ei tunnettu. 

Puutarhan kukkaloistoa odotellessa tämä tuoli kutsuu istumaan keväiselle kuistille. 
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Kirjonnan kulta-aikaa Suomessa on 
ollut 1800-luvulta noin 1960-luvulle, 
jolloin koristeelliset itse tehdyt tekstiilit 
saivat väistyä modernien tehdastekois-
ten design-tuotteiden tieltä. Suomi oli 
pitkään karu ja kirjomaton maa ja ensin 
kirjaillut tekstiilit liittyivätkin herrasväen 
elämään. Mutta kun kirjonta sitten saa-
vutti suosion, tulikin se ryminällä ja moni 
ei tänä päivänä voi kuvitellakaan mum-
mon mökkiä ilman kirjailtuja liinoja. Ne 
kuuluvat sinne yhtä olennaisesti kuin pe-
lakuut ikkunalle ja emalivati hellan kul-
malle.

Yleinen oppivelvollisuus, kankaiden 
parempi saatavuus, lukutaito ja käsityö-
oppaiden painaminen ovat kaikki asioi-
ta, jotka ovat vauhdittaneet kirjontatöi-
den suosiota. Onervan oma kiinnostus 
kirjonnan historiaan lähti huoneentaulu-
jen tutkimisesta. Ne saapuivat Suomeen 
1800-luvulla ja olivat erityisen suosittu-
ja 1900-luvun alkuvuosikymmeninä. Us-
konnolliset tekstit antoivat myös hyväk-
synnän ”turhan” käsityön näpertämiselle.

– Käsityöharrastus näkyy taas esimer-
kiksi netissä suosituissa tarvikekaupoissa 
ja muilla käsityösivustoilla, sanoo Oner-
va Lääperi, joka toteaa myös, että heil-
lä perheessä käsityöt ovat siirtyneet ilah-
duttavalla tavalla sukupolvelta toiselle. 
Hymyillen hän hypistelee kädessään tyt-
tärenpojan koulussa tekemää pientä voh-
velikankaista punamustaa tyynyä, johon 
on kirjailtu jokin automaailmaan viittaa-
va nimi.

Kestävä kuvasto
Vaikka kirjonnassakin näkyy tyylikausia, 
on niiden peruskuvasto kuitenkin melko 
muuttumaton. Niiden koristeellisuus on 
kuin turvasatama, josta jokainen voi löy-
tää jotakin tutulla tavalla kaunista. Pe-
ruskuvastoa ovat kukat, lehvät, satuhah-
mot, linnut ja kissanpennut. Osa aiheista 
on selvästi ulkomaisia, paljon on viitteitä 
Saksaan ja Hollantiin. 1930-luvulla uusi 
moderni tyylisuunta näkyi myös kirjon-
nassa graafisina elementteinä ja suoriksi 
tyyliteltyinä lehvästöinä. Sitä ennen ju-

gend-tyyli, uskonnolliset ja kansallisro-
manttiset kuvat pääsivät mukaan kirjon-
takuvastoon.

Kirjontaan päätynyttä peruskuvastoa 
on myös kierrätetty tehokkaasti eri vuosi-
kymmeninä. Kirjontatöiden ajoittaminen 
onkin joskus hankalaa, sillä aihe ja työn 
tyyli saattaa olla huomattavasti vanhempi 
kuin vuosikymmen, jona itse työ on to-
teutettu. Kirjontatyöt ovat kuin kiiltoku-
via, niistä eivät kukat koskaan kuihdu.

Onerva Lääperi: Kirjo mummolan malliin
Minerva kustannus Oy, 2012
Valokuvat Tarja Tiilimäki
Mallipiirrokset Ulla Lampinen

Söpöily ja käytäntö
Onerva Lääperin kirja saa mummonmök-
kityyliä ihailevan käsityöharrastajan sor-
met syyhyämään. Kirjassa on historiatie-
tojen lisäksi paljon toteutettavia malleja, 
eikä joidenkin mallien tekeminen vaa-
di edes erityistä harrastaneisuutta käsi-
töiden saralla. Erilaiset pistot esitellään 
myös huolellisesti. 

Kirjassa on myös vinkkejä vanhojen 
kirjontatöiden uusiokäytölle. Huonokun-
toisesta liinasta voi esimerkiksi pelastaa 
osia kassin koristeeksi, tehdä siitä kirjalle 
suojakannet, tai mitä vain: loppu on lu-
kijan käsissä! Kirjovalta eivät söpöt ideat 
lopu ja tämä kirja on myös hyvä ideoiden 
herättäjä. R

Vanamot kukkivat 
villakankaalle kir-
jotussa pannumys-
syssä.

Vanhoja kirjailuja voi pelastaa koristamaan 
vaikka kassia. 



Suurella kiitollisuudella ja nöyrin mielin otan vastaan puheenjohtajan tehtä-
vät Kalevalaisten Naisten Liitossa. Lämmin kiitos kaikista onnen- ja tuen 
toivotuksista sekä evästyksistä, joita valintani jälkeen olen saanut. Jokaisesta 
evästyksestä ja vinkistä on paljon hyötyä. Suuri kiitos myös kaikille edel-

lisille puheenjohtajille ja hallituksen jäsenille, jotka ovat vuosien varrella viisaas-
ti ja vahvasti vieneet Liittoa eteenpäin. Kalevalaisilla naisilla on kaikki kunnossa!

Meitä kalevalaisia naisia on tällä hetkellä noin 4 000. Jäsenmäärämme on ollut 
vakiintunut jo vuosien ajan. Ikiaikaisuus, aito ja uudistuva, eli yhteiset arvomme, 
ovat asioita, joista jokainen nainen voi löytää oman kosketuspintansa. Meidän teh-
tävänämme on nyt tehdä uusia, raikkaita avauksia ja päivittää toimintamme tälle 
vuosituhannelle – järjestöksi, josta kotinsa löytävät niin äidit, tyttäret kuin lapsen-
lapset ja isomummitkin. Kaikki uudet ideat ovat tervetulleita, usein ne hupsuimmat 
ja omasta mielestä hurjimmat ovatkin niitä kaikista parhaita! Kenenkään ei pidä 
pitää kynttiläänsä vakan alla tai olla turhan vaatimaton mieleen tulleiden uusien 
toiminta-ajatusten suhteen. Mikä tahansa mieleen pulpahtanut idea toimintam-
me uudistamiseksi kannattaa kertoa nyt eteenpäin. Antakaamme kaikkien uusien 

kalevalaisten ajatusten hersyä ja lähteä lentoon yhteiseksi iloksemme.
Elokuun viides päivä vietettävä kansallispukujen tuuletuspäivä on mielestä-
ni yksi hieno esimerkki uudesta perinnettä kunnioittavasta, mutta samalla 

sitä uudistavasta tempauksesta. Tämä imatralaisen Soja Murto-Hartikai-
sen ideoima tapahtuma lähti liikkeelle ajatuksesta juhlistaa kansallispu-
vun syntymäpäivää ja saada samalla kansallispuvut pois kaapeista ja pu-
kupusseista. Sinnehän se puku meillä useimmilla on jäänyt – tunnustan, 
minulla ainakin. Lupaan kaivaa pukuni esille elokuun alkuun mennessä.

Entäpä jos tekisimme kaikki saman ja aloittaisimme perinteen – elo-
kuun viides voisi olla kalevalaisten naisten virallinen Tuuletuspäivä? Sa-

malla kertaa voisi tuulettaa niin kansallis- kuin kansanpuvun, kalevalakorut 
kuin mielensäkin! Uskallan siis ehdottaa, että 5.8.2012 kokoonnumme isol-

la porukalla tuulettamaan pukujamme ja itseämme joko oman tai useamman 
yhdistyksen väen kesken. Ja kun jokainen ottaa mukaan ystävän, sukulaisen, 

tutun tai tuntemattoman, saamme samalla mukaan jo monta uutta jäsentä!
Jos paikkakunnallanne tai lähiseudullanne ei ole vielä tapahtumaa, 

nyt on oikea aika järjestää sellainen! Tarkista oman alueesi piknikin ai-
kataulu liiton tai yhdistysten kotisivulta.

Onkohan sen minun pukuni kuinka kutistunut… No, jos on, niin 
onhan minulla supikkaat ja kaikki ne kalevalakorut, joita jo 90-luvul-
la helisyttelimme Värttinän kanssa ympäri Suomea. Enköhän mie 
niillä pärjää!

Ihanaa ja aurinkoista kesää kaikille! Tavataan turuilla ja toreilla 
– ja 5.8. viimeistään!

Sari  Kaasinen

Arvon Kalevalaiset Naiset!

PUHEENJOHTAJALTA
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Iloinen puheensorina täytti entisen na-
vetan yläkerran, kun 140 kalevalaista 
naista kokoontui Laukaaseen sisaril-
lan viettoon. Metsänneidon malja ko-

hotettiin kevättä tulvivan Kuusaankosken 
partaalla, jossa palkittu Varjolan matkai-
lutila tarjoaa vanhanajan elämyksiä.

Ikiaikainen, aito ja uudistuva perinne 
koettiin jälleen todeksi, mieskuoron ja 
yhteislaulun siivittämänä. Laukaan Kale-
valaiset Naiset huolehtivat vieraanvarai-
suudesta ja keskisuomalainen pitopöytä 
notkui. Illan teemana oli kansanparan-
nus. Ruokailun lomassa Kuuvalon Jussi 
kertoili kansanlääkinnästä ja teki taiko-
jaan, paransipa siinä sivussa yhden sisa-
ren muistiakin.

Tunnustusta kulttuurityölle
Sisarillassa luovutettiin Liiton puheenjoh-
taja, kouluneuvos Maire Pelttarille Tasa-
vallan Presidentin myöntämä Suomen 
Valkoisen Ruusun ritarimerkki. Maire 
Pelttari nykyaikaisti puheenjohtajakau-
dellaan Liiton toiminnan 2000-luvulle 
määrätietoisella ja tavoitteellisella johta-
misella sekä rakensi yhteistyön Kalevala 
Korun kanssa uudelle tasolle. Puheenjoh-
tajana hän näki jokaisen toimijan luovuu-
den ja sai vastuuntuntoiset ihmiset anta-
maan parastaan. Maire Pelttarin rohkean 

Katse vahvasti 
tulevaisuudessa
Teksti Annamari Maukonen | Kuvat Seija Tiihonen ja Veera Ryynänen

Kuuvalon Jussin vieraina nautittiin keskisuomalaisen pitopöy-
dän herkuista Varjolassa. Vuosikokouksen avoin, keskusteleva 
ja lämmin ilmapiiri vahvisti, että kalevalaisten naisten yhteinen 
suunta on eteen ja ylös.

ja avarakatseisen uudistustyön ansiosta 
Kalevalaisten Naisten Liitto on kulttuuri-
järjestönä aivan uuden polun alussa.

Osmansolmut Helsinkiin 
ja Ruovedelle

Osmansolmu on ikiaikainen onnea tuot-
tava merkki. Elsa Vuorjoen rahastosta 
jaetaan Osmansolmu-ansiomerkit vuo-
sittain kahdelle aktiiviselle kalevalaiselle 
naiselle kannustukseksi järjestötyössään. 
Muinaisrunojen Osmatar, oluen seppä oli 
ylhäisen juhlaoluen valmistuksesta vas-
taava henkilö.

Lausuntataiteilija Tuula-Onta Malmi-
vuo Helsingin Kalevalaisista Naisista on 
innostanut nuoria lausuntataiteen, ru-
nouden ja Kalevalan pariin vuosikymme-
niä. Hän uudisti helkatoimintaa Helka-
nuorten liiton puheenjohtajana 1980-lu-
vulla ja erityisen näyttävästi Kalevalan 
juhlavuonna 1985. Hän on Huitukat-ryh-
män perustaja ja Stadin kundien ohjaaja 
sekä toiminut Suomen Lausujain Liiton 
varapuheenjohtajana. Nykyään hän esiin-
tyy omassa lausuntaryhmässään Vetreissä 
Velhoissa esittäen runoutta moderneista 
runoista kalevalamittaisiin runoihin.

– Tällä hetkellä olen kaikkein innos-
tunein äänellä itkemisestä, Tuula-Onta 
Malmivuo kertoo. Kiitos ansiomerkistä 

Maire Pelttarin avarakatseinen uudistyö pal-
kittiin. Annamaija Eskola kiinnitti Suomen 
Valkoisen Ruusun kunniamerkin.

Tuoreet osmattaret Tuula-Onta Malmivuo ja 
Pirkko Selkee olivat iloisesti yllättyneitä os-
mansolmuistaan. 
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purkautuikin kiitositkuna aatesisarille.
Lehtori Pirkko Selkee on ollut aina 

mukana siellä, missä vaalitaan perintei-
tä ja suomalaista kulttuuria. Puheenjoh-
tajakaudellaan Ruoveden Kalevalaisissa 
Naisissa hän on tehnyt yhteistyötä Ruo-
vesi-lehden, Ruovesi-opiston, kunnan, 
kotiseutumuseon ja lukuisten naapuriyh-
distysten kanssa. Suomen, historian ja yh-
teiskuntaopin opettajana hän toi Kaleva-
laa nuorille modernien versioiden avulla.

– Minä koen, että tämä tunnustus ei 
ole vain minulle, vaan sekä entisille ja ny-
kyisille Ruoveden Kalevalaisille Naisille, 
sanoo paikkakunnan kulttuurisielu ja to-
dellinen kalevalainen nainen.

Maire Pelttari kaipasi 
yhteistä tahtotilaa

Lauantain vuosikokoukseen osallistui 75 
virallista edustajaa 43 jäsenyhdistykses-
tä. Vuosikokouksessa avattiin mieltä as-
karruttavia kysymyksiä, nostettiin esiin 
mennyttä ja tulevaa yhteisen ikiaikaisen, 
uudistuvan aatteen hengessä. Avoin kes-
kustelu on kaiken kehittymisen perusta.

Kolme vuotta Kalevalaisten Naisten 
Liiton puheenjohtajana ollut Maire Pelt-
tari jätti jäsenistölle selkeän haasteen: toi-
mikaa yhdessä, luottakaa toisiinne ja tu-
kekaa toisianne.

– Kalevalaisen aatteen ja Kalevala Ko-
run menestys vaatii yhteisen päämäärän, 
yhdessä hyväksytyn toimintatavan nou-
dattamisen ja kunnioittamisen, Maire 
Pelttari korosti. 

Puheenjohtaja iloitsi erityisesti kaleva-
laisten naisten kohtaamisista jäsenyhdis-
tyksissä eri puolella Suomea. 

– Olen vieraillut lähes puolessa 60 yh-
distyksestämme. Niistä käynneistä olen 
saanut voimaa ja uskoa aatteeseemme. 
Samoin olen saanut työskennellä taitavi-
en, ammattitaitoisten hallitusten kanssa 
ja saanut elinikäisiä ystäviä sekä Liiton 
että Korun hallitussisarista eri puolilta 
Suomea. Yhteistyö heidän kanssaan ai-
van varmasti jatkuu myös kalevalaisessa 
hengessä. Kaiken kaikkiaan tämä on ollut 
näköalapaikka ja olen näinä vuosina op-

pinut paljon. Vilpittömät kiitokset teille 
kaikille.

Väistyvä puheenjohtaja sai muistoksi 
ja kiitokseksi Lapponiaa Kalevala Korun 
ja Kalevalaisten Naisten Liiton yhteisenä 
lahjana. Jäsenistö kiitti Maire-puheenjoh-
tajaansa raikuvin taputuksin.

Koruista tietoa ja iloa silmälle
Kalevalaisten Naisten sampoon, Kaleva-
la Koruun ja Lapponiaan liittyvistä yh-
teisistä asioista kertoivat avoimesti Ko-
run hallituksen puheenjohtaja Laura Oja 
ja hallituksen varapuheenjohtaja Leena 
Paananen. He avasivat herkän korumaa-
ilman haasteita monipuolisesti ja selkeäs-
ti. Sampoamme on hoidettu hyvin, mutta 
se vaatii työtä myös jatkossa. 

– Jokainen kalevalainen nainen voi tu-
kea omaa sampoamme ja ostaa lahjoiksi 
Kalevala- tai Lapponia-koruja, kannusti 
Anna-Liisa Happonen Koillis-Savon Ka-
levalaisista. 

Kalevala Korun tuore toimitusjohtaja 
Riitta Huuhtanen avasi menneen tilikau-
den tuloslukuja. Hän nosti esiin hopean 
ja kullan raaka-ainehintojen kohoami-
sen, joka saadaan siirrettyä koruhintoihin 
vasta nyt. Pronssikorumallistoa on lisätty, 
sillä Kalevala Koru on perinteisesti jokai-
sen naisen koru myös heikomman talous-
kasvun aikana. Haastetta Kalevala Ko-
rulla riittää, mutta vahva ammattitaito ja 

usko omaan tekemiseen vievät eteenpäin, 
Riitta Huuhtanen vakuutti.

Lapponian vienti on vahvistunut eli 
Björn Weckströmin ja muiden luomat uu-
den muotokielen hopeakorut ovat löytä-
neet ystävänsä Euroopassa, Yhdysvallois-
sa ja Japanissa. Lapponian tuotannosta 

Helena Rossi avasi Elsa Heporaudan tarinaa. 
Ensi vuonna Elsa Heporaudan syntymästä on 
130 vuotta.

Kuuvalon Jussi paljasti laukaalaisen kansan-
lääkinnän taikoja.

Laukaan  puheenjohtaja Lea Karelo joukkoi-
neen oli luonut voimaannuttavat vuosiko-
kouspäivät yhteiseksi iloksi. 
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vientiin menee suurin osa, mutta Kaleva-
la Korun tuotannosta viennin osuus on 
muutamia prosentteja. Korubrändimme 
tukevat mainiosti toisiaan: viennin ja ko-
timarkkinoiden vaihtelut tasaavat tulosta.

Toimitusjohtaja Riitta Huuhtanen kut-
sui kaikki kalevalaiset naiset tutustumaan 
Kalevala Koruun torstaina 7.6. Samana 
päivänä on Kalevala Korun kulttuurisää-
tiön vuoden 2012 apurahojen jakotilai-
suus Teatterimuseossa. Tänä vuonna sää-
tiö tukee vuoden teemaan Muodon mieli, 
ajan kieli liittyviä hankkeita.

Sari Kaasinen puheenjohtajaksi
Vuosikokous äänesti puheenjohtajasta, 
sillä kouluneuvos Maire Pelttari ei enää 
asettunut ehdolle toiselle kolmivuotiskau-
delle. 

Liiton uutena puheenjohtajana aloit-
taa muusikko, yrittäjä, musiikin tohtori 
Sari Kaasinen Lappeenrannan Kalevalai-
sista Naisista. Hän kiitti luottamuksesta 
iloisesti laululla ja lupasi, että kannel soi 
jatkossa yhteisissä kokoontumisissa. Toi-
minnanjohtaja Sirpa Huttunen kiinnitti 
tuoreen puheenjohtajan rintaan rapusol-
jen sisaruutemme merkiksi. Rapusolkia 
myytiin parin vuoden aikana 800 eli joka 
viidennellä jäsenellä on rapusolki. Solki 
on alun perin ensimmäisestä Korun mal-
listosta.

Toisena ehdokkaana oli Tutkimuseet-

tisen neuvottelukunnan pääsihteeri, kan-
satieteen dosentti, Sanna Kaisa Spoof 
Suur-Helsingin Kalevalaisista Naisista. 
Molemmilla ehdokkailla on vahva kan-
sanperinteen ja kalevalaisuuden tunte-
mus, mikä todistaa aatteemme elinvoi-
maisuudesta.

Hallitukseen uutta voimaa 
Porista ja Helsingistä
Liiton hallituksen kolmelle avautuval-
le paikalle oli ehdolla neljä kalevalaista 
naista: Aila Nieminen Helsingin Kaleva-
laisista Naisista, Laura Puromies Porin 
Seudun Kalevalaisista Naisista, Helena 
Rossi Puumalan Kalevalaisista Naisista 
ja Tuula Udd Espoon Kalevalaisista. 

Äänestyksessä luokanopettaja Helena 
Rossi valittiin uudelleen toiselle kaudelle. 
Uusina hallitukseen valittiin kulttuurin-
tutkija Laura Puromies ja Seurasaarisää-
tiön pääsihteeri Aila Nieminen.

Hallituksessa jatkavat Anneli Koivu 
Teuvan KN, Kirsi-Marja Siltavuori-Ill-
mer Rauman KN, Katariina Solastie Hel-
singin KN, Paula Syväniemi Tampereen 
KN, Seija Tiihonen Laukaan KN ja Sisko 
Ylimartimo Rovaniemen KN.

Kuuden vuoden hallitusrupeaman jäl-
keen jäivät pois Annamaija Eskola Hel-
singin Kalevalaisista Naisista ja Annama-
ri Maukonen Jyväskylän Kalevalaisista 
Naisista.

Vuosikokouksen joustavan kulun var-
misti puheenjohtajana toiminut Tuija 
Hartikainen Helsingin Kalevalaisista Nai-
sista. Sihteerinä oli toiminnanjohtaja Sir-
pa Huttunen.

Elsa Heporaudan juhlavuosi 2013
Muodon mieli, ajan kieli on muuntunut 
moneksi yhdistysten toiminnassa tämän 
vuoden kuluessa. Ensi vuonna juhlimme 
perustajaamme Elsa Heporautaa, jonka 
syntymästä on kulunut 130 vuotta.

Puumalan Kalevalaiset Naiset ovat 
vaalineet Puumalan Sahalahdella syn-
tyneen Elsan perinnettä monipuolisesti. 
Helena Rossi avasi Elsa Heporaudan elä-
mäntarinaa kiinnostavasti sanoin ja ku-
vin. Elsan tarina julkaistaan myös Kale-
valaisten Naisten Liiton kotisivuilla, missä 
aineisto on kaikkien käytössä. Puumalan 
yhdistys on avannut Puumalaan Elsa He-
porauta -huoneen, jossa aineisto on esillä. 

Laukaan Kalevalaiset Naiset 
loihtivat kotoisan tunnelman
Keski-Suomen sydämessä Laukaassa 
kaikki oli rakennettu perinteen pohjalta, 
mutta tuoreesti. Ikiaikaiset puiset Kaleva-
la Korun valmistamat kynttilänjalat toi-
vat jälkiruokapöytään menneiden vuo-
sien henkeä. Laukaan yhdistys on aikoi-
naan hankkinut kynttilänjalat ja vaalinut 
niitä. Olisipa kiinnostavaa tietää onko 
muilla yhdistyksillä vanhoja puuesineitä, 
joita on alkuvuosina valmistettu.

Laukaalaiset emännät erottautuivat 
joukosta perinnehuiveissaan ja Laukaan 
tai Keski-Suomen puvuissa. 

Lämmin kiitos teille kaikille ehtoisille 
emännille, jotka iloisesti neuvoitte, opas-
titte, viihdytitte ja evästitte vielä kotimat-
kallekin. Suppilovahverot laukaalaisista 
metsistä levisivät nyt kaikkialle Suomeen 
– yhteinen ilo on jaettu ilo. 

Päivien päätteeksi pitäjän suurin savu-
sauna TupasWillassa houkutteli lempe-
ään lämpöönsä kolmisenkymmentä nais-
ta. Vuoden 2013 vuosikokous on perin-
teisesti Helsingin seudulla. R
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Iloinen uutinen yllätti meidät monet: 
Venäjän euroviisuedustaja on Bura-
novon mummojen kansanmusiikki-
kuoro Udmurtiasta. Keski-iältään 

75-vuotiaat mummot sekoittavat musii-
kissaan modernia pop-musiikkia ja pe-

Mummoenergiaa euroviisuihin
Udmurtian mummot uskovat paikalliseen kulttuuriin

Teksti ja kuva Annamari Maukonen

rinteistä kuorolaulantaa. Mummojen me-
nestys on saanut paikallisen nuorisonkin 
innostumaan suomensukuisen udmurtin 
kielen ja kulttuurin säilyttämisestä.

Kalevalaisten Naisten Liitto on virit-
telemässä yhteistyötä Udmurtian naisjär-

jestön kanssa. Naiset ovat Udmurtiassa 
vahvin lenkki perinteen siirtäjinä ja säi-
lyttäjinä. Suomalaisvenäläisen kulttuu-
rifoorumin kautta toivomme saavamme 
yhteistyön käyntiin. Ehkä voimme tule-
vaisuudessa järjestää udmurtialaisen kuo-
rokiertueen Suomessa.

Kuvan kuoro on Izevskista, Udmurti-
an pääkaupungista. Kuoro laulaa udmur-
tiaksi perinteisiä paikallisia lauluja, joita 
mummot myös opettavat omille lapsilleen 
ja lapsenlapsilleen. Kalevalaisilla Naisilla 
oli ilo lokakuussa kuulla kuoroa suomen-
sukuisten kansojen Pihlaja-festivaaleilla 
Udmurtian pääkaupungissa Izevskissä.

Vuoden 2012 Eurovision laulukilpai-
lu järjestetään Bakussa, Azerbaidzanissa 
toukokuussa. Finaali  on 26.5. eli tämän 
Pirran ilmestymispäivänä. Pidetään mum-
moille peukkuja!

Myydään 

hyväkuntoinen, vähän käytetty 
Tuukkalan muinaispuku koruineen. 

Koko on 42–44.
Mukana kaikki muut korut, lukuun 

ottamatta viitassa käytettävää 
hevosenhäntäsolkea.

Hintapyyntö 2000 euroa 
(uusi n. 4500 euroa).

yhteydenotot
Tarja Wallin, puh.0500 847656, 
email: xwallin@dnainternet.net

Pirta toivottaa 
lukijoilleen 
aurinkoista ja 
rentouttavaa 
kesää!

Seuraava Pirta ilmestyy 
14.9.2012.

Pirran valokuvauskilpailussa palkitun ku-
van otti Kaija Jokiniemi.



39Pirta 2 | 2012

Maire Pelttari iloitsee Liiton uu-
desta modernista ilmeestä, mo-
derneista toimintatavoista ja 

toimivasta strategiasta.
– Olen erittäin iloinen, että Liiton toi-

minta on jäntevöitynyt, sillä nyt viisivuo-
tinen strategia ohjaa toimintaa pitkäjän-
teisesti. On siirrytty toiminnanjohtajan sa-
noin ”lyijykynästä läppäriin”. Olen myös 
iloinen uudesta ilmeestä, jota värikkäät 
informatiiviset kotisivut välittävät. 

Erityisesti Maire Pelttari on ylpeä ak-
tiivisesta jäsenistöstämme. 

– Kolmen vuoden aikana koin konk-
reettisesti, kuinka merkittävää kulttuu-
rityötä yhdistyksissä tehdään. Siirretään 
perinnettä, luodaan uutta – yhdessä teke-
minen on parasta. Me olemme kuin sa-
maa perhettä, meillä on yhteiset arvot ja 
samanlainen arvosteluasteikko.

– Ikiaikainen ja aito merkitsevät juuri 
sitä, että kulttuurimme on omaa, se nou-
see sukupolvien takaisesta perinteestä. Se 
on aitoa, siinä on tarina ja juuret. Sen on 
myös uskallettava uudistua eli elettävä 
ajassa. Mehän teemme koko ajan huomi-
sen perinnettä, Maire Pelttari muistuttaa.

– Kaikesta tästä syntyy yhteinen ilo. 
Yhdessä toimiminen on hauskaa, se on 

Maire Pelttari iloitsee uusiutumisesta
Aktiiviset jäsenet pitävät toiminnan tässä ajassa

Teksti Annamari Maukonen | Kuva Sari Pelttari-Heikka

Aktiivinen ja sitoutunut jäsenistö, uusi strategia ja ajassa kiinni 
olevat kotisivut ovat puheenjohtaja, kouluneuvos  Maire Pelt-
tarin ilonaiheita kun hän jättää Kalevalaisten Naisten Liiton 
puheenjohtajuuden kolmen työteliään ja tuloksellisen vuoden 
jälkeen. – On ollut ainutlaatuista tehdä työtä innostuneen ja 
työtä pelkäämättömän hallituksen kanssa. 

sitä yhteisöllisyyttä, joka nykypäivänä 
on monesti hukassa. Perheet ovat pieniä, 
asutaan kaukana suvuista, omaisista, esi-
vanhemmista, ollaan juurettomia.

Yhteistyötä ja matala kynnys
– Uskon kalevalaisiin naisiin, uskon pe-
rinteen voimaan. Siinä on meidän vah-
vuutemme. Kynnyksen lähteä mukaan 
toimintaan tulee olla matala ja toiminnan 
tulee olla avointa, erilaisuutta suvaitse-
vaa. Verkostoitukaa paikkakunnan mui-
den yhdistysten kanssa, yhteistyö antaa 
mahdollisuuksia moniin erilaisiin tapah-
tumiin, kannustaa Maire Pelttari.

Puheenjohtajana hän on pohtinut jäse-
nistön ikärakennetta. Eri-ikäiset jäsenet 
ovat rikkaus ja siksi pitäisi saada myös 
nuorta ja keski-ikäistä jäsenistöä. 

– Ikärasismia ei kuitenkaan saa olla. 
Ikähän on vain numeroita, hän kuittaa.

– Jäsenet olisi saatava aktivoitumaan 
ja kaikille olisi annettava mahdollisuus 
tuoda mukaan omat vahvuutensa. Näen 
puheenjohtajan roolin yhdistyksessä rat-
kaisevana, sillä byrokratia olisi saatava 
mahdollisimman vähäiseksi. Käskyttä-
minen ei vie toimintaa mihinkään päin, 
mutta keskustelemalla ja ideoimalla yh-

dessä päästään mielestäni parhaisiin tu-
loksiin, uskoo nykyinen Tornion Kaleva-
laisten Naisten puheenjohtaja.

Maire Pelttarilla on vahva näkemys ja 
pitkä kokemus yhdistysten ja Liiton toi-
minnasta.

– Samat periaatteet ja samat arvot ovat 
pohjana, mutta toiminta on sopeutettava 
kunkin yhdistyksen vahvuuksien ja mah-
dollisuuksien mukaan. Yhteinen ilo syn-
tyy yhdessä tekemisestä ja kokemisesta. R

Puheenjohtajakaudellaan Maire Pelttari 
vahvisti yhteistyötä  sampomme Kalevala 
Korun kanssa ja avasi ovia laajemminkin 
kulttuurikentällä. Kunniamerkki on kiitos 
tästä sydämellä tehdystä työstä. 
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YHDISTYS ESITTÄYTYY  göTANMAAN KALEVALAISET

Tarinat kiehtovat 
göteborgissa

Teksti Inkeri Lamér | kuvat Pirjo Nyckling

Götanmaan Kalevalaiset 
Perustettu 2005, jäseniä 44
Puheenjohtaja Heli Henriksson Vasara
http://web.comhem.se/kalevala

göteborgiin on tultu ja sieltä on lähdetty. Monet amerikansuo-
malaiset astuivat laivaan göteborgissa ja lukuisat suomalaiset 
löysivät kaupungista toimeentulonsa suuren suomalaisen muut-
toaallon aikaan noin 50 vuotta sitten. Ihmisten mukana kulkee 
tarinoita ja göteborg onkin ollut monien tarinoiden kohtaus-
paikka. götanmaan Kalevalaiset muistuttavat näistä tarinoista, 
myyteistä ja perinteistä. 

Götanmaan Kalevalaisilla on takanaan kiirei-
nen kevät. Vuoden kohokohta, Kalevalanpäi-

vän juhla, on nyt ohi. Tänä vuonna Kalevalaa juh-
littiin kokonaista kaksi viikkoa.

– Olimme tarttuneet Liiton teemaan Muo-
don mieli – ajan kieli ja vietimme Kalevalajuhlan 
Ruotsin ainoassa design-museossa Röhsskassa, 
kertoo puheenjohtaja Heli Henriksson Vasara. 
Saimme museoon 75-vuotisjuhliaan viettävän Ka-
levala Korun näyttelyn ja museo saattoi samalla 
juhlistaa Helsingin designpääkaupunkivuotta.

Kalevalajuhlassa, joka samalla oli korunäyt-
telyn avajaistilaisuus, museonjohtaja Ted Hes-
selbom paljasti, että heillä on tänä vuonna enem-
mänkin yhteistyötä Suomen kanssa. Röhsska on 
nimittäin mukana Espooon Emmaan tulevas-
sa pohjoismaisessa näyttelyssä. Kalevala Korun 
näyttelyn lisäksi yhdistys järjesti museoon run-
saasti oheisohjelmaa. Göteborgin oma Kalevalan 
sankari, näyttelijä Timo Nieminen esitti valikoitu-
ja kohtia Anders Larssonin riemukkaasta kirjasta 
Kalevala för lata (Laiskojen Kalevala) ja lapsille 
oli teatteria ja tarinatuokioita sekä suomeksi että 
ruotsiksi. Saivatpa he kokeilla myös onko kante-
leen soitto vaikeaa.

Opintopiirejä suomalaisille 
ja ruotsalaisille

Yhdistys toimii sekä suomeksi että ruotsiksi. On 
tärkeää välittää myös ruotsalaisille kalevalaista 
kulttuuriamme, sillä se on useimmille ruotsalaisil-
le aivan tuntematonta. Kun yhdistys järjesti viime 
vuonna opintopiirin Kalevalasta, jälkeenpäin tuli 
kyselyjä, miksei myös ruotsiksi. Niinpä kokeiltiin, 
löytyisikö tarpeeksi mielenkiintoa ruotsinkielisen 
opintopiirin. Mukaan saatiin 12 henkilöä. 

Henriksson Vasaran mukaan suomen- ja ruot-
sinkieliset opintopiirit erosivat siinä, että suoma-
laisten kesken puhuttiin enemmän sanoista ja nii-
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Kirjoittaja on 
Götanmaan 
Kalevalaisten 
hallituksen 
varapuheenjohtaja.

den merkityksistä, mm. muisteltiin miten isoäiti 
käytti tiettyä Kalevalan sanaa. Ruotsinkielisessä 
opintopiirissä vertailtiin kansainvälisiä myytte-
jä, maailman puuta ja luomistarinoita, matkaa 
Tuonelaan, oluen valmistusta ja neidon muodon-
muutosta kalaksi. Opintopiirissä käytettiin Lars 
ja Mats Huldénin Kalevala-ruotsinnosta ja jopa 
suomenkieliset saivat ahaa-elämyksiä huomates-
saan, miten paljon huumoria Kalevalassa on.

Rikas kalevalainen 
kulttuuri kiinnostaa

Heli Henriksson Vasara on Göteborgissa tuttu 
toimittuaan vuosikymmeniä erilaisissa kirjaston 
johtotehtävissä. Mikä sai hänet mukaan kaleva-
laisten toimintaan?

– Olin tehnyt suomalaista kulttuuria tunnetuk-
si ”sisältäpäin” työpaikallani, joten tuntui luon-
tevalta lähteä mukaan, kun Götanmaan Kaleva-
laiset kuusi vuotta sitten perustettiin. Näin sii-
nä uudenlaisen modernin kanavan suomalaiseen 
kulttuuriin. Göteborgissa toimii kymmeniä Suo-
mi-seuroja, mutta kalevalaisissa kiinnosti se, et-
tä meillä on Liiton kautta yhteys nyky-Suomeen. 
Olen myös tajunnut, miten monia ulottuvuuk-
sia Kalevala tarjoaa. Yhtenä silmien avaajana oli 
Värmlannissa, Västanån teatterissa pari vuotta 
sitten esitetty Kalevala. Myös omissa juhlissam-
me on Kalevalasta saatu esiin yllättäviä ja uusia 
puolia, kuten Kalevalan Casanova, joka riemas-
tutti Kalevalan päiväämme vuosi sitten. Mukana 
oli siten Ruotsin ainoa suomalainen ammattiteat-
teri, Uusi Teatteri. 

Yhteistyöllä 
laajaa kiinnostusta

Yhdistyksen puheenjohtajan mukaan yteistyö on-
kin pienen yhdistyksen elinehto. Niinpä Kaleva-
la-juhla on joka vuosi pidetty jossakin kaupungin 
kulttuurilaitoksessa, useimmiten kirjastossa, tänä 
vuonna museossa. Sillä tavoin on saatu riittäväs-
ti näkyvyyttä. Yhdistyksen tavoitteena on myös 
ujuttaa suomalaista kulttuuria ruotsalaisiin kult-
tuuritapahtumiin, joten Kalevalan sankareita on 
voinut tunnistaa vuosittain vietettävässä taiteiden 
yössä. Ilahduttavasti Göteborg monikulttuurisena 
kaupunkina tarjoaa ainutlaatuisia mahdollisuuk-
sia erilaisiin tapahtumiin. Kerran järjestettiin ti-
laisuus, jossa Kalevalaa luettiin peräti yli kymme-
nellä kielellä.

Kalevalaisten Naisten Liitolla oli aiemmin yh-
distys lähikaupungissa Boråsissa, mutta kun toi-
minta siellä hiipui, haluttiin kokeilla olisiko Gö-
teborgissa kiinnostusta. Nimeksi valittiin Gö-
tanmaan Kalevalaiset, jotta ketään lähialueiden 
asukkaita ei suljettaisi pois toiminnan piiristä.

Useimmat tilaisuudet ovat avoimia kaikille 
ja kaksikielisiä. Niinpä suomalaisten lisäksi yh-
distyksellä on myös ruotsinkielisiä jäseniä.Yksi 
yhdistyksen tavoitteista onkin luoda vuorovai-
kutusta ruotsalaisten kanssa ja herättää heissä 
kiinnostus suomalaista kulttuuria kohtaan. Oli 
ällistyttävää, miten esimerkiksi samanismi-esitel-
mä keräsi Kaupunginkirjaston juhlasalin ääriään 
myöten täyteen. Länsi-Ruotsi on kaukana Suo-
mesta ja yhteydet suuntautuvat luontevammin 
länteen kuin itään, mutta kiinnostusta usein ek-
soottiseksi koettua suomalaisuutta kohtaan on. 
Uusia jäseniä tulee, kun toiminnan sisältö on kiin-
nostavaa ja tasokasta. R

Timo Nieminen tulkitsee 
ansiokkaasti Laiskojen 
Kalevalaa.
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Etelä-Kymenlaakson Kalevalaiset Naiset |  Sirpa Marttinen

Etelä-Kymenlaakson 50-vuotisjuhlat

E Kartanot ovat olleet aikansa vaikut-
tajia ympäristössään. Yhdistyksemme 
on järjestänyt tänä keväänä neljän lu-
ennon sarjan neljän eri kunnan alueel-
la sijaitsevissa erityyppisissä kartanois-
sa. Luennoissa on yhteisinä teemoina 
arkkitehtuuri sekä kartanoiden elämä 
ja vaikutukset ympäristöönsä. Kussakin 
kartanossa kuullaan sen oman vaikutus-
alueen asioista sekä lisäksi koko aluet-
ta koskeva tietoisku. Ensimmäisenä il-

E Maaliskuun alussa Kotkassa vietettiin 
Etelä-Kymenlaakson Kalevalaisten Nais-
ten 50-vuotisjuhlaa. Juhlapäivä aloitettiin 
Kalevalaisten Naisten kirkkopyhällä Ky-
min kirkossa, jonka jälkeen käytiin ensin 
sankarihaudalla ja siirryttiin sitten juhla-
paikalle Kymin seurakuntataloon. Maire 
Pelttari toi juhlaan Liiton tervehdyksen ja 
juhlapuhujana kuultiin filosofian tohtori 
Heikki Rytkölää, joka kertoi Elias Lönn-
rotin elämästä Kajaanin piirilääkärinä.

Juhlan yhteydessä muistettiin kul-
taisin ja hopeisin ansiomerkein yhdis-
tyksen aktiivisia toimijoita. Mukana oli 
myös kaksi yhdistyksen perustajajäsen-
tä, Ella Mussalo ja Hilkka Markkanen.

Ohjelma koostui perinteisestä yh-
distyksen tavasta viettää juhlia; Helka-

tana määritellään, mikä on kartano.
Luennot ovat kartanoiden alueella, jo-

ten niihin pääsee samalla tutustumaan. 
Olemme järjestäneet tilaisuuksiin bussi-
kuljetuksen, jotta autottomuus ei ole este 
osallistumiselle. Yhteistyö Museoviras-
ton, Kymenlaakson Kesäyliopiston, oman 
liittomme ja usean muun tahon kanssa 
on mahdollistanut ilmaiset kuljetukset 
ja edullisen osallistumismaksun. Ja so-
kerina pohjalla – meillä on kaksi hyvää 

luennoijaa, historian tutkijat FM Mart-
ti Korhonen ja FM Ilkka Kaskinen. 

Työparina käytännön toteutuksessa 
on ollut kaksi sitkeää kalevalaista nais-
ta, Leena Laurell sekä allekirjoittanut. 
Kartanokierros sai Liiton hankeavustus-
ta uutena toimintaideana. 

Lisätietoja: http://kulttuurivuosi.kymen-
laakso.fi/tulossa/Kartanoluennot.html 

nuorten esityksiä, kansanlauluja säes-
tettynä ja lauluryhmäesityksinä, har-
monikkamusiikkia ja yhteislaulua.

Yhdistys perustettiin 13.3.1962, jol-
loin se sai nimekseen Kotkan Seudun Ka-
levalaiset Naiset. Aloitteen yhdistyksen 
perustamisesta teki kotkalainen talous-
opettaja Sirkku Klami, ja hän sai innos-
tettua mukaan lähes kaikki talouskou-
lun opettajanaiset. Yhdistyksen jäsen-
määrä pysytteli pitkään reilussa sadassa 
jäsenessä ja toimialueena oli Kotka ym-
päristöineen. Vuonna 2009 yhdistyksen 
nimeksi muutettiin Etelä-Kymenlaakson 
Kalevalaiset Naiset, toimialue laajen-
nettiin kattamaan koko Etelä-Kymen-
laakso ja yhdistyksen jäsenmäärä nou-
si parhaimmillaan yli kolmen sadan.

Kartanoluentosarja Teksti ja kuvat Marja-Leena Tamminen



43Pirta 2 | 2012

E Minna Canth kokosi keskisuomalaisia 
naisjärjestöjä yhteen viehättävän 1950-lu-
vun hengessä. Naishehkua Minna Cant-

hin hengessä -tapahtuman toteuttivat Jy-
väskylän ja Laukaan Kalevalaiset Naiset 
yhdessä 14 muun naisjärjestön kanssa.

– Me haluamme juhlia Minna Cant-
hia, vahvaa suomalaista naista, naisten ja 
heikompiosaisten puolestapuhujaa, kirjai-
lijaa ja kulttuurivaikuttajaa, tiivisti juh-
latoimikunnan puheenjohtaja Sirpa Terä-
väinen 16 keskisuomalaisen naisjärjestön 
ajatuksia. Teräväinen kiitteli myös esiin-
tyjiä, jotka olivat mukana talkoovoimin. 

Tapahtuman tuotto, 1500 euroa, käy-
tetään konserttikiertueeseen Jyvässeudun 
hoiva- ja palvelukoteihin.

Juhlan ohjelma oli moni-ilmeinen. 
Koskettavan juhlapuheen piti professori 
Lea Pulkkinen, joka muisteli omaa nuo-
ruuttaan 1950-luvulla. Nuorten nais-

Jyväskylän Kalevalaiset Naiset |  Annamari Maukonen, kuva Seija Tiihonen

Minna Canth juhli 1950-luvun hengessä Jyväskylässä 

E Kalevalan päivänä 28.2.2012 perus-
tettiin uusi perinteitä vaaliva ja uutta luo-
va kulttuuriyhdistys Kaakon Kalevalai-
set Miehikkälän Ratevassa. Yhdistyksen 
toiminta-alueena on Miehikkälä ja Vi-
rolahti lähiympäristöineen. Yhdistyksen 
puheenjohtajaksi valittiin Wilma Kirk-
kopelto-Pakarinen ja varapuheenjohta-
jaksiRitva-Liisa Ripatti, sihteeriksi Lii-
sa Hanski. Muut hallituksen jäsenet ovat 
Riitta Riihelä rahastonhoitaja, Liisa Rik-
kola, Leena Niskanen ja Aila Maaskola.

Liiton kuten oman yhdistyksemme 
arvot perustuvat ikiaikaiseen, aitoon ja 
alati uusiutuvaan perinteeseen. Yhdistyk-
sen tarkoitus on koota yhteen henkilöitä, 
jotka haluavat toimia henkisen ja aineelli-

ten äänen juhlaan toivat kulttuurituotta-
jaopiskelijat Suvi Liukkonen ja Camilla 
Siren Humanistisesta ammattikorkea-
koulusta. Gloria Lapitan, Leena Pyylam-
pi ja Pirkko Rahkila-Rissanen lauloivat 
1950-luvun hengessä. Liikettä lavalle toi 
Haipakka -tanhuryhmä ISOn Tanhuujis-

Kaakon Kalevalaiset |  Liisa Hanski

Uusi yhdistys Kaakon Kalevalaiset esittäytyy
sen kulttuurin vaa-
lijoina. Yhdistyk-
sen tavoitteena on 
järjestää vuosittain 
Kalevala-juhla, jäse-
niltoja perinteen ja 
käsityön merkeissä 
sekä esitelmätilai-
suuksia Kalevalas-
ta. Lisäksi yhdistys 
haluaa kehittää yhteistyötä koulujen 
kanssa järjestämällä perinteisiä työpajo-
ja. Kansallispuvun käyttöä aktivoidaan 
kesäisin kirkkopyhän merkeissä. 

Yhdistykseen voi tutustua verkkosi-
vuilla www.kaakonkalevalaiset.com ja 
tiedotusta ylläpidetään niin verkon kuin 

paikallislehden kautta.

Hyväpä täss’ on miesten olla
 armas naistenkin elellä.
Ei tässä surulla syöä,
ei eletä huolen kanssa. 
(Kalevala)

ta. Juhlan juonsi itse Minna Canth, jon-
ka roolissa on Anna-Mari Laulumaa.

Juhlan järjestelyistä vastasivat yh-
teistyössä Inner Wheel Jyväskylä, Jy-
väskylän Akateemiset Naiset, Jyväsky-
län Kalevalaiset Naiset, Jyväskylän Ko-
koomusnaiset, Jyväskylän Soroptimistit, 
Jyväskylän Zonta I, Jyväskylän Zon-
ta II, Jyvässeudun Soroptimistit, Keski-
Suomen Demarinaiset, Keski-Suomen 
Keskustanaiset, Keski-Suomen Vasem-
mistonaiset, Keski-Suomen yritttäjänai-
set, Laukaan Kalevalaiset Naiset, Nais-
ten Pankki, NNKY ja UN Women. 

Ensi vuonna juhlitaan jälleen yhteis-
voimin Minna Canthia 19.3.2013. Juh-
lapuhujaksi saadaan toivottavasti 
Kalevalaisten Naisten Liiton tuore pu-
heenjohtaja Sari Kaasinen. Näin verkos-
toitumalla kalevalainen aate saa uusia 
kuulijoita ja kokijoita.

Jyväskylän Kalevalaisten Naisten rahaston-
hoitaja Sirkka Luukkanen (oik) vastasi myös 
Minna Canth -juhlan taloudesta. Sirpa Terä-
väinen Naisten Pankista johti 16 naisjärjestön 
juhlatoimikuntaa Jyväskylässä.
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E Koillis-Savon Kalevalaiset on otta-
nut tavakseen kokoontua Nuutinpäivä-
nä yhteiselle aterialle, jonka yhteydes-
sä muistellaan päivään liittyviä perintei-
tä. Näin tehtiin myös tänä vuonna 2012 
päivän etuajassa, tammikuun 12. päi-
vänä, jolloin viitisenkymmentä henkeä 

Koillis-Savon Kalevalaiset |  teksti Seppo Kononen, kuva Tuovi Tiitinen

Koillissavolaiset viettivät pukitonta Nuutinpäivää

E Kuopion Kalevalaiset saivat vuosi-
kokoukseensa 29.2. vieraaksi Kuopion 
Kaupunginteatterin entisen näyttelijän 
Seija Haaralan, joka oli valmistanut her-
kän ja Korttelimuseon intiimiin tilaan 
sopivan runomonologin suomalaisten 
runoilijoiden teksteistä. Ja kuinka olla-
kaan, runoilijat olivat itäsuomalaisia Ee-
va Heilalaa lukuun ottamatta, joka on 
pohjalainen kuten runojen esittäjäkin.

Helvi Juvonen ja Marja-Liisa Vartio 
menivät runoissaan kirjaimellisesti met-
sään, ja tulihan sieltä Juvosen Runojen 

eri puolilta Koillis-Savoa oli lähtenyt 
päättämään joulunaikaa Kirsti ja Satu 
Viljamaa-Dirksin emännöimään matkai-
luyritykseen. 

Nuutinpäivän perinteet eivät ole si-
nällään Savossa yhtä runsaat kuin länti-
sessä Suomessa. Siihen on hyvin yksin-

Kuopion Kalevalaiset |  Tuulikki Karhunen

Olipa kerran – Seija Haaralan runoilta Kuopiossa

kertainen syy: maakunnan asuttami-
nen alkoi vasta 1500-luvulla, jolloin lu-
terilainen usko oli jo lopettanut ka-
tolisen vaikutteet, johon tanskalaisen 
Pyhän Knuutin eli Canutuksen muis-
topäivän vietto kuului olennaisena 
osana. Savossa ei siis tunneta esimer-
kiksi Nuuttipukkia, joka on vielä elävää 
perinnettä läntisessä Suomessa. 

Nuutinpäivään liittyy hyvin paljon 
samanlaisia piirteitä kuin Keski-Euroo-
pan katolisten maitten karnevaalei-
hin. Tämä sai monetkin Viljamaan kar-
tanon Nuutinpäivän juhlijat muistele-
maan omia kokemuksiaan esimerkiksi 
saksalaisten karnevaalihumusta, jos-
sa narri nostetaan päiväksi kuninkaak-
si ja kuningas pudotetaan narriksi.

Nuutinpäivästä alkoivat mennees-
sä Suomessa ns. härkäviikot. Savossa 
ei ole tosin tehty koskaan töitä härkien 
kanssa, vaikka länsisuomalaiseen ta-
paan puhutaankin härkäviikoista. 
Laiskan härän perässä olisi sukkelan sa-
volaisen aika käynyt pitkäksi.

Illan musiikilliset höystöt tarjoili Soitinyhtye Savonia.

lomasta III-sarjasta kaikkein tuntema Pi-
karijäkäläkin. Aila Meriluodon Lasimaa-
laus sai värit hehkumaan; tuli mieleen 
maalasiko Meriluoto itse. Eeva Heilalan 
runot olivat hiukan arkisia, mutta henki-
vät kodikkuutta ja lämpöä. Verraton oli 
varsinkin runo Kyllä minä sen muistan, 
jossa esittäjä sai kuusivuotiaan lypsyko-
kemuksen tuntumaan niin todelliselta.

Upein oli kuitenkin Eino Leinon Tum-
ma, jonka esittäminen Seija Haaralan 
mukaan vaatii kypsyyttä. Runon elämän-
ohje on meille kaikille hyväksi: 

pannen päivät päälletyksin
niin tulevat kuin menevät
niin paremmat kuin pahemmat 
päällimmäisiksi paremmat.

Seija Haarala oli innostuneet aplodit ja 
kalevalakorunsa ansainnut, ja mikä 
hauskinta, saimme hänet uudeksi jäse-
neksi yhdistyksemme hallitukseen!
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E Kysymyksen esitti Kaleva-
laisten Naisten Liiton perustaja, 
Puumalassa syntynyt Elsa He-
porauta. Ryhdyimme Puuma-
lassa vastaamaan kysymykseen 
14 vuotta sitten. Käynnistim-
me perusopetuksen 6. luokkien 
Kalevala -kulttuurikilpailun. 
Vuosittain oppilaat tutustu-
vat yhteen runoon. Tänä vuon-
na aiheena oli Kalevalan 14. 
runo, jossa Lemminkäinen pyr-
kii voittamaan Pohjolan tyttä-
ren itselleen, mutta saa lopul-
ta surmansa Tuonelan joella.

Kulttuurikilpailu on kirjattu 
perusopetuksen opetussuunnitelmaan ja 
se toteutetaan helmikuussa. Voittajatyt-
tö saa arvonimen Pikku Elsa ja voittaja-
poika arvonimen Pikku Seppo Ilmarinen.

Kilpailu on kolmiosainen. Ensimmäi-
nen osa on tieto-osio, jossa tulee vasta-
ta runoa koskeviin kysymyksiin. Toinen 
osio käsittää kirjallisen tuotoksen. Tä-
nä vuonna tehtävänä oli kirjoittaa ru-

Puumalan Kalevalaiset Naiset |  teksti Helena Rossi, kuva Jukka Summanen

Ken kantaa Kalevalaa?

E Vuonna 1985 Kalevalaisten Naisten 
Liitto kehotti Kalevalan 150-vuotisjuh-
lavuonna paikallisyhdistyksiään istutta-
maan jonkin puun taimen sopivaksi kat-
somaansa paikkaan. Ruoveden Kaleva-
laiset Naiset istuttivat metsälehmuksen, 
kansanomaiselta nimeltään niinipuun, 
taimen kirkkomaalle vanhan kirkkovene-
koppelin päätyyn. 

Yhdistyksen hallitus on pystyttänyt
noin 12-metriseksi kasvaneen komean jo 
lähes 30-vuotiaan lehmuksen eteen puus-
ta kertovan kyltin.

non sisältö lyhyesti. Kolmas osio on ku-
vataidetehtävä runon sisällöstä. Kuvatai-
detyön tekniikat vaihtelevat vuosittain. 
Tänä vuonna kuvattiin pastelliliiduin 
Tapion perhettä. Kalevalan runo ja Ka-
levalan sanakirja saavat olla esillä. Työt 
arvioidaan nimettöminä. Oppilaiden ni-
milista avataan, kun voittajat on valittu.

Puumalan Kalevalaiset Naiset vas-

Ruoveden Kalevalaiset Naiset |  Anja Latvala

Puun kertomaa

taa kilpailun järjestämisestä. Voittajat 
julkaistaan Kalevalajuhlassa. Puuma-
lan kunnan kulttuuritoimi hoitaa juhlan 
ohjelmajärjestelyt. Yhteistyötahoja ovat 
Puumalan Lions club ja Puumala-Seura.

Kalevalan runoista riittää ammennet-
tavaa, matkamme on vasta alussa. Puu-
malan nuoret kantavat Kalevalaa iloi-
sesti ja ymmärtäen!
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E Suomen ainoa aito tervahöyry Mikko 
vie meidät siniselle Saimaalle tuuletta-
maan kansallispukujamme, kesämekko-
jamme tai housupukujamme sunnuntaina 
5.8.2012. 

Tule sinäkin ja tuo perheesi ja ystäväsi 
mukaan!
• Voit ottaa mukaasi eväät tai ostaa laivan 
pienestä kanttiinista kotitekoisia leivonnaisia, 
kahvia tai muuta juotavaa.
• Risteilystä perimme laivalla 10€ /henkilö.
• Mikko-laiva lähtee Savonlinnan Maakunta-
museon Riihisaaren laiturista klo 12.00. 
Risteilyn kesto on n. 2–3 tuntia.
• Ilmoittaudu 25.7.2012 mennessä 
yhdistyksen sihteerille, Pirjo Karjalaiselle
p. 050 323 4634 tai sähköpostilla 
pirjo.karjalainen9@gmail.com

Tervetuloa!

Savonlinnan Kalevalaiset |  Erja Kaksonen

Kansallispukutuuletus museolaiva Mikolla Savonlinnassa

Seuraavassa numerossa 14.9.2012
Kalevala Korun kulttuurisäätiön apurahojen saajat

Syysseminaari Hämeenlinnassa 26.–27.10.2012
Tutustu kansallispukuun!
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E Teuvan Kalevalaiset ovat olleet ajas-
taan edellä erilaisia näyttelyitä järjestäes-
sään. Olemme järjestäneet näyttelyt ka-
levalakoruista, joulukoristeista, kodin 
tekstiileistä sekä lapsen elämää kuvaavista 
tuotteista. Näyttelyjen esineet koottiin 
sekä omilta jäseniltä että paikallislehden 
välityksellä ilmoittaen. Tämä toiminta-
muoto sai selvästi liikkeelle muuten syr-
jässä pysyviä jäseniä, samoin yleisöä oli 
runsaasti. 

Joulukoristenäyttelyyn löytyi yllättä-
vän paljon esim. Weisten, Suomen aino-
an joulukoristetehtaan vanhoja tonttu-
ja ja kuusenkoristeita. Kuuset koristeltiin 
aihepiireittäin: Lasten tekemät koristeet, 
pula-ajan koristeet, suupuhalletut lasi-
koristeet jne. Myös muut koristeet ryh-
miteltiin aihepiireittäin: tontut, enkelit, 
kellot, kynttilät ja kynttilänjalat. Lapsil-

ps. Kansallispuvut tuulettuvat Savon-
linnan ohella muuallakin Suomessa esi-
merkiksi Jyväskylässä 18.8., jolloin kau-
pungin kävelykadulla järjestetään tuu-
letuspiknik yhteistyössä paikallisten 
maahanmuuttajien kanssa. 

Teuvan Kalevalaiset |  Anneli Koivu

Näyttelyillä yhdistystä tunnetuksi
le oli oma pöytä, josta sai ottaa esineitä 
käteensä lähempää tarkastelua varten.

Kodin tekstiilien näyttely pidettiin ke-
sällä, jolloin paikkakunnalla oli paljon 
muualta tulleita, myös ulkomaalaisia. 
Niinpä saimme Puolasta kutsun viedä osa 
näyttelyämme Teuvan ystävyyskaupun-
kiin. Kodin tekstiilit, erityisesti pöytälii-
nat ja kapiolakanat osoittivat menneiden 
aikojen käsityön korkean tason – aiko-
jen, jolloin kellokorttia ei vielä tunnettu.

Erittäin mielenkiintoinen ajan kuvan 
läpileikkaus oli viime kesäinen ”Lap-

si pukee, lukee, leikkii ja laulaa”. Las-
ten vaatteiden kehitys 1900-luvun alus-
ta 1950-luvulle oli silmiä avaava. Kun 
nykylapsi oppii hyvin nuorena ilmai-
semaan mieltymyksensä vaatetuksen-
sa suhteen, sotavuosien moneen ker-
taan käännetyt ja paikatut vaatteet oli-
vat valovuosien päässä nykyajasta. 

Haluammekin kannustaa muitakin yh-
distyksiä pystyttämään näyttelyitä, jot-
ka erittäin hyvin sopivat tämän vuoden 
teemaan ”Muodon mieli, ajan kieli”.

Omien kansallispukujemme rinnalle 
tuulettumaan toivotaan siis pukuja kai-
kista maanosista ja kulttuureista. Paikal-
lisuus ja kansainvälisyys ovat yhteinen 
voimamme!
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Kielen muodot ja ajan mieli

Kielen kanssa työskentelevältä kysytään usein, miten kieli on viime aikoina 
muuttunut. Ovatko omistusliitteet jo vanhentuneita kielen muotoja, voiko 

käyttää meinata-sanaa tarvitsematta pelätä punakynää? Vastaaminen tulee ai-
na vain vaikeammaksi, koska suomalaiset puhuvat 
ja kirjoittavat yhä moninaisemmissa tilanteissa, ja 
eri yhteyksissä pidetään sopivina valintoina erilai-
sia muotoja. Uudet kielenkäyttötilanteet totutta-
vat eri sukupolvia uudenlaisiin tapoihin: Isoäiti voi 
itsekin hylätä isot alkukirjaimet lastenlasten kanssa 
somettaessaan (eli pitäessään yhteyttä sosiaalises-
sa mediassa, esimerkiksi Facebookissa). Tyttären-
tytär puolestaan huomaa, että isojakin kirjaimia 
tarvitaan, kun tehdään ansioluetteloa (eli CV:tä). 
Uutta sanastoa ja ilmaisuja syntyy sellaisessa tah-
dissa, ettei kukaan ole selvillä niistä kaikista.

Kaikki kielenkäyttö ei tietenkään vaihdu seson-
geittain, muuten olisimmekin vaikeuksissa ymmär-

tää toisiamme. Kielen kantavat rakenteet muuttuvat hitaasti. Sijamuodot ovat 
kutakuinkin samanlaisia kuin sata vuotta sitten, verbit taipuvat samoin, asi-
at liitetään yhteen samoilla konjunktioilla, kuten ja, tai, mutta, kun. Muodon 
vaihtelua on kuitenkin runsaasti, ja sanakirjat ja kielioppaat antavat apua sii-
nä, mihin tilanteisiin eri muodot sopivat. Erityisesti apuneuvot kertovat, mi-
kä kuuluu yleiskieleen eli siihen kielimuotoon, jota käytetään julkisissa, jollain 
lailla muodollisissa tilanteissa. Hidas muutos takaa, että meillä on vielä joten-
kin yhteisesti ymmärrettävä kieli Juhani Ahon ja Aleksis Kivenkin kanssa.

Kielen muutos on usein tiedostamatonta. Olemme jokainen osaltamme yhtei-
sömme kielenkäytön muotoilijoita. Mutta tietoistakin kielenmuotoilua harraste-
taan, mainoksen suunnittelusta aina arkipäivän pohdintaan: miten minä tämän 
nyt muotoilisin. Kielenmuotoilua olisi syytä katsoa laajemmastakin näkökulmas-
ta. Yrityksen tai viraston visuaalista ilmettä ja uutta tekstintuotanto-ohjelmaa 
suunniteltaessa turhan harvoin mietitään, muodostuuko hyvännäköisen kirja-
sinmallin ja helposti koottavien tekstipalojen avulla yhtenäinen ja ymmärrettävä 
teksti. Ja kumpi mahtaa merkitä enemmän yleisvaikutelmassa: reipashenkinen lo-
go vai erikoiskieliset tai lakikielen fraaseja lainaavat lausahdukset, kuten selvitys 
on toimitettava 30.5. mennessä uhalla, että asia muuten voidaan jättää sillensä?

Juuri viranomaisten kieli on usein ollut arvostelun kohteena. Se on luon-
teeltaan erikoiskieltä, koska se sisältää paljon ilmauksia, jotka ovat selviä 
hallinnon tunteville kirjoittajille, mutta eivät aina sitä tuntemattomille kan-
salaisille. Virkakielen muotoilussa on perinteisesti otettu huomioon enem-
män hallinnon kuin kansalaisen tarpeet, ja se muuttuu hitaammin kuin ajan 
mieli. Nykyisen hallituksen ohjelmassa kuitenkin luvataan kehittää viran-
omaisten viestinnän ja asioinnin kieltä. Se lupaus sopii mainiosti samaan 
vuoteen, jona muotoilupääkaupunki on Suomessa. Virkakielenkin muotoi-
lussa voitaisiin ottaa käyttöön suomalaiset muotoiluihanteet: yksinkertai-
suus, turhien koukeroiden karsiminen ja tarkoituksenmukaisuus, jota katsot-
taisiin kaikkien käyttäjäryhmien, myös tavallisten kansalaisten kannalta. 

Aino Piehl

KOLUMNI

Vierailevat kolumnistit pohtivat 
vuoden teemaa vuorotellen 

muodon ja kielen näkökulmista.

Kirjoittaja on filosofian 
maisteri ja Kotimaisten 

kielten keskuksen 
erikoistutkija.
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ELÄMÄSSÄ

Valtuutetuilta Kalevala Koru -kauppiailta. www.kalevalakoru.fi

ELÄMÄSSÄ

Elämässä-malliston korut liittyvät elämän 
juhlahetkiin ja taitekohtiin.  Elämässä-mallistoon 
kuuluvat mm. kummilusikka, ristiriipukset sekä 
kihla- ja vihkisormukset.

Ylärivi: 

6200/2 Illusioni 
150/1 Krusifiksi 
6695 Kirkkoristi

Alarivi: 

1137 Risti
6632 Väinö
217 Torin vasara

6870 ja 6870/1

Ristikkäin


