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stun Korpilahden kirkon kovalla puupenkillä. Kirkko kaikuu upeista Vivaldin
sävelistä ja silmieni edessä heiluu intohimon tahtipuikko. Ranskalainen maailmankuulu kontra-altto, kapellimestari Nathalie Stutzmann johtaa Helsingin
Barokkiorkesteria Jyväskylän Kesän avajaiskonsertissa. Minulla on onnea, sillä
istun etupenkissä saarnastuolin alla ja näen kaikki kapellimestarin liikkeet ja ilmeet.
Saan elää todeksi Nathalie Stutzmanin käden heilahdukset ja aarian soinnit. Taiteilijan intohimo ja tekemisen palo sytyttävät minut ja monisatapäisen yleisön.
Sama palo ja innostus sykähdyttävät myös harrastustoiminnassa. Jos sinulla on
halu tehdä jotain, et laske siihen käyttämääsi aikaa ja työmäärää. Olet asiassa mukana jokaisella solullasi kuten kapellimestari orkesteria johtaessaan. Muut huomaavat
innostuksesi, joka siirtyy eteenpäin. Liekki sytyttää uusia liekkejä. Pirran kolumnissa Kalevalaisten Naisten Liiton tuore puheenjohtaja Sari Kaasinen pohtii kalevalaista aatetta ja toimintamme punaista lankaa. Liekkimme palaa vahvasti, mutta
meidän on jatkuvasti sytytettävä uusia.
Usko omaan tekemiseen näkyy, kuuluu ja luo uutta. Hyvänä esimerkkinä on Fredrika Wetterhoff, jonka intohimosta syntynyt oppilaitos toimii yhä Hämeenlinnassa.
Wetterhoffista ja Hämeen linnan historiasta saat lukea kiinnostavia tarinoita tässä
Pirrassa.
Kalevalaisten naisten yhteinen liekki syttyy syksyyn kekrijuhlilla
Hämeenlinnassa lokakuun lopussa. Kekripidoissa Hämeen linnassa on luvassa yhteistä iloa. Lauantain markkinoilla vanhalla
verkatehtaalla jokainen saa kokeilla luovuutensa rajoja kalevalaisessa hengessä.
Kalevalaisten naisten yhteiset muistot syntyvät yhdessä tekemällä ja kokemalla. Nämä yhteiset muistot
ovat arvokkaita helmiä elämänketjussa. Tarttukaa rohkeasti uusiin elämyksiin yhdessä!
Innostuksen ja intohimon liekki ei
maailmassa pääse koskaan sammumaan, sillä aina löytyy uusia liekin
sytyttäjiä.

Annamari Maukonen
Kuva Pekka Suomäki

Liiton kulttuuri- ja jäsenlehti

Innostuksen liekki sytyttää

Musiikin tohtori Sari Kaasinen,
puheenjohtaja
Eskolankatu 2, 53500 Lappeenranta
sari.kaasinen@sarikaasinen.com
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AJANKOHTAISTA
VOIMASANOJA

Matkalla
mestariksi

Teksti Satu Laatikainen | Kuva Aki-Pekka Sinikoski

Musiikissa on monta ääntä. Laulutekstin
tarina tarvitsee sielukkaan kertojan, jotta
se jää elämään. Muusikko Samae Koskiselle suomi on kertomisen kieli ja musiikki
itsensä ilmaisemisen tie.

M

usiikkimaailmasta kuuluu aika
ajoin uusia ääniä, jotka soivat
ihmisten sydämiin. Helppoa
paikan vakiinnuttaminen tähtitaivaalla ei kuitenkaan ole.
Erottuakseen joukosta on taiteentekijällä oltava rohkeutta kulkea omaa polkuaan.
Samae Koskinen on lauluntekijä, jonka voi
vuosien taakse ulottuvasta musiikkihistoriasta
huolimatta nähdä yhden tien alussa. Koskinen
lauloi vuosia ystävien kanssa perustetussa Sister
Flo -yhtyeessä, joka liikkui sulavasti eri musiikkityylien maastossa. Soolouralle kuutisen vuotta
sitten siirtyessään Samae vaihtoi kielen suomeen
– ja yllättyi.
– Pidin englantia popmusiikin kielenä, ja esikuvanikin olivat pitkään englanniksi laulavia muusikoita. Ensimmäisellä soololevylläni halusin tehdä
pesäeroa Sister Flo’n musiikkiin. Tajusin, kuinka
erilaista on laulaa kielellä, joka tavoittaa yleisön
heti. Suomen kielellä voin välittää tärkeitä asioita.
Samae toteaa musiikin tekemisen olevan hänelle helppoa, mutta tekstien kanssa hän saattaa
kohdata hankaliakin hetkiä. Miehen laulujen ai-
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heet ovat lähellä, mutta ne vaativat oivalluksen
tullakseen huomatuiksi.
– Jotta tekstistä tulee hyvä, minun on työstettävä sitä pitkään. Sanoitusten kanssa rimani on tosi
korkealla, sillä tarinan merkitys on niin suuri. Ihmiset kuuntelevat nimenomaan tekstiä.

Tien löytämisen tärkeydestä
Ensimmäiselle, Vol. 1 -soololevylleen Samae teki
sävellyksiä, joihin istutti tarinat joukko suomalaisia nykyrunoilijoita Tomi Kontiosta Sanna Karlströmiin. Mukana oli myös oman pitkän tiensä
kulkija Kauko Röyhkä, jonka kanssa tiivistä yhteistyötä tehden syntyi Koskisen seuraava albumi,
Elossa.
– Ensimmäisellä levyllä minulla ei ollut selkeää suhdetta tekstiin, enkä täysin käsittänyt, mitä lauloin. Elossa on puolestaan episodilevy, jossa
laulan yhdestä päivästä eri kokijoiden silmin, joten siinäkään ei ollut kyse täysin omien arvojen ja
tunteiden välittämisestä kuulijalle. Molemmat levyt olivat kuitenkin antoisia tehdä. Kaukon kanssa työskentely oli hyvä ja tärkeä koulu.
Koskisen tuoreimmankin levyn taustalla on
merkittävä taituri, jolta hän sai tärkeitä neuvoja
ja oikeissa paikoissa esitettyjä kysymyksiä.
– Jarkko Martikainen kannusti tekemään tekstit itse. Hän kommentoi sanoituksiani ja antoi
kokonaiskuvan kannalta fantastisia näkemyksiä
vaikkei kirjoittanut riviäkään. Näin syntyi Kuuluuko, kuuntelen, jota pidän ensimmäisenä soololevynäni.
Muista suomalaisista musiikintekijöistä Samaeen ovat tehneet vaikutuksen Dave Lindholmin ja
Gösta Sundqvistin kaltaiset tarinankertojat, sellaiset artistit, joilla on ollut rohkeutta tehdä lauluja marginaalisistakin aiheista.
– Arvostan ihmisiä, joilla on tunnistettava tyyli
ja jotka puhuvat omalla kielellään.

Herkkä näkijä
Millainen on sitten Samae Koskisen oma ääni?
Mies itse kuvaa tyyliään kulmikkaaksi ja ulospäin
suuntautuvaksi. Hän herättää kuulijan suorilla
sanoillaan; toteaa ennemmin kuin julistaa. Usein
laulut kertovat elämän kynnyksistä ja kuopista,
joiden yli tekstien minä on päättänyt päästä.
– On laulettava siitä, mistä tietää. Koen, että
mistä tahansa voi tehdä laulun, kunhan tarttuPirta 3 | 2012

mapintaa on. Minulla ei ole musiikissani erityistä
kohderyhmää, vaan uskon, että tarinoistani voi
pitää kuka tahansa. Mutta vaikka sanon asioita
niin kuin ne ovat, draamaa on lyriikoissa oltava.
Draama rakentuu Samaen musiikissa ennen
kaikkea ristiriidoista ja kontrasteista. Mies on
samaan aikaan vakava ja iloinen, hieman surumielinen mutta toiveikas. Musiikillisesti hiotut ja
moniulotteiset kappaleet yllättävät, kuten Samaen
tuore Läski mulkku -single. Se kertoo ystävyydestä ja siitä lapsuudenkaverista, jonka kanssa kuljetaan kerran aloitettua polkua aina.
Vaikka sarkasmi ja itseironia ovat Samaen työkaluja, hänen teksteihinsä mahtuu myös vilpittömiä, pakahduttavia hetkistä kiinnisaamisia. Laulut tavoittavat hienosti sen, kuinka ihmisenä olemisen arkisetkin tuokiot ovat perustavanlaatuisia
ja tunteilla latautuneita. Miehen vähäeleisyydessä
on voimaa, eikä lämminsydämisyys voi olla välittymättä pohjimmiltaan lohdullisista lauluista.
– En häpeile olla herkkä ja romanttinen. Ajattelen, että positiivisuus on löydettävissä aina.

Oman suunnan näyttäjä
Samae Koskisen musiikki osoittaa, kuinka suomalainen mielenmaisema asettuu myös kaupunkimiljööseen. Lauluissa hän matkustaa busseissa
ja pohtii kivisillä kaduilla ihmisten keskellä kulkiessaan elämän arvoituksia, joita taiteilijat omilla teillään ratkovat. Muusikko sanoo palaavansa
paljon menneisyyteensä, joka hänen kohdallaan
tarkoittaa pikkukaupungissa elettyä lapsuutta ja
nuoruutta.
– Pienissä ympyröissä oppi siihen, että jos haluaa jotain saavuttaa, on itse oltava aktiivinen.
Sukulaissieluja ei bändin poikia lukuun ottamatta juuri löytynyt – omannäköinen taide oli luotava itse. Menneisyys on minulle sammio, josta
ammentaa, mutta pyrin siihen, etten anna liiaksi
jalansijaa menneelle tai tulevalle, Samae toteaa.
Parhaillaan mies tekee uutta levyä ja monenlaisia soolopolultaan poikkeaviakin projekteja.
Musiikillisille juurilleen hän palaa yhteistyössään
raskaamman musiikin tekijän Jussi Lehtisalon
kanssa.
– Olen iloinen, että saan tehdä työtä antaumuksella. Mitään voittajan reseptiä minulla ei
ole. Pääasia on, että saan tehdä tätä työtä omilla
ehdoillani. R
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Fredrikan
unelma
jäi elämään

Teksti Inka-Maria Laitila | Kuvat Hämeenlinnan
kaupungin historiallinen museo

F

redrika Wetterhoffin vuonna 1885 perustamansa oppilaitos muodostui oman
alansa merkittävimmäksi jo perustajansa eläessä. Hämeenlinnan Työkouluna
aloittanut, sittemmin Wetterhoffin Työkoulun ja Fredrika Wetterhoffin Kotiteollisuusopettajaopiston nimeä kantanut oppilaitos on ollut käsiteollisuusalan laatukäsite. Mutta
millainen nainen löytyy tämän maineikkaan opiston takaa? Nyt työn alla oleva tutkimus antaa
uutta ja elävää tietoa Fredrikasta ja hänen elämästään häneltä säilyneiden kirjeiden avulla.
”Kuinka usein olemmekaan kaivanneet jotakin suurta, jonka vuoksi työskennellä, jotakin todellista, jonka vuoksi elää… meillä on työ, joka
on aivan lähellämme, minne menemmekin, sillä
se on sisällämme; se on suurta, se on jotakin jonka vuoksi elää, koska Jumala on sen meille määrännyt.” Näin kirjoitti nuori Fredrika Wetterhoff
ystävälleen Leonie Rehbinderille. Kirjeiden perusteella tutkijalle avautuu ovi 1800-luvun Suomeen
ja sivistyneen perheen sosiaalisesti valveutuneeseen arvomaailmaan, jossa Fredrika Wetterhoff
oli huolehtiva ja vastuuta kantava sekä ystävistään ja suvustaan vilpittömästi iloitseva henkilö.

Jos Hämeenlinnassa vaikuttaneista naisista pitäisi
valita merkittävin, osuisi valinta epäilemättä Fredrika
Wetterhoffiin. Mutta kuka oli Fredrika Wetterhoff,
ja millainen oli se aika ja arvomaailma, joka synnytti
maineikkaan koulun ja jätti perustajansa nimen
historiaan?

Rakas koti
Kirjekokoelman varhaisimpia aarteita on Fredrikan äidin, Sofia Juliana Carolina Stjernvallin
kirjeet puolisolleen Georg Adolf Wetterhoffille.
Hämeenlinnasta kotoisin oleva Sofia oli maaherra Gustaf Fredrik Stjernvallin tytär, ja Adolf teki uransa erilaisissa oikeustoimen viroissa, kunnes vuonna 1937 sai laamannin arvonimen. Pa-
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riskunnalle syntyi yhteensä yksitoista enemmän
tai vähemmän kiharatukkaista lasta, joista kolme
ei saanut elää aikuiseksi asti. Ensimmäiset lapset
syntyivät Hattulan Vesunnassa, joka oli Wetterhoffien kotikartano 1830-luvulla.
Jos joku on vakuuttunut siitä, että menneen
maailman avioliitot solmittiin vain taloudellisina
sopimuksina, nämä kirjeet saavat toisiin ajatuksiin. ”Sophiejulie” kirjoitti herkkiä rakkauskirjeitä ensin kihlatulle, sitten toisaalla työskentelevälle
kaivatulle puolisolleen Adolfille. Kartanon emäntänä Sophie joutui monesti huolehtimaan talon
asioista miehensä puolesta, tämä kun oli pitkiä aikoja hoitamassa virkaansa kaupungissa. Kaipuun
sanat ja lasten kuulumiset kerrottuaan Sophie
neuvotteli kirjeitse miehensä kanssa esimerkiksi
maanviljelyksestä, puutarhanhoidosta ja lankatilauksista. Emännän vastuulle kuului myös vaatetuksen järjestäminen paitsi perheenjäsenille myös
palkollisille, ja siksi lankojen osto, kehräys ja kutominen sekä käsityöläisten palkkaaminen kuuluivat hänen arkipäiväänsä. Nämä taidot hän oli
toki opettanut myös tyttärilleen.
Fredrikan varhaisimman lapsuuden ajasta kertoo vain yksi kirje, joka on kirjoitettu Loviselundissa nykyisen Kirkkonummen alueella. Vuonna
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1844 syntynyt Fredrika oli kirjeen aikaan kuusivuotias, ja perheessä oli tuolloin seitsemän lasta. Lokakuun tunnelmissa äiti-Sofia kirjoittaa:
”Voit tuskin kuvitella kuinka tyhjältä ja autiolta kaikki on minusta tuntunut sen jälkeen kun matkustit, koko luonto on ollut suruharson peittämä,
siltä minusta ainakin tuntui, pimeys ja sade on jatkunut koko päivän… tämä
surullinen loppuvuoden aika, erityisesti pimeät, sateiset ja myrskyiset päivät
tekevät minut niin levottomaksi ja pelokkaaksi. Olisin niin kovasti halunnut
olla sinun vierelläsi koko matkan… mutta en olisi raaskinut jättää pieniä tyttöjäni ja poikiani, enkä perheenemännän velvollisuuksiani, huolet olisivat vaivanneet minua jatkuvasti…
Nyt minun on mentävä kattamaan teepöytä tipusilleni, vakuuttaakseni
itselleni etten ole yksin. Mamselli Waldmann on istunut valkean ääressä heidän kanssaan ja kertonut heille satua pitääkseen joukon koossa. Vaikka he
lukevat kanssani Ranskan historiaa ja kirjoittavat sivun päivässä, olen silti
pulassa, koska en haluaisi heidän kulkevan tutkiskelemassa metsiä ja maita
tässä kylmyydessä. Wikman ei ole kauan poissa, joten sitten he ovat enemmän työllistettyjä.”

Elämän oppivuodet
Nuoruusvuotensa Fredrika vietti Hattulassa sijaitsevassa Inkalan kartanossa, jonka Adolf-isä osti perheen kodiksi 1855. Hyvin rakkaaksi käyneessä
Inkalassa vieraili säännöllisesti sukulaisia ja ystäviä, joiden kanssa Fredrika oli kirjeenvaihdossa. Näissä kirjeissä käy ilmi, kuinka hänen sosiaalinen
omatuntonsa oli jo varhain herännyt. Elämän kauneudesta kirjoittaneelle ystävälleen Fredrika hienovaraisesti vastasi, ettei jokainen olisi samaa mieltä;
samalla hän kertoo kodittomasta pojasta, jonka oli löytänyt kävelypolkunsa
Pirta 3 | 2012

varrelta nälkäänsä itkemästä. Fredrika piti myös koulua ympäristön lapsille,
ja oppi arvostamaan suomen kieltä ja kansaa.
Vuosien 1866–1869 suuret nälkävuodet vaikuttivat Fredrikaan syvästi.
Myös Wetterhoffin perhe koki henkilökohtaisen menetyksen tarttuvien tautien lamaannuttamassa Hämeessä: äiti Sofia kuoli tammikuussa 1868. Suvun ja ystävien tukiverkko lohdutti surevia ja toivoi onnen vielä palaavan,
ja Fredrika vastasi: ”Niin, mitä on onni? Kuka on onnellinen? Olen luullut
että onni koostuu siitä, että on rakastettu ja itse rakastaa, siksi olen aina ollut
kodissani onnellinen; mutta nyt kodin lempeä aurinko on laskenut ja yö on
koittanut, kuitenkin – kiitos Jumalalle kuusta ja kaikista kirkkaista tähdistä.”

Maailmalle
Rakkaasta Inkalasta oli luovuttava, kun isä Wetterhoff myi kartanon ja muutti Hämeenlinnaan asumaan. Nuorimmat tyttäret Fredrika ja Rosina muuttivat mukana, ja niin kaupunkiin perustettiin uusi viihtyisä koti, jonne vieraat
olivat aina tervetulleita. Fredrika oli jatkanut opettajanuraansa toimimalla
Hämeenlinnan Normaalilyseon piirustuksen ja ranskankielen opettajana.
Kun kaupunkiin perustettiin suomenkielinen tyttökoulu vuonna 1878, ryhtyi Fredrika koulun ensimmäiseksi johtajattareksi. Hämeenlinnassa oli myös
muita henkisesti aktiivisia naisopettajia, joista yhteiskouluaatetta kannattava
Lucina Hagman oli Fredrikalle läheisin.
Taide oli lahja, jota Fredrika eniten halusi itsessään kehittää. Vuosina
1873–1875 hänen opiskelunjanonsa tuli viimein täytettyä, kun opintomatkat
Pariisiin ja Leipzigiin toteutuivat. Valitettavasti tältä ajalta ei juuri ole säilynyt kirjeitä, mutta yksi isälle kirjoitettu kirje Pariisista on hyvin kuvaava.
”Olen nähnyt vasta vähän Pariisia, mutta näkemästäni ihailen eniten isäntäperheemme työteliäisyyttä ja tarkkuutta, ja sitä rakastettavaa tapaa jolla työtätekevä luokka seurustelee keskenään… En ole vielä aloittanut opiskeluani,
mutta kaipaan sitä, ja luulen etten voi oikein viihtyä ennen kuin olen sisällä
työssäni.”

Elämäntehtäväksi käsityö

ja taidoin, mutta opettajaosastolle pyrkivillä oli
usein takanaan opiskelua käsityökoulussa.

Taitavat kädet jatkavat työtä
Moniin oppilaisiinsa Fredrika Wetterhoff suhtautui äidillisen ohjaavasti, ja huolehti heidän asumisestaan opiskelun ajan ja tulevasta työpaikastaan.
Toisista taas tuli läheisiä ystäviä, kuten esimerkiksi pietarilaisesta Anjuta Doliwo-Dobrowolskista,
jonka kanssa Fredrika oli pitkään kirjeenvaihdossa, ja ystävykset tapasivat toisiaan niin Hämeenlinnassa kuin Pietarissakin. Anjutan kirjeistä käy
ilmi, kuinka Wetterhoffilta välitettiin opettajia
Venäjällä auki oleviin paikkoihin, ja kuinka Wetterhoffin oppilaitoksen värjäystaito oli jotakin
sellaista, jota Anjuta saattoi vain toivoa omaan
maahansa.
Fredrika Wetterhoffin suhtautuminen oppilaitokseensa oli kuin kartanonemännän suhde
omaan taloonsa ja sen väkeen. Kun sairaus vei
työteliään naisen voimat aivan liian aikaisin, jäivät monet taitavat kädet jatkamaan hänen aloittamaansa työtä. Viimeisessä kirjeessään rakkaalle
kasvattitytärelleen Hannalle Fredrika kirjoittaa:
”Ajattele miten hauskaa on, kun luonto herää
eloon, ja Hanna uusin voimin tekee tutkielman
toisensa perään, ja sommittelee malleja rakkaudella.” R
Kirjoittaja on Hämeenlinnan kaupungin
historiallisen museon amanuenssi.

Käänteentekevä vaihe Fredrikan elämässä oli lukuvuosi 1884–1885, jonka
hän vietti Tukholmassa Teknillisen koulun oppilaana. Taideteollinen oppilaitos tarjosi hänelle vuoden ajan paitsi kovaa työtä ja paljon oppia niin taiteen,
taideteollisuuden kuin kasvatusopinkin alalta, myös ajatuksen siitä, mitä hänen olisi kotiin palattuaan tehtävä. Fredrika oli Tukholmassa kerännyt ympärilleen verkoston mielenkiintoisia, henkisesti aktiivisia ihmisiä, joiden kanssa
keskustellessaan hänen omat käsityksensä opiskelun merkityksestä vahvistuivat. Käsityö oli se ala, jonka piirissä esimerkiksi työläiskotien tyttäret saattoivat hankkia itselleen kunniallisen ammatin.
Hämeenlinnan Työkoulu aloitti monipuolisella ohjelmalla, mutta kudonnasta ja nimenomaan opettajakoulutuksesta tuli lopulta se ala, johon keskittymällä oppilaitos saavutti sekä laadukkaan opetuksen että arvostetun
maineen niin valtakunnallisesti kuin valtakunnan ulkopuolellakin. Tietoa ja
taitoa Fredrika haki ulkomailta, erityisesti Saksan Aachenista, josta hän löysi myös kutomamestari Carl Neun vastaamaan kudonnan opetuksesta. Hämeenlinnan Työkoulu ei ollut suinkaan mikään paikallinen oppilaitos, vaan
sinne hakivat opiskelemaan nuoret naiset niin Viipurista, Sortavalasta kuin
Saarijärveltäkin. Kutojaosastolle pääsi opiskelemaan melko vähin tiedoin
Pirta 3 | 2012
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Kuva Museovirasto

Hämeen linnan
Keskiajan linnamme tarjosivat
yllättävän monipuolisesti töitä
myös naisille. Hämeen linna työllisti
useita naisia, jotka
vastasivat linnan
ruokahuollosta,
vaatetuksesta ja
aseistuksesta.

tyttäret

L

innat eivät olleet pelkästään miehisiä ja
sotaisia yhteisöjä. Jo linnoja perustettaessa sotilaallisen ja hallinnollisen merkityksen lisäksi niillä oli tärkeä taloudellinen
asema. Elettiin luontaistaloudessa, joten linnaa
ympäröivät laajat pellot ja omaa karjaa kasvatettiin voimallisesti. Ruokahuoltoa ei voinut jättää pelkästään talonpojilta koottujen verotulojen
varaan – naisille olikin linnassa tarjolla lukuisia
tehtäviä.
Ruotsalaiset valloittajat perustivat Sydän-Hämeeseen linnan 1200-luvun jälkipuoliskolla. Keskiajan kuluessa puuvarustus vahvistettiin ensin
harmaakivilinnaksi ja 1500-luvulle tultaessa Vanajaveden rannalla seisoi vaikuttava tiililinna, joka oli Hämeen hallinnollinen, sotilaallinen ja taloudellinen keskus. Hämeen linnakin oli 1500-luvulla yllättävän monen naisen työ- ja asuinpaikka.
Ja linnaa voi pitää myös huomattavana käsityökeskuksena. Eri käsityön ammattialat olivat linnassa yhtä hyvin ja monipuolisemminkin edustettuina kuin suomalaisessa keskiajan kaupungissa.

Naisten työt ja miesten työt
Hämeen linnassa asui 1500-luvun puolivälissä
vakituisesti satakunta henkeä. He olivat virkamiehiä, sotilaita, käsityöläisiä ja palkollisia. Birgittoja, Kaarinoita, Marioita, Annoja ja Kerttuja
oli väkimäärästä noin kuudennes. Kun huomioon
otetaan vain käsityöläiset ja palkolliset, nousi naisten osuus kolmannekseen. Vakituisesti linnassa työskenteli noin 16 naista. Sesonkiaikoina,
kun työvoimaa palkattiin lisää karjanhoitajiksi,
elonkorjuuseen ja teurastukseen, saattoi naisväen
määrä nousta kolmeenkymmeneen.
Linnalla oli suuri merkitys Hämeen naisille. Se
oli niitä harvoja paikkoja, joka tarjosi heille työmahdollisuuden kotitalouden ulkopuolella. Eh-
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Teksti Anna-Maria Vilkuna

kä joku naisista rohkaistui kruunun palvelukseen
Tukholmaan. Kustaa Vaasalla oli pulaa työvoimasta ja Hämeestä suuntasi 1500-luvun puolivälissä useampia kymmeniä työntekijöitä valtakunnan läntiseen osaan.
Joka päivä toistuvissa askareissa oli selvä jako miesten ja naisten töiden kesken. Linnassa naiset imellyttivät maltaat, leipoivat leivän ja siistivät huoneet. Naiset myös vastasivat fatabuurista,
lypsivät lehmät, kirnusivat voin ja ruokkivat siat.

Missä ovat höyhenet?
Kuningas Kustaa Vaasa kirjoitti vuonna 1552
kitkeränsävyisen kirjeen Hämeen linnan voudille
Isak Nilsson Banérille. Hän moittii voutia huonosta taloudenpidosta ja erityisen tyytymätön hän
oli Isak Nilssonin toimiin fatabuurin hyväksi. Mitä vouti oli tehnyt lukuisten linnaan toimitettujen
metsälintujen höyhenille, sillä linnan fatabuurissa oli hädin tuskin valmistettu yhtään tyynyä ja
patjaa? Voudin tuli palkata fatabuuriin riittävästi
väkeä ja huolehtia, että siellä monipuolisesti valmistettiin linnassa tarvittavia tekstiilejä.
Fatabuurit olivat tornimaisia vaate- ja varastoaittoja, joita oli yleisesti keskiaikaisissa linnoissa
ja kartanoissa. Fatabuurissa säilytettiin ja valmistettiin taloudenpidossa välttämättömiä tekstiilejä,
lankoja ja arvokkaimpia metalliesineitä. Hämeen
linnassa fatabuurin virkaa hoiti yksi päälinnaa
ympäröineen kehämuurin torneista. Tornin juurella sijaitsi fatabuuritupa, jossa kutojat työskentelivät. Fatabuuritupaa kutsuttiin myös naistentuvaksi, joka oli tavanomainen nimitys keskiaikaisten linnojen kutomoille.
Naistentuvassa työskenteli kahdesta kuuteen
kutojaa. He kehräsivät villa-, pellava- ja hamppulankoja ja kutoivat näistä vuodevaatteita kuten
peittoina käytettyjä ryijyjä, alusvaippoja, lakanoiPirta 3 | 2012
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Kuvat Jouni Uotinen ja Hämeenlinnan kaupunki

ta ja tyynyliinoja. Kuluneiden tekstiilien tilalle tuli
jatkuvasti kutoa uusia. Linnaan majoittuville korkea-arvoisille vieraille ja sotilaille täytyi olla tarjolla heidän asemansa mukainen makuusija. Lisäksi
Hämeen linnasta toimitettiin fatabuurin tuotteita
kruunun muihin linnoihin ja kartanoihin.

Fatabuuriemännällä
ei juuri kilpailijoita
Fatabuurista vastannut emäntä oli yleensä linnan
vaikutusvaltaisin nainen. Vastuun osoituksena fatabuuriemännällä oli yksinoikeus fatabuurin avaimiin. Emännän erikoisasemasta kertoo sekin, että
hän oli ainoa nainen linnan parhaiten palkattujen
työntekijöiden joukossa. Hänen palkkansa oli yhtä suuri kuin esimerkiksi ruokailuvoudilla, kellarivoudilla ja sepällä.
Fatabuuriemäntä sai yleensä rauhassa pitää
ansaitsemansa aseman. Linnapäällikön vaimo ja
mahdollinen muu perhe asuin harvoin vakituisesti linnassa. Hämeen johtava rälssimies Erik Spåra
otti vuonna 1562 vastaan Hämeen linnan päällikkyyden. Hänen vaimonsa Gertrud piti edelleen
asuinkartanona suvulle kuulunutta Hyvikkälän tilaa Hauholla. Sieltä hän usein lähti pienen seurueen kanssa vierailulle linnaan viipyen siellä nauttien kestityksestä muutamasta päivästä useaan
viikkoon. Tällöin hänen vieraanaan saattoi olla
useammankin päivän ajan Harvialan kartanon
rouva Kaarina.

Pääravintona leipä ja olut

Kirjoittaja on
Jyväskylän yliopiston
dosentti.
Väitöskirja Kruunun
taloudenpito Hämeen
linnassa 1500-luvun
puolivälissä. 1998.
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Yksityistalouksissa oluenpano kuten leipominenkin oli yleensä naisten tehtävä. Sen sijaan
suurtalouksissa kuten luostareissa, kartanoissa ja
linnoissa oluenpanijoina toimi myös miehiä. Hämeen linnassa leipominen ja oluenpanossa tarvittavien maltaiden valmistus oli uskottu naisille.
Juomanpanijat olivat yksinomaan miehiä. Uutta
olutta pantiin linnassa viikon aikana kolmisenkymmentä tynnyriä, joten kyse oli fyysisesti raskaasta tehtävästä.
Linnassa oli kaksi leivintupaa, jossa suurtalouden leipä itse paistettiin. Viikon aikana uutta
leipää saattoi valmistua liki 20 tynnyriä. Leipuri
Kerttu työskenteli linnassa 1500-luvun puolivälissä peräti 30 vuotta. Tämä oli poikkeuksellisen pitkä työrupeama, sillä yleensä ammattiväki viihtyi
kruunun palveluksessa kolmisen vuotta.
Leipä oli kaikkien pääravintoa, mutta kaikki
eivät suinkaan syöneet samanlaista leipää. Vouti herkutteli aivan toisenlaisella leivällä kuin mitä
linnan renkipojat söivät. Linnan aittaan oli aina
varattuna sen verran vehnäjauhoja, että tärkeän
vieraan saapuessa voitiin leipoa vehnäistä. Vouti
ja muu linnan hoviväki söi pyhänä täysrukiista,
puhdistetuista jauhoista leivottua leipää. Arkipäivinä he saivat sotilaiden ja käsityöläisten tavoin
nakertaa ruisleipää, joka sisälsi myös jyvän kuoriosia. Palkollisten päivästä toiseen syömä leipä
oli kokojyvärukiista ja ohrajauhoista valmistettua
arkileipää. Leipä kertoi siis syöjän sosiaalisen aseman ja ruis oli ohraa huomattavasti arvostetumpi
leipäjauho. R

Olut oli linnan väen pääjuoma, sillä päivittäin
olutta juotiin henkeä kohti nelisen litraa. Keitetystä vedestä käymällä valmistettua olutta pidettiin terveellisenä ja ravitsevana juomana. Muita
virvoitusjuomia kuten kahvia tai teetä ei vielä tunnettu. Kokemus oli opettanut välttämään helposti
pilaantuvaa kaivovettä. Eikä piimääkään riittänyt
linnassa koko väelle juotavaksi.
Oluen merkitys oli moninainen. Vilja oli linnan
väen tärkein ravinnonlähde. Oli miellyttävämpää juoda osa viljasta oluena kuin syödä kaikki
puurona tai nakertaa leipänä. Puuro ja leipä oli
myös helpompi niellä runsaan juotavan kera, ja
kylminä talvipäivinä olutta voitiin myös lämmittää. Runsaasta oluen juonnista huolimatta oli leipä linnan väen pääruokaa. Päivittäinen, arkinen
ruoka sisälsi vähän kalaa, lihaa tai voita, joten vilja oli tärkein energian lähde.
Pirta 3 | 2012

KOLUMNI

Muodokas maisema

K

Kuva Petri Puromies

Kulttuurintutkija ja
runoilija Laura Puromies
vierailee Pirran vuoden
2012 kolumnistina.
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esällä ja lomalla on enemmän aikaa antautua. Antautua vaikka tuijottamiseen, jonka kohde ei pillastu ympärivuorokautisestakaan silmäilystä. Katseen
voi kiinnittää horisonttiin ja odottaa miten aurinko siellä nousee ja laskee. Miten
yksinkertainen muoto; kaiken kattava viiva ja siellä jotain oranssia, jotain pinkkiä – hieman illasta riippuen. On ihanaa antautua yksinkertaisuuden valtaan.
Maisemaa tuijottaessa on myös helppo antautua muistojen vietäväksi. Takapihan siirtolohkare oli ennen tavoittamattoman suuri, nyt sinne voi kavuta päiväkahville. Ennen sen ympärillä taisteltiin puumiekoin. Nyt taistelut liittyvät
korkeintaan lomalukemisen juonenkäänteisiin, uusiin suvun välisiin tilajakoihin
tai arvokkaan pihapiirin yksityiskohdan perustelemiseen maisemanhoitobyrokratian rattaistolle.
Maisema on pitkälti tunneasia. Siihen kasvetaan, siellä kasvetaan, se ympäröi
sielun ja ruumiin. Sinne kiinnittyvät muistot ja kokemukset. Kuinka moni päiväkirjamerkintä ja postikortti alkaakin kuvaamalla maisemaa: Istun tässä iltapäivän valossa kotirappusilla ja mietin…
Maiseman muodot voivat piirtyä syvälle itseen ja ne voivat myös aiheuttaa
lähes riippuvuussuhdetta muistuttavaa kaipuuta. Olen viettänyt tärkeät kasvuvuoteni ja itsenäistymisen aikani keskellä tällaista riippuvuussuhdetta maisemaan.
Ja jos minulta kysytään, se ei ollut mikä tahansa maisema. Olen soudellut Suomen eteläisimpien saarten lomassa. Kivunnut kallioille, niittänyt heinää, laskenut verkkoja, heittänyt kalanperkeitä lokeille. Olen myös hiihtänyt jäällä,
kiertänyt hylkeenpesät, kulottanut heinää, purjehtinut naimisiin, kuljettanut
kottikärryillä kauppatavaraa ja kantanut vauvaa rintarepussa rantakivillä.
Nuorena ja ehdottomana rakastin tätä maisemaani niin, että minuun oikein
sattui kun jouduin keskelle betonitaloja tai liian päällekäyvää vihreää nurmikenttää, vaikka nämäkin olivat elämääni kuuluvia maisemia. Yritin
lohduttaa itseäni sillä, että, eikö horisontti kuitenkin ole sama täällä kuin siellä, eikö lokkien huuto kuulosta samalta, eivätkö
rannat tuoksu samalta tai eikö aurinko, tuuli, viima ja pakkanen tunnu iholla samalta, oli sitä sitten missä vain.
Nykyään asun tasaisessa kaupungissa. Pienemmät lapseni kasvavat vailla mäkiä. Kun he pääsevät autokyydillä
etäämmäksi kotoa ja huristamme alamäkeä, kuuluu takapenkiltä: ”Mikä tämä oli? Lisää!”. He ovat tulleet osaksi
maisemaa tai maisema on tullut osaksi heitä. Onko näin?
Ehkä maiseman muodot vaativat meiltä todellakin geografista akkulturoitumista eli maantieteellistä sopeutumista.
Ehkä maisemasta tulee osa kehoamme ja jos emme
koskaan hurista alamäkeä, tuntuu se todella uudelta ja
kiehtovalta, jos sen joskus koemme. Vaikka kesä ja
joutilaisuus onkin jo ohitse, kannattaa silti pysähtyä
ajattelemaan oman maiseman muotoja ja sen
merkityksiä itseemme. Ja tämän kirjoituksen lopuksi nostan katseeni takaisin horisonttiin.
Laura Puromies
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AJANKOHTAISTA

Kalevala Korun kulttuurisäätiö jakoi 75 000 euroa apurahaa

Muodon mieli – ajan kieli

Kalevala Korun kulttuurisäätiö jakoi tänä vuonna apurahoja taiteen,
tieteen ja kulttuurin ammattilaisille. Kalevala Korun juhlavuoden
johdosta apurahoja jaettiin lähes
75 000 euroa. Apurahaa saaneet
18 toimijaa ja yhteisöä edustivat
erilaisia kulttuurin ja perinteen
välittämistapoja. Apurahat jaettiin Teatterimuseolla, jonne oli
kokoontunut viitisenkymmentä
apurahan saajaa, kalevalaista naista
ja kulttuurisäätiön edustajaa.

T

ilaisuuden alussa Rauno Nieminen ja
Sami Kukka esittivät taidokasta kantelemusiikkia. Muusikkona, soitinrakentajana ja tutkijana tunnettu Nieminen sai
apurahan Vienankarjalainen vaskikannelteoksen sävellykseen. Teoksen ensiesitys
oli heinäkuussa Haikolan kylässä. Itseoppineen Niemisen mukaan kanteleesta löytyy aina uusia mahdollisuuksia. Erityisesti soitinten tutkiminen niitä rakentamalla
on puhutellut häntä.
Apurahoja jaettiin näyttelytoimintaan,
esittävään taiteeseen, kädentaitoihin, musiikkiin, julkaisuihin ja tutkimukseen.
Kulttuurisäätiön hallituksen puheenjohtaja Riitta Huuhtanen kiitteli hakemusten korkeaa tasoa.
– Apurahan saajien valitseminen lähes 270 hakijan joukosta oli paitsi mieluinen, myös haastava tehtävä. Tänä
vuonna apurahoja jaettiin teemalla, joka mukaili Helsingin muotoilupääkaupunkivuotta. Muodon mieli – ajan kieli
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inspiroi taiteilijoita
Teksti Veera Ryynänen | kuvat Pirjo Helenius

-teema näkyi monimuotoisesti hakijoiden
projektisuunnitelmissa ja vuoden teemaa
tulkittiin kiinnostavasti.

Taiteilijan rohkeus kuunnella
omaa sydäntään
Kiitokset kaikkien apurahan saaneiden
puolesta välitti Mari Isopahkala. Hän sai
apurahan päreen tutkimiseen muotoiltavana materiaalina ja päreen hyödyntämismahdollisuuksien selvittämiseen muotoilutyössä. Puheessaan hän nosti esiin
kaikkia taiteilijoita yhdistävän voiman
eli rohkeuden uskoa itseensä ja toteuttaa
omaa visiotaan.
– Rohkeus on sitä, että uskoo itseensä ja toteuttaa omaa visiotaan. Jokaisen
taiteilijan tulee kuunnella sydäntään luomistyössä ja uskoa rohkeasti omaan vaistoonsa. Luova työ on myös tiedon välittämistä, sillä taiteilijan teoksissa näkyy
hänen keräämänsä informaatio sekä käsityksensä maailmasta.

Muistolaatta Larin Paraskelle
Tänä vuonna myös Usvasalo-Malmberg
-rahastosta jaettiin apuraha. Apuraha
myönnettiin Inkeriseuralle Larin Paraske -muistolaatan pystyttämistä varten.
Yksinkertainen muistolaatta on tarkoitus
pystyttää elokuun lopussa Inkerin Mäkienkylään Larin Parasken synnyinseuduille. Kulttuurisäätiön hallituksen jäsen,
Teatterimuseon johtaja Helena Kallio
muistutti, että Larin Paraske eli elämänsä
vaatimattomissa oloissa.
– Parasken mittaamattoman arvokas
työ kansanperinteen ja lausunnan paris-

sa tunnustettiin vasta hänen kuolemansa
jälkeen. Kulttuurisäätiö on osaltaan tukemassa suomalaisia kulttuurivaikuttajia ja
taiteilijoita, jotta meidän aikamme runonlaulajat eivät kokisi samaa kohtaloa kuin
edeltäjänsä.
Tilaisuuden päätti Teatteri Pensas esityksellään. Kulttuurisäätiön apuraha
mahdollisti teatterin kesäkiertueen, joka
ilahdutti eri puolilla Suomea lasten teatterin keinoin. R

Kalevala Korun kulttuurisäätiö
Kalevala Koru ja Kalevalaisten Naisten
Liitto perustivat Kalevala Korun kulttuurisäätiön vuonna 1994.
Kulttuurisäätiö jakaa vuosittain apurahoja kansallista kulttuuria vaaliville
yksityishenkilöille ja yhteisölle. Erityisesti
säätiön varoin tuetaan suomalaiseen
kulttuuriperintöön ja perinteiden säilyttämiseen pyrkivää taidetta, tiedettä ja
julkaisutoimintaa.
Apurahojen saajista päättää viisihenkinen kulttuurisäätiön hallitus. Hallituksen jäseninä ovat tehtävänsä puolesta
Liiton puheenjohtaja sekä Kalevala Korun toimitusjohtaja. Lisäksi hallitukseen
valitaan kolme muuta kulttuuria tuntevaa jäsentä. Apurahojen haku alkaa
Kalevalan päivänä, jolloin julkistetaan
vuoden teema. Vuonna 2012 teemana
oli Muodon mieli – ajan kieli.
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Kirsti Taiviola, Helsinki 3 000 euroa
Ajan perintö -teoskokonaisuus
Pyhäniemi 2012 -kesänäyttelyyn
Heta Anderson, Helsinki 4 875 euroa
Suomen hopeasepät ry:n näyttely
Väännetty hopeasta
Taideosuuskunta Tsuumi,
Helsinki 4 000 euroa
Kehotus-tanssiteatteriteos
Mari Pöllänen, Helsinki 8 000 euroa
Teatteri Pensaan 10. kesäkiertue
Nuorisoseura Motora, Joensuu 6 000 euroa
Tanssijan tie – Motora 45
vuotta juhlakonsertti
Markus Rantanen, Laitila 3 500 euroa
Rosenrasande polska -monitaiteellisen
produktion toteuttamiseen
Jukka Parkkinen, Helsinki 4 000 euroa
Kuka maalasi kallioon? -tietokirja lapsille
Esa Sironen, Jyväskylä 5 000 euroa
Joiku – elokuva Ilpo Saastamoisesta
Ilona Korhonen, Kantele 5 000 euroa
Sävellyskokonaisuus Etnonaiskuorolle
Rauno Nieminen ja työryhmä,
Ikaalinen 5 000 euroa
Vienankarjalainen vaskikantele
-teoksen sävellys
Kirsi Ojala, Porvoo 3 500 euroa
Wind on wind – levytysprojekti
Mari Isopahkala, Helsinki 4 000 euroa
Päremateriaaliin tutustuminen ja sen
käyttäminen nykypäivän muotoilussa
Riitta Rainio, Helsinki 3 500 euroa
Myöhäisrautakautisen
savokarjalaisen kelloriipuskorun
soivan kopion rakentaminen
Maija Jeskanen, Kuopio 3 000 euroa
Kuka tuntee Kullervon -korupaja nuorille
Maija Karhinen-Ilo, Espoo 500 euroa
Balladiesitys naamioteatterin keinoin
Mikko Järvinen ja työryhmä,
Orivesi 5 000 euroa
Äiti – iäti -radiofoniaan liittyvien kuunteluja keskustelutilaisuuksien järjestäminen
Jessica Koivistoinen, Turku 2 500 euroa
Lankatanssi, kokeellinen animaatio
Maaria Tuhkunen, Helsinki 4 500 euroa
Kenttäpostia keinutuolista, esineteatterin
keinoin toteutettu esitys
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Itseoppinut mestari

Teksti Veera Ryynänen | Kuva Patrik Lustig/Teatterimuseo

Loputon kiinnostus perehtyä tekniikoihin, oppia uutta ja käyttää
hyödykseen vanhoja perinteitä ovat ohjanneet muusikko, soitinrakentaja Rauno Niemistä hänen pitkällä urallaan. Itseoppineelle
Niemiselle musiikki on kaiken toiminnan lähtökohta.
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usiikki eri muodoissaan
on ollut Rauno Niemisen
ammatti vuodesta 1978.
Hän on soittanut, rakentanut, tutkinut sekä opettanut soittimien rakentamista ja soittamista. Kansansoittimet ja kansanmusiikki puhuttelevat häntä eniten.
– Kansanmusiikki on eri musiikin lajeista mielenkiintoisinta ja rikasta. Kansanmusiikissa on
vielä vapautta tehdä mitä itse mielii, sillä sitä ei
ole saatu standardisoitua eikä kahlittua. Tässä
iässä voi jo kaiketi sanoa, että kansanmusiikki on
ollut elämäntyöni, kertoo Rauno Nieminen.

Äidin opeilla kansansoittimia
rakentamaan
Niemisen äiti oli hänen ensimmäinen opettajansa.
Äidin veljet olivat rakentaneet kanteleita ja viuluja, joten äiti osasi kertoa soitinrakennuksen perinteestä. Hänen ohjeidensa avulla syntyivät Niemisen ensimmäiset pajupillit.
– Äiti opetti, että soitinpuun pitää olla vanhaa.
Ensimmäisen kitarankannen rakensin isoäidin
pöydästä. Soitinrakennus on vanhaa kulttuuria.
Jos luulee keksineensä itse jotakin, kannattaa tutkia vielä historiaa.
Äidin oppien jälkeen Nieminen on suurimmaksi osaksi opiskellut soitinrakennusta omatoimisesti. Perinnesoittimien rakentamisessa perinne oli
suurelta osalta jo päässyt katkeamaan. Niemisen
matkan varrelle on kuitenkin mahtunut monta innoittajaa.
– Erkki Ala-Könni ja Martti Pokela kannustivat minua 1970-luvulla rakentamaan kansansoittimia. He tilasivat soittimia ja tukivat näin
työtäni. Muusikkoidoleitani ovat olleet Kareliayhtyeen hurtit musikantit Armas Nukarainen, Iivana Nyhtänköljä, Petri Sirmakka ja Aslak Nunnu. Kanteleensoittajia Feodor Pratsua ja Teppana
Jänistä olen myös aina ihaillut, summaa Nieminen esikuviaan.
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Soitinrakennuksen
haasteita
Niemiselle musiikki on kaiken toiminnan lähtökohta, jota soitin ja muut muotoseikat seuraavat.
Halutessaan soittaa jotain tiettyä musiikkia, hän
on rakentanut sitä varten soittimen. Nieminen on
rakentanut uransa aikana monenlaisia kansansoittimia, kuten kanteleita, jouhikoita ja puhallinsoittimia. Jouhikon rakentamiseen kuluu kokeneelta soitinrakentajalta aikaa suunnilleen yksi
päivä, kun soitinrakentaja tietää mitä tekee. Nieminen on saanut erikoisiakin tilaustöitä.
– Vuonna 1979 Nils-Aslak Valkeapää otti minuun yhteyttä. Sain paketissa ison pahkan, poronsarvia ja kirjeen jossa luki: ”Soittimen nimi on
Sambur. Siitä tiedät parhaiten minkälainen se on.”
Soittimessa luonnollisesti ääni on tärkein ominaisuus. Soittimen tulee kuulostaa hyvältä sekä
yksinään että erilaisissa kokoonpanoissa. Soittimelle asetetaan nykyisin enemmän haasteita kuin
aikana jolloin soittimella soitettiin savupirteissä.
– Soittimen on toimittava erilaisissa ympäristöissä ja sähköisen äänentoiston kanssa. Soitinrakennusprosessi on aina uuden etsimistä ja kokeilua. Jos tämä työ loppuu, soitin kuolee.

Perinnesoittimet
kiehtovat yleisöä
Päätyökseen Rauno Nieminen opettaa kitaranrakennusta Ikaalisissa. Opiskelijoiden ensimmäinen
soitinrakennustyö on viisikielinen kannel. Useimmat soitinrakentajat ovat itse muusikoita.
– Kädentaitoa pitää olla, mutta tärkeämpänä
pidän musiikkikulttuurin tuntemista, listaa Nieminen hyvän soitinrakentajan ominaisuuksia.
Kansanmusiikin kehitys on ollut huimaa
1980-luvulta alkaen. Suomessa on useita kansansoittimia ammatikseen valmistavia yrityksiä, vaikka soittimien menekki on marginaalista.
Myös erilaisia rakennuskursseja järjestetään vuosittain ja soitinrakennuskursseja on jopa korkeakouluissa.
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Kuva Rauno Nieminen

Sami Kukka (kesk.) ja
Teppanan veljet musisoivat usein savusaunoissa.

– Perinnesoittimet ja ylipäätään akustiset, oikeat soittimet kiinnostavat ihmisiä. Musiikin valtavirtaa tehdään nykyisin koneilla.

Soittimien tutkiminen
rakentamalla
Nieminen aloitti oman jouhikanteleen rakennusprosessinsa 1970-luvun lopulla. Jouhikanteleen
äänestä ei tiedetty tuolloin sen enempää kuin sillä soitetusta musiikistakaan, sillä museoissa säilyneistä kanteleista oli kadonnut sointi. Nieminen
rakensi kaksikymmentä kopiota museosoittimista
ja tutki niiden avulla miten soittimet on rakennettu 650- ja 1900-luvun välisellä ajalla. Kopiot
antoivat myös suuntaa siihen miten soittimet ovat
soineet ja miten niitä on ollut mahdollista soittaa.
Vuonna 2008 valmistui Niemisen väitöskirja, joka käsittelee kopioiden rakentamista museosoittimista.
– Rakentamistani jouhikanteleen kopioista
löytyi muinaisten soitinten sointi. Museokopioilla soittaminen ei ole kiinnostanut ammattilaisia,
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sillä nykymuusikot ovat tottuneet erilaiseen sointiin. Modernia jouhikkomallia olen kehittänyt jo
kolmekymmentä vuotta. Jokainen uusi soitin on
aina se paras. Impilahti-mallisesta jouhikosta minulla on itselläni versiot numero yksi, 86 ja 101.
Niistä näkee soittimen kehityksen.
Tutkimuksen myötä Kansallismuseon kätköistä löytyi Ontrei Malisen vuonna 1833 rakentama
vaskikannel. Museoista löytyi myös soitinlajeja,
joita ei tiedetty meillä olevankaan, kuten lieksalainen kampiliira ja ilomantsilaisia harppuja. Niemisen löydökset vahvistivat uutta tulkintaa, jonka
mukaan kantele ja jouhikko ovat kehittyneet samasta soittimesta, lyyrasta.
– Uusia löytöjä on helppo tehdä Suomessa,
koska kansansoittimia on tutkittu vähän. Kansallissoittimemme kantele odottaa vielä tutkimusta
itsestään. Kanteleella ja musiikilla on ollut keskeinen rooli kalevalaisessa kulttuurissa, mutta sitä on tutkittu lähinnä vain kirjallisuutena. Viime
aikoina on tosin alettu tutkia kalevalaista runolaulua myös musiikkina.
Pirta 3 | 2012

Vaskikanteleen
ikiaikainen sointi

Keikkailua
karjalaisissa savupirteissä

Vienankarjalainen vaskikantele on Niemisen viimeisin musiikkiteos, joka esitettiin tänä kesänä
Kuhmossa ja Haikolan kylässä, Venäjällä. Teoksen sävelsi ja esitti Sami Kukka yhdessä Teppanan
Veljet -yhtyeen kanssa. Niemisen löytämä Ontrei
Malisen vaskikannel innoitti teoksen sävellykseen.
– Löytöhetkellä tuntui, että tässä on se kantele jossa on se sointi, jota kaikki luontokappaleet
tulevat kuuntelemaan. Kanteleessa oli vaskikielet
ja uskomattoman ihana sointi. Olemme rakentaneet kopioita Malisen ja Ropposen kanteleista ja
testanneet erilaisista vaskiseoksista valmistettujen kielien sointia. Paras sointi on saatu painavasta tyvimännystä tehdystä kanteleesta. Kantele
soi pitkään ja kauniisti kun sen paino on lähellä kiloa. Paras kielilanka valmistuu kuparia, piitä, alumiinia ja tinaa yhdistämällä. Kantelepuu
lämpökäsitellään ja savustetaan mustaksi savusaunassa.

Karjalaiseen musiikkiin mieltynyt Nieminen on
vieraillut Venäjän Karjalassa yli kymmenen kertaa. Keikkailun lomassa tutuiksi ovat tulleet jouhikanteleen soittajien elinpaikat. Nieminen on
opettanut kanteleenrakentajia Vuokkiniemessä,
jonne on perustettu viisikielisiä kanteleita valmistava kanteleverstas.
– Inhan valokuvista ja perinteenkerääjien kirjoituksista itselleni oli muodostunut romanttinen kuvitelma Vienan Karjalasta paikkana, jossa kesät ovat pidempiä, vaskikanteleet helisevät
ja runonlaulajat laulavat savupirteissä. Nykytodellisuus on toisenlaista. Haikolan kylässä on
kuitenkin säilynyt kiireettömyys. Sähköä ei ole ja
puhelimessa ei ole kenttää. Sen sijaan savusaunat
ovat hyviä ja konserttitalossa on loistava akustiikka. Haikola olikin juuri sopiva paikka toteuttaa
Vaskikantele-projekti. Teppanan Veljet on soittanut pääasiassa savusaunapalkkiolla. R

Kalevala Korun kulttuurisäätiö myönsi Vienankarjalainen vaskikantele
-teoksen toteuttamiseen
5 000 euron apurahan.

Teppanan veljet
hurmaantuvat musiikista
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KATSO PIKKUJOULUOHJELMA:
www.ravintolavaakuna.fi/tapahtumat
lisätiedot ja myynti:
sales.hameenlinna@sokoshotels.fi

Nordea Pankki Suomi Oyj

Rauno ja Johannes Teppana eli Teppanan veljet
ovat soittaneet yhdessä vuodesta 1981. He soittavat improvisoitua musiikkia kovero- eli Väinämöisen kanteleilla, jouhikanteleilla ja puhaltimilla. Pari vuotta sitten Teppanat kohtasivat kanteleensoitosta innostuneen Sami Kukan, joka toi
mukanaan laulunsa.
– Meidän säveltämistekniikkamme perustuvat
paljolti improvisointiin ja soittajien väliseen vuorovaikutukseen. Musiikki on vahvasti kiinni hetkessä. Haluamme hurmaantua soitosta, langeta
loveen. On tässä tämmöistä veljeyttä myös. Aikamiehiä ollaan ja aikamiesten asioista lauletaan.
Vaskikannel -projektia valmisteltiin lähes vuoden ajan. Miehet kokoontuivat soittamaan, rakentamaan soittimia, saunomaan, säveltämään ja
testaamaan soittimia. Kaikki trion harjoitukset ja
esiintymiset on nauhoitettu, ja projektista ollaan
kokoamassa julkaisua. Nieminen korostaa kuitenkin jokaisen esiintymisen ainutkertaista luonnetta.
– Äänite on kuitenkin vain dokumentti tapahtuneesta ja oma itsenäinen teoksensa. Varsinaisen
Vienankarjalainen vaskikantele -teoksen kuulivat
ne, jotka olivat paikalla Kuhmossa ja Haikolassa.

Oletko tyytyväinen pankkiisi?
Jos harkitset pankin vaihtoa, ota yhteyttä meihin. Kerromme
mielellämme, mitä kaikkea Nordea voi Sinulle tarjota. Se saattaa
olla merkittävästi enemmän kuin mitä nykyinen pankkisi tarjoaa.
nordea.fi

Teemme sen mahdolliseksi
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Tanssissa tuntee
elävänsä!
FolkJam tanssiliikuntamuoto
jatkaa suomalaisen tanssin elinikää
uudella tavalla
Teksti Petri Kauppinen | Kuvat Tuomas Sormunen

Tanssin huumaa,
virtaavaa liikettä, hypyn hiostavia säikeitä ja
korvia hivelevän aistikasta
musiikkia. Oulun seudun ammattikorkeakoulussa tanssin ammattilaisten ja alan opiskelijoiden
yhteistyönä huolella kehitelty
FolkJam perustuu sekä liikkeiltään että musiikiltaan
suomalaisuuteen.
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F

olkjam säkenöi syntykipunoitaan viisi
vuotta sitten. Oppilaitoksen kansantanssin vastaava Niina Susan Vahtola yllytti
tuolloin opiskelijaryhmäänsä pohtimaan
suomalaisen tanssin mahdollisuuksia levitä uusille kokijakunnille ryhmäliikunnan muodossa.
Vahtola kysyi ja hiillosti: Miksei voisi olla Tanhubic, Aeropolkka tai jotain muuta vastaavaa omasta kulttuurista lähtevää? Tarvitseeko aina kurkotella rapakon taakse?

Innostava kehitystyö
Käynnistyi pitkäjänteinen tuotekehittelyn prosessi. Oulun koulussa keksittiin, kokeiltiin, hylättiin,
innostuttiin, luotiin toimintamalleja ja pohdittiin
syvällisesti suomalaista kehonkulttuuria. Keskeiseksi tekijäksi haluttiin luoda jotain omintakeista. Uuden sataprosenttisesti suomalaisen tanssiliikuntamuodon haluttiin erottuvan muista lajeista, olevan omanlaisensa. Sympaattisuus, yhdessä
kokeminen ja kehon kuunteleminen nousivat keskeisiksi uuden tanssiliikuntamuodon kulmakiviä
hiottaessa. Suomalaisen liikkeen virtaavuus ja
luonnonläheisyydestä kumpuava pehmeys otettiin mukaan liikemateriaalin
perusloimiin. Kansantanssiperinteemme monikasvoisuus näyttäytyy erilaisten
askelikoiden, perusvuorojen ja kuvioiden
rikkaudessa sekä vaihtelevassa tunneskaalassa ja liikkeen dynamiikassa. Perustat hienolle
tanssiformaatille olivat siis mitä parhaimmat.
Seuraavaksi katseet kääntyivät tärkeän kumpPirta 3 | 2012

panin eli musiikin suuntaan. Suomalainen kansanmusiikki on soinut viime vuosikymmeninä monivärisenä maailman turuilla. Taidokas
ja laadukas perinteeseen pohjautuva musiikki
on pystynyt luomaan nahkansa aina uudelleen
ja uudelleen. Kansantanssi on kulkenut mukana kävelyvauhtia eikä ole monestikaan pystynyt
vastaamaan musiikin kutsuun. Oulussa musiikin
pirtaan haluttiin lähteä mukaan, eikä ainoastaan
mukaan, vaan herättelemään aktiivista vuoropuhelua. Nyt kansanmusiikin tanssittavuus ja svengi leviävät uusille kohderyhmille jamitunneilla. Ja
musiikin monitasoisuus onkin herättänyt tanssijoissa runsaasti ihastusta.
Kempeleläinen tanssitaiteilija Milla Korja on
kuulunut tuotekehittelyn ydintiimiin alusta asti.
Hänen tehtäväkenttäänsä on kuulunut mm. tuotteen jalostaminen julkaisuvalmiuteen ja itse lanseeraaminen. FolkJam® suojattiin tavaramerkkisuojalla vuonna 2010.
– Siitä huolimatta, että perinteet ja juuret ovat
kaikessa vahvasti läsnä, ei FolkJam ole kansantanssia eikä voimistelua, vaan suomalaiseen tanssiin pohjautuvaa raikasta tanssiliikuntaa tämän
päivän ihmisille, Korja jäsentää ja kiittelee lajin
saamaa ennakkoluulotonta vastaanottoa.

sekä syrjäseuduilta keskuksiin – välillä näinkin
päin! FolkJam-tunteja löytyy jo ympäri Suomea.
Lajia pääsee harrastamaan kuntokeskuksissa,
nuoriso- ja urheiluseuroissa, kansan- ja työväenopistoissa sekä tanssikouluissa. Tunteja vetävät
koulutetut FolkJam-emännät ja -isännät, jotka levittävät suomalaisen tanssin juurevaa sanomaa jo
tuhansille ihmisille.

Erilaisuus on ilo
FolkJam luottaa tanssivan kehon älyyn ja haluun
vahvistaa kehontuntemusta tanssin välityksellä.
Ulkoisen suorittamisen sijaan keskiöön nousee
liikkeen tuntu ja oman tekemisen tarkkaileminen sisältä ulospäin. Tunneilla saa vahvasti tuntea olevansa osa pohjoismaisen sivistyskulttuurin
jatkumoa. Tärkeää on myös saada mahdollisuus
kohdata toinen ihminen, katsoa silmiin ja tehdä
yhdessä. FolkJamissa voi nauttia tanssin kollektiivisuudesta ilman paineita parinmuodostuksesta.
Lisäksi laji sopii kaikenikäisille, sillä tanssin tehoja voi jokainen säädellä mieltymystensä mukaan.
FolkJamilla ei ole tukenaan kansainvälisiä mainostoimistoja tai rehevää mainosbudjettia. Työtä
tehdään pienellä ryhmällä ja sitkeällä suomalaisella sisulla. Tanssinopettajaopiskelijoille FolkJam
-projekti on osa opintoja ja siinä pääsee käytännönläheisesti oppimaan työelämässä vaadittavia
taitoja monella eri saralla.
Uskallus uskoa itseensä ja erilaisuuden voimaan on kannatellut FolkJamia hyvin. Tanssimuoto on vähitellen levinnyt pohjoisesta etelään
Pirta 3 | 2012

Korjan puheet heijastelevat FolkJamille kestävää juuritasolta latvaan kurottavaa kehitystä. Laji
ei siis aio jäädä pelkäksi muotioikuksi tai päiväperhoseksi, sillä määrätietoiset katseet on suunnattu jo pitkälle tulevaisuuteen. Tänä syksynä
lanseerataan ensimmäinen sisartuote eli KouluFolkJam. Alakoululaisille suunnatuissa Junnujameissa ja yläkoululaisten Teinijameissa pääsevät
pian pyörähtelemään koko Suomen koululaiset.
Tällä tavalla perinne tulee tutuksi ja löytää uusia
kosketuspintoja tulevaisuuden rakentajista.
– Uskomme vahvasti, että näille nuorille suomalaisuus on jo taatusti ylpeydenaihe ja voimavara. FolkJam tahtoo olla mukana kasvattamassa uutta kehollista omavaraista itseluottamusta,
Korja kiteyttää. R

Kirjoittaja on
pohjoissuomalainen
tanssitaitelia ja
osallistunut FolkJamin
kehitystyöhön.
FolkJamia voi kokeilla
Hämeenlinnan
kekritapahtumassa
Soja Murto-Hartikaisen
johdolla.

21

Designpääkaupunkivuosi 2012

Designvuoden kulttuuritärpit
Teksti Petra Nikkinen

Syksy on monien kulttuuritapahtumien
juhla-aikaa. Hyppää mukaan vauhtiin
ja nauti muotoilupääkaupunkivuoden

Kuva Veikko Kähkönen

Kuva Helsingin yliopisto

monipuolisesta valikoimasta!

Helsinki
Istu alas!
Helsingin yliopisto esittelee 27.9. avautuvassa
näyttelyssään yliopiston tuoleja ja sisustuksia lähes
200 vuoden ajalta. Esillä on arvostettujen suunnittelijoiden istuimia ja sisustuksia eri vuosikymmeniltä. Mukana on erityisesti rakennuksiin suunniteltuja uniikkikalusteita sekä vakiotuotteita.
Näyttelyn aikana järjestetään tutustumiskäyntejä myös sellaisiin tiloihin, joihin yleisöllä ei ole muutoin pääsyä.
Yliopisto istuu – 200 vuotta designia yliopiston
arjessa
Helsingin yliopiston päärakennus
Fabianinkatu 33, 3. krs
27.9.–31.12.2012
Vapaa pääsy

Kuva Sanna Saastamoinen-Barrois

Tervetuloa kotiin
Designmuseossa lokakuussa avautuvassa Kotinäyttelyssä tarkastellaan ihannekäsitystä kodista
eri aikakausina 1800-luvun lopulta tähän päivään
asti. Asuntojen koko, sisustustyylit ja huonejaottelut ovat muuttuneet, välillä hyvinkin radikaalisti.
Museon näyttelyihin liittyvä yleisötoiminta
innostaa kävijöitä kokemaan ja kokeilemaan muotoilua eri tavoin työpajatoiminnan, keskustelujen ja
muotoilijatapaamisten kautta.
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Kauniainen
Harvinaista herkkua
Elo-syyskuussa suurelle yleisölle on tarjoutunut
harvinainen tilaisuus tutustua Yrjö ja taidegraafikko Irmeli Kukkapuron vuonna 1968 valmistuneeseen ateljee-kotiin, jonka pihapiirissä taiteilijapariskunta edelleen asuu. Ateljeessa esillä olevaan näyttelyyn kuuluu myös Futura Happening
-tapahtumia, joissa kamarimusiikin ohella nautitaan kuva- ja performanssitaiteesta. Ateljee Kukkapuron kamarimusiikkikonsertit järjestetään
2.11. ja 4.11. Futura-illat ovat 25.10., 27.10. ja 1.11.
Pidäthän kiirettä – Ateljee Kukkapuron näyttely on avoinna yleisölle enää syyskuun loppuun
saakka.
Ateljee Kukkapuro
Alppitie 23, Kauniainen
Näyttely avoinna 30.9.2012 asti
ke–pe 11.00–17.00
la–su 11.00–15.00
Vapaaehtoinen sisäänpääsymaksu
Opastettuja kierroksia suomeksi, ruotsiksi ja
englanniksi voi tiedustella info@hapnik.fi

Koti
12.10.2012–1.1.2013
Designmuseo
Korkeavuorenkatu 23
www.designmuseum.fi
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KALEVALA KORUN KUULUMISIA

Timantin hiomista

K Kirjoittaessani tätä juttua olen tullut
toimineeksi Kalevala Koru Oy:n toimitusjohtajana kuusi ja puoli kuukautta. Kokemusta korualasta ja Koru-konsernista
minulla on yhteenlaskien kymmenen
vuotta, viimeksi myynti- ja markkinointijohtajan tehtävässä, joten ala, yritys ja
ihmiset ovat tuttuja.
Toimitusjohtajan tehtävä on kuitenkin
avannut aivan uuden näkökulman tähän
hienoon yritykseen, jonka historiaa,
perinteitä ja arvoja kunnioitan. Uutena
sidosryhmänä olen saanut tutustua omistajan, Kalevalaisten Naisten Liiton
jäsenyhdistysten edustajiin, ensin LauPirta 3 | 2012

Teksti Riitta Huuhtanen | Kuva Anu Maja

kaan vuosikokouksessa, sitten Oulun paikallisyhdistysten kokouksessa ja kesäkuussa avoimien ovien päivänä Kalevala
Kartanossa.
Olen ollut todella otettu siitä kannustuksesta jota uuteen tehtävääni olen
saanut, ja olen ollut myös hyvin vaikuttunut siitä syvällisestä kulttuuriosaamisesta, jota kalevalaiset naiset edustavat.
Kuten Laukaan puheenvuorossani totesin, kalevalaisilla naisilla on käsissään
timantti – Kalevala Koru. Tuoreen markkinatutkimuksen (Taloustutkimus, Merkkikorujen imagot toukokuu 2012) mukaan olemme edelleen Suomen tunnetuin

ja arvostetuin korubrändi – selkeästi ja
kirkkaasti. Kalevala Korun ystäviä löytyy
eri-ikäisistä ja eri puolilla Suomea asuvista naisista, ja ilahduttavaa on, että Kalevala Koru puhuttelee myös nykynuoria.
Miten tällaisen brändiaseman voi saavuttaa? Kalevala Korun mielikuva on pysynyt vakaana vuosikaudet, ja äkkiseltään voisi ajatella että kun pitäydytään
tutussa ja turvallisessa niin asemat pysyvät ja mikään ei muutu. Kuitenkin, jotta
vuosi toisensa jälkeen voimme puhutella
yhä uusia ikäryhmiä ja uusia korunkäyttäjiä, on myös kuunneltava tarkoin erilaisia mieltymyksiä ja uusiuduttava – ei
niin että tunnistettavuus, tuttuus ja perinteet katoavat, vaan niin, että viestimme samoja arvoja ja perinteitä, mutta aina myös uudella puhuttelevalla tavalla.
Tärkeä uudistus, jonka olemme tänä
keväänä Kalevala Korussa toteuttaneet,
on laajan mallistomme jakaminen osamallistoihin, muutos josta olemme jo kertoneet ja kerromme Pirrassa jatkossa
lisääkin. Pohdimme myös jatkuvasti tekemisten tapaa – miten saamme korut
valmistetuksi laadukkaasti, tehokkaasti
ja fiksulla tavalla. Kehitämme myös tarinankerronnan tapaa: miten saamme korujemme kiehtovat tarinat osaksi korunostamisen tai lahjansaamisen elämystä.
Kaikki tämä uudistaminen ja kehitystyö on kuin timanttia hioisi. Kalevala
Korun tarinallisuus, monimuotoisuus,
kiinnostavuus ja merkityksellisyys on se
kova ydin, jonka varaan tulevaisuuden
menestystä rakennamme – uudistuen,
mutta aina tunnistettavana.
Tapaamisiin kekrijuhlilla!

Kirjoittaja on Kalevala
Korun toimitusjohtaja.
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Tarinatuotteita maakunnittain
Kylmien kirkkojen säärtenlämmittäjä
Marjaleena Myntti | kuva Gunnar Bäckman

Matkamuistoja, tuliaisesineitä ja lahjoja etsineet ovat huomanneet alueelliseen kulttuuriin liittyvien tuotteiden vähyyden. Suomessa valmistetaan kaikkialla samantyyppisiä tuotteita, samoista
materiaaleista, samoin värein ja mallein, vaikka on olemassa eri
alueille tyypillisiä materiaaleja, malleja ja työtapoja.

24

K

äsi- ja taideteollisuusliiton valtakunnallisen Tarinatuote-projektin puitteissa etsittiin ja kehiteltiin alueelliseen kulttuuriin
liittyviä Tarinatuotteita vuosina 1995–1997. Projektiin osallistuivat käsi- ja taideteollisuusyhdistykset sekä maakuntien liitot; yhteistyökumppaneina oli käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksia sekä
museoita.
Tuotteen tuli liittyä alueelliseen tai paikalliseen
käsityöperinteeseen, materiaaliin, työtapaan tai
esineisiin. Se sai olla uudelleen henkiin herätetty,
vanhasta johdettu tai kokonaan uusi käyttötuote
Pirta 3 | 2012

Kuva Pirkko Sipilä

tai tuotesarja. Siihen liittyvän tarinan oli sovittava tuotteeseen, työtapaan, materiaaliin tai tuotteeseen liittyviin henkilöihin; se sai olla totta, toteen pohjautuva tai keksitty. Tarinan kirjoittaja ja
tuotteen suunnittelija tai tekijä voivat olla sama
henkilö, mutta ne saivat olla myös eri henkilöiden
tuotteita.
Tarinatuotteet etsittiin maakuntien rajojen
mukaisesti. Niiden toivottiin työllistävän käsityöläisiä, raaka-aineiden tuottajia sekä tuotteiden
markkinoijia. Tarinatuotteita tuli kaikkiaan noin
kaksisataa.

Se on pläkki
Tarinatuotteista menestyksekkäin oli pläkkilyhty,
jota on valmistettu noin 80 000 kpl. Lyhdyn esikuvana ovat Vähänkyrön kirkkoon vuonna 1771
hankitut sivuluukulliset, lieriönmuotoiset lyhdyt.
Pohjalaisnaiset käyttivät samanlaisia lyhtyjä valaisemaan kulkuaan pimeällä kirkkotiellä sekä
lämmittämään sääriään pitkien hameittensa alla
kylmien kirkkojen koleudessa. Kolmea kokoa valmistettavan pläkkilyhdyn rosoreunaisista rei’istä
loistaa tunnelmallista valoa niin sisällä kuin ulkonakin.
Hailuotolaisia villapaitoja eli tikkureita on
neulottu tavallisilla sukkapuikoilla 1800-luvun
alkupuolelta lähtien luotolaisen miehen arki- ja
pyhäpaidaksi – etenkin kalastajien käyttöön.
Paitojen tekijän, Eila Ranta-Suomelan mukaan:
”Luotolainen päällä tarkenet ilimalla kuin ilimalla, varsinki kovalla pakkasella. Se on sylisä käsin
kuvottu ja sillälailla vielä lämpyä lisätty. Luotolainen pestään kerran vuojesa keväthankien aikaan
ja kuivataan pohojostuulella. Se sietää tavallisen
käsinpesun ja villalle passelin puluverin, muuten
tuuletus on paras puhistuskonsti.”

Jäätä ja puuta
1700-luvun alussa renkolaisen Emilian Laurintyttären sulhanen kuoli ja morsiamen suru kesti pitkään. Legendan mukaan Emilian kyynelistä
kasvoi hauraita kylmänkukkia jäätyneeseen maahan. Kylmänkukkaa alettiin pitää uskollisen rakkauden ja kohtaloon alistumisen merkkinä. Jäälasista hiekkapuhaltamalla tehdyt lyhdyt kertovat
Hämeen maakunnan nimikkokukan koskettavan
tarinan.
Johan Vesterlund Paraisilta lähti purjehtimaan
maailman merille 1800–1900-lukujen vaihteesPirta 3 | 2012

Hailuotolaisen Alpo Parrilan ja ”Sirkeät sirkuttajat” mieskuoron esiintymisasu on luotolainen
tikkuri.

sa. Gotlannin seudulta hänen mieleensä jäi pyöreä lyhty. Kotonaan Brunäsin torpassa hän veisteli
muistikuviensa mukaisen puulyhdyn, johon teki
sianrakosta ”ikkunat”, jotka läpäisivät kynttilänliekin valon pehmeänä ja himmeänä. Gullkrona
on valmistuttanut Brunäsin lyhtyä 1960-luvulta
lähtien; materiaalina ovat mänty, lasi ja messinki,
kahva on katajaa.
Edellä kerrotut pienet tarinat välittävät jotain
hyvin merkityksellistä näistä muutamasta Tarinatuotteesta. Yhteistä kaikille ovat vahvat juuret
alueellisiin käsityötaitoihin, käsityöperinteeseen
sekä historialliset ja mielenkiintoiset taustatarinat. Tuotteiden muotokieli on sellainen, että vielä
vuosikymmenien – jopa vuosisatojen päästä, ne
ovat edelleen tarkoituksenmukaisia ja käyttökelpoisia. Aika on kantanut niitä ja kantaa edelleen.
Toivottavasti tulevaisuudessa riittäisi heitä, jotka innostuisivat kehittämään nyt jo hiipumassa
olevien käsityömenetelmin kautta, uusia tulevaisuuden tarinatuotteita. Monipuolinen käsityöperinteemme sekä tarinoiden rikkaus antavat siihen
loistavat mahdollisuudet. R

Kirjoittaja on Käsi- ja
taideteollisuusliiton
Tarinatuote 1995–97
-projektin
projektipäällikkö ja
Savikukko kertoo
tarinan -kirjan
toimittaja.
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Puuveneen muoto
on käsityön kieli
Teksti Niina Koskihaara | Kuvat Pixmac ja Rodeo

Puu antaa muotoilulle lähes rajattomat mahdollisuudet. Se
haastaa tekijänsä haastavalla, mutta palkitsevalla materiaalillaan.
Puuveneiden veistäjät oppivat työnsä harjoittelun, onnistumisten
ja erehdysten kautta. Jokainen vene kasvattaa tekijäänsä entistä
paremmaksi.

J

okainen meistä on koskettanut männyn
runkoa, tuntenut kaarnan epätasaisuuden,
karheuden ja lämmön sormissaan. Aistimme ovat vastaanottaneet sahatun laudan
tikkuisen terävyyden ja höylätyn sileyden.
Olemme liu’uttaneet sormiamme vuosikymmeniä nähneiden puupintojen liukkailla pinnoilla, jotka käytön, kosketusten ja ihosta siirtyneen rasvan myötä ovat muotoutuneet sellaisiksi
kuin ovat – ympäristönsä kuluttamiksi, mutta silti
toimiviksi ja alati kaunistuviksi.
Puulla on materiaalina monipuoliset ominaisuudet, jotka antavat lukuisia mahdollisuuksia
työstää tuotteita. Puuveneet ovat yksi tällainen
lopputuote, joita puusta on valmistettu ja valmistetaan yhä nykyään. Veneenrakentaminen vaatii
tekijältään paitsi materiaalin tuntemusta myös
tietoja ja taitoja, jotka yhdistyvät veistäjän käsityötaidoksi.

Taustalla vaikuttaa tieto
Suunnitellessaan uuden veneen rakentamista veistäjä työskentelee piirustusten äärellä, käy mielessään läpi työvaiheita ja miettii käytettäviä materiaaleja. Hän tarvitsee avukseen matemaattiset ja
fysikaaliset perustiedot puuveneen rakentamisesta ja osien kokonaisuudesta, jotta lopputuloksena
olisi sopusuhtainen vedessä kelluva tuote. Kuka
tahansa voi tehdä piirustusten avulla puuveneen,
mutta luultavimmin lopputulos ei täytä onnistuneen veneen kriteerejä eikä tekijän työllensä asettamaa tavoitetta. Vain kokemusta hankkimalla
voi kartuttaa itselleen kykyä nähdä ja tuntea oikeat muodot ja osien sopivuus ja siten kerätä itselleen rakentamisessa tarvittavaa taitoa.
Jokaista venettä rakentaessaan veistäjä pyrkii
aina aiemmin tekemiään parempaan lopputulokseen. Hän ei ehkä koskaan koe tulevansa täydelli-
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sen osaavaksi työssään, mutta kokemuksen myötä taito lisääntyy ja rinnalle kehittyy tunnusomainen tyyli, josta juuri hänen tekemänsä veneet voi
tunnistaa. Jokainen vene on projekti, jossa eteen
tulevat omat haasteensa. Ongelmien ratkaiseminen kehittää veistäjän taitoa aina osaavammaksi.
Puuveneen rakentaminen lähtee liikkeelle materiaalin valinnasta. Puun tulee olla suoraan kasvanutta ja kosteusoloiltaan sopivaa, jotta se taipuisi käyttötarkoitukseensa toivotulla tavalla.
Vääräksi kasvanut puu menisi rikki taivutettaessa. Ainoastaan keulan-, perän ja pohjan kaarissa
voidaan haluttaessa käyttää luonnonväärää puuta, mikäli haluttu muoto on kasvanut materiaaliin
valmiiksi. Toteutusvaiheen alettua piirustukset
jäävät taustalle ja rakentaminen etenee veistäjän
hallitseman tiedon ja kokemuksen kautta karttuneen taidon avulla. Työ on hänen päänsä sisällä,
käsissään ja silmissään.

Käsityötaito on tiedon
ja taidon summa
Rakentamisen aikana veistäjä käyttää apuna aistejaan, katsoo veneen linjojen ja osien sulautumista paikoilleen, tunnustelee sormillaan pintojen tasaisuutta ja etsii mahdollisia koloja tai kohoumia.
Mikäli jotakin epätäydellistä löytyy, hän korjaa
sen tavalla, jonka uskoo johtavan haluamaansa
lopputulokseen. Tämä kaikki toistuu niin kauan
kunnes osa on oikein paikoillaan. Virheitä ei voi
jättää korjaamatta, sillä ne kertaantuvat ja lopputuloksesta ei tule halutunlaista. Tässä helminauhana jatkuvien työvaiheiden ketjussa veistäjän on
aistihavaintojensa kautta tulkittava ja ymmärrettävä työnsä kohdetta pystyäkseen tekemään sitä
koskevia päätöksiä ja voidakseen siirtyä työvaiheista toisiin.
Aistien käyttöön – silmillä näkemiseen ja käsillä tuntemiseen – liittyy hiljaista tietoa. Mistä
tai miten veistäjä tietää, että tietty osa on oikein
paikoillaan? Fysikaalisten, mitattavien ja rakenteellisten faktojen ilmaiseminen sanallisesti on
helppoa, mutta aistihavaintojen sanallistaminen
puolestaan vaikeaa. Parhaimmillaan puuveneenveistoon liittyvien aistihavaintojen sanallistamisessa päästään kuvaileviin sanoihin, kuten ”jouheva” ja ”luonteva” tai toteamaan ”loksahti paikoilleen” ja ”istui paikoilleen”.
Puuveneiden rakentaminen on kehollista, ei ainoastaan siksi, että työ vaatii välillä kehon kaik-
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kien osien apua, vaan myös aistien käytön kautta.
Vaikka työ näyttää ulkopuolisen silmin välillä hyvin fyysiseltä, ei veneen osia voi pakottaa voimalla. Kaikki kiteytyy veistäjän taitoon aistia osien
sopivuutta paikoilleen. Ongelmatilanteissa hänen
on tunnistettava aistihavainnon syy ja osattava
ratkaista ongelma tavalla, joka vie kohti tavoiteltua lopputulosta. Tässä ketjussa vaikuttavat veistäjän hankkimat tiedot ja käytännön työtä tekemällä saatu taito. Ne yhdessä muodostavat puuveneenveistäjän käsityötaidon.

Hyviksi muotoutuneet
Puuveneiden perusmuodot ovat pysyneet varsin
samanlaisina vuosisatojen ajan perustuen käytön
ja käyttöympäristön sanelemiin vaatimuksiin. Veneet ovat matala- tai korkealaitaisia, leveitä tai
kapeita, peräpeilillisiä tai peilittömiä. Rannikon
ja sisävesien puuveneet ovat eronneet toisistaan
paitsi alueellisesti myös vesistöjen sanelemien vaatimusten mukaan. Veneiden liikuteltavuus vedessä on vaikuttanut niiden muotoihin, sillä aallokkoisessa vedessä on helpompaa soutaa tai ohjata
teräväkeulaista venettä, kun taas tasakeulaiset ja
-pohjaiset ruuhet ovat olleet käytännöllisiä tyynissä rantavesissä ja eläinten kuljetuksissa. Jokien virtaavissa vesissä ovat parhaita kulkijoita olleet pitkät ja kapeat veneet. Merialueilla käytetyt
puiset veneet ovat ominaisuuksiltaan vastanneet
merialueiden vaatimuksiin. Aikojen saatossa puuveneitä on tehty erityisesti hyötykäyttöön avuksi
rahdin kuljetukseen ja rantavesissä kalastukseen.
Vasta 1950-luvun vaurastumisen vaikutuksesta
maassamme alkoi huviveneily, jonka myötä pieniä puisia veneitä on valmistettu myös vapaa-ajalla tapahtuvaa veneilyä varten.
Nykyajan puuveneenrakentaminen pohjaa pitkälti perinteeseen, mutta vaihtelua veneiden ulkonäköön saadaan muun muassa materiaalivalinnoilla, maaleilla ja kansirakenteiden muodoilla.
Nykyaikaisen tekniikan asentaminen vaikuttaa
erityisesti sisustuksellisiin ratkaisuihin. Suuria
muutoksia perusrakenteisiin ja muotoihin ei voi
tehdä ilman, että vaikutettaisiin veneen käytettävyyteen ja vuosisatojen aikana kehittyneeseen
muotoon. Puuveneitä yhdistää materiaalina käytetty puu, josta lukuisten työvaiheiden kautta jalostetaan muodoiltaan kaunis kokonaisuus, joka esineenä tuottaa niin tekijälleen, käyttäjälleen
kuin katsojilleenkin esteettisen elämyksen. R
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75 vuotta Kalevala Korun mainontaa

Kasvun aika
Teksti Petra Nikkinen | Kuvat Kalevala Korun arkisto

K

alevala Koru astui uuteen mainonnan aikaan 1980-luvun lopulla, jolloin yritystä lähti luotsaamaan uusi toimitusjohtaja Marja Usvasalo. Hänen johdollaan tärkeäksi teemaksi nousi vahvasti ajassa elävä markkinointi. Tarinallisuus tuki yrityksen ilmettä ja suomalaisuus nostettiin
rohkealla ja raikkaalla tavalla esiin. Perinteisen lehtimainonnan lisäksi valittiin uusia ja vaihtoehtoisia mainonnan kanavia. Toiminta laajentuikin
erityisesti 1990-luvun alun lamavuosina, jolloin koko yrityksen tuotanto, myynti ja työntekijöiden määrä kasvoivat kymmenillä prosenteilla.
Virallisen tunnustuksen onnistuneesta mainonnasta yritys sai vuonna
1999, jolloin Mainostajien Liitto valitsi yrityksen vuoden mainostajaksi.
Valinnan perusteluissa todettiin, että Kalevala Koru oli kyennyt tuomaan innovatiivisella markkinointiviestinnällään tuhatvuotisen korujen historian ja mallistot nykyaikaan ja uusille kohderyhmille. Pk-yrityksenä Kalevala Koru on esimerkillisesti
panostanut myös uusin medioihin, hyödyntänyt
kanta-asiakasmarkkinointia sekä ulottanut brändi-ilmeensä aina myymälöidensä sisustukseen asti.
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Viime talvena ilmestynyttä kirjaa Kansallispuku voi sanoa kulttuuriteoksi. Teoksen
kuvista, upeista graafisista piirroksista ja
teksteistä on syntynyt kattava selvitys
kansallispuvuista ja niiden historiasta.

K

irjan kirjoittaja Leena Holst on toiminut
30 vuoden ajan Suomen kansallispukuneuvostossa tutkijana. Työnsä aikana hän on
perehtynyt, analysoinut, pohtinut, esitelmöinyt,
kirjoittanut, tutkinut, tallentanut ja työstänyt
Kansallispuku-kirjan sisältöä tutkijan tarkkuudella. Teos ei kuitenkaan ole pelkkä tutkimusraportti, vaan Holstin näkemys kansallispuvuista.

Niin syttyi kiinnostus
kansallispukuihin

Kuva Seija Tiihonen

Leena Holstin kiinnostus kansallispukuihin alkoi,
kun hän oli tuntiopettajana Hämeen-Satakunnan
kotiteollisuusyhdistyksessä.
– Yhdistys tarvitsi opettajan, minä töitä. Päädyin kansallispukukurssien opettajaksi. Perehdyin
aiheeseen, innostuin kansapuvuista ja tästä kehittyi koko työuran mittainen kiinnostus kansallispukualaan.
Tutkijan ihmettelevä ja kyselevä ote, vastausten löytäminen kysymykseen miksi, on ohjannut
Holstia tutkijan polulla ja vienyt eteenpäin.
– Miksi kansallispuvut ovat erinäköisiä kuin
Kansallismuseon näyttelyssä olevat kansanpuvut?
Kansanpuku on paljon kauniimpi, ihmetteli hän
juuri puvun hankittuaan.
Pukuompelun opettajaa ihmetytti saatavilla olevien kansallispukujen ohjeistus ja etenkin
kaavoitus. Miksi kansallispuku oli erilainen kuin
kansanpuku? Kiinnostus kasvoi.
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Kansallispukujen tutkijana
yli 30 vuotta
Pirkanmaan kansallispuku oli ensimmäinen haaste, joka johdatti Leena Holstin Hämeen museoon.
Hänen tehtävänä oli selvittää, miten puvut oli raPirta 3 | 2012

Kiehtova kansallispuku
kennettu ja miten niitä voisi käyttää suunniteltavassa kansallispuvussa. Kuinka saatuja tietoja pitäisi soveltaa jo olemassa oleviin pukuihin?
Suomen kansallispukuneuvosto perustettiin
1979 edistämään kansallispukukulttuuria. Holst
teki työtä kansallispukuraadin asiantuntijoiden
johdolla. Hän kävi järjestelmällisesti läpi eri kansanpukujen osaryhmiä, tallensi ne piirroksina,
kaavoina, työtapakuvauksina ja materiaalitietoina.
– Ihastuin upeisiin kankaisiin, nerokkaisiin
kaavoihin ja käytössä koettuihin, kauniisiin ratkaisuihin vaatteiden valmistuksessa, kertoo Holst.
Kansallispukuneuvoston tutkimusarkistossa
oli toiminnan siirtyessä Jyväskylään kansallispukukeskukseen 2010 toistakymmentätuhatta diakuvaa, tiedot tuhansista kansanpuvun osista, satojen kansallispukujen arkistokuvaukset, mittava
tekstiilinäytearkisto sekä laaja aiheenmukainen
kirjasto. Holst kuvaa olevansa etuoikeutettu saadessaan tutustua kansanpukuihin. Kaikki hänen
tallentamansa tiedot ovat kansallispukuneuvoston tutkimusarkistossa.

Kirjan
kirjoittamisprosessi
Kansallispukuneuvostossa kirjahanke oli esillä
vuosikymmenet. Neuvosto edellytti, että sen työntekijät tekevät kansallispuvuista kirjan. Uudet ja
tarkistetut puvut valokuvattiin apurahojen turvin
kirjaa varten. Vuosien suunnittelun, kustantajatapaamisten, keskusteluiden ja usein turhauttavienkin vaiheiden jälkeen Holst sai apurahan, joka
kannusti järjestämään 30 vuoden aikana kirjaa
varten kerätyn aineiston. Kirjalle löytyi kustantaja ja aie muuttui todeksi. Kirja valmistui syksyllä
2011.

Kansallispuku tänään
ja tulevaisuudessa
Kansallispukututkimus toi pukuihin paljon muutoksia. Sekä uudet että perinnepohjaltaan tarkisPirta 3 | 2012

Kuva Lasse Keltto

Teksti Maritta Päivinen

tetut puvut pyrittiin palauttamaan mahdollisimman paljon esikuva-aineistoaan vastaaviksi. Sekä
materiaalit että työtavat ja kaavoitus muuttuivat
kansanpuvuista talletettujen tietojen mukaisiksi.
Moni puku rikastui vaihtoehtoisilla vaatekappaleilla.
– En olisi tässä ja nyt, ellen olisi innostunut
kansanpuvuista. Väitän, että harva on niihin tutustunut ja toisin päin: mitä useampi tutustuu
kansanpukuihin sitä useampi onnellistuu tietämyksessään, sanoo Holst.
Kirja on kirjoitettu kansantajuisesti Holstin
kokemuksista kansallispukujen ja kansanpukujen
maailmassa. Holst ei halua ennustaa, minkälainen
tulevaisuus kansallispuvuilla on, mutta iloitsee
esimerkiksi Kansallispukupiknikeistä, jotka ovat
myönteisiä merkkejä tulevaisuudesta.
– Näen tärkeäksi kansanpukuun perustuvan
kansallispuvun. Toivon että kirjoittamani on alku, viitta eteenpäin. R

Leena Holst ja Lauri
Pohjakallio kirjan julkistamistilaisuudessa.

Kirjoittaja on
kasvatustieteen
lisensiaatti, muotoilun
yliopettaja ja
eläkkeellä oleva
kotiteollisuusopettaja.
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ARVIOITA

Nostalgiaa yllin kyllin
Kati Lampela

L Suomenlinnan Lelumuseo on innoittanut johtajattarensa Petra Tandefeltin
luomaan herkullisen yhdistelmän: menneiden vuosikymmenien lelujen
esiinmarssi siivittää toinen
toistaan makoisampia reseptejä.
Kirja koostuu pääosin resepteistä, jotka on jaoteltu vuodenaikojen mukaan. On kakkuja ja piirakoita, leivoksia ja muffineita, pikkuleipiä ja pullia, mantelimarenkeja ja
lumikarpaloita sekä koko joukko erilaisia juomia. Ohjeet kissankieliin, mustan kissan tangoihin, puuterihuiskuihin
ja Tahmatassun suklaakakkuun pääsivät
oitis kotileipurin hyppysiin onnistuneesti.
Mukana on myös muutama suolaisen leivonnaisen ohje. Reseptit ovat pääsääntöisesti tuttuja, jopa klassikoita, joten uusia

leivonnan
aluevaltauksia etsivälle se ei juurikaan tarjoa uutta. Sinänsä
on kätevää, että yksistä kansista löytyy
hyvä kattaus takuuvarmoja leivonnaisia.

Taidetta ja arkea kirjeitse
Leena Laakso

L Helene Schjerfbeck (1852–1947) oli
aikansa tapaan ahkera kirjeenvaihtaja.
Kirjeensaajia hän kuitenkin pyysi hävittämään saamansa viestit, ja itselleen tulleet kirjeet hän myös poltti. Silti minä
maalaan -teoksen kirjeet ja postikortit
olivat jo menossa liekkeihin Tammisaaressa syksyllä 1928. Taiteilijan ystävä ja
ymmärtäjä sattui kuitenkin paikalle ja sai
kirjenipun sillä ehdolla, että se avattaisiin
vasta Helenen kuoltua.
Monia vaiheita sittemmin kokenut kirjeenvaihto on nyt julkaistu toimitettuna
Helene Schjerfbeckin syntymän 150-vuotisjuhlavuoden aattona. Maria Wiik oli
yksi 1800-luvun maalarisiskoista ja Helenen läheinen ystävä. Kirjeet kulkivat Helsingin ja Hyvinkään väliä vuosina 19071925. Tuohon aikaan Helene asui äitinsä
kanssa Hyvinkäällä hyvin eristäytyneenä.
Kirjeet eivät ole aikajärjestyksessä,
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Petra Tandefelt: Nallerouva Hunajapurkin
herkkukirja – Nostalgisia leluja ja reseptejä
Tammi 2012.
Runsaasti kuvitetun Herkkukirjan
valtti on juuri hurmaavissa kuvissa, joissa
esiintyvät historialliset lelut. Vanhat lelut saavat kattauskuvat huokumaan nostalgian tunnetta. Kirjan parasta antia
ovat kuvien lisäksi kertomukset lelujen
historiasta. Tarinansa saavat niin nuket ja
nallet, paperinuket ja kiiltokuvat kuin
seikkailupelitkin. Kirjan lopusta löytyvä
leluluettelo on hyödyllinen tietopaketti
lelujen alkuperästä.
Yltäkylläisen kaunis Herkkukirja on
täysosuma makeiden herkkujen ja nostalgian ystävälle. Kirja vie lukijansa
matkalle muistelemaan omia ensimmäisiä lelujaan. Eikä pidä unohtaa Suomen
linnan Lelumuseota viehättävine asukkeineen. Suloisen romanttinen kahvila on
myös visiitin arvoinen.

Schjerfbeck, Helene: Silti minä
maalaan. Taiteilijan kirjeitä Maria
Wiikille. toim. Lena Holger SKS 2011
vaan ne on jaettu yksinäisyyttä, kirjallisuutta, taloushuolia, taidetta, malleja ja
maalaamista käsitteleviin teemoihin. Ne
käsittelevät myös ikuista kaipuuta nuoruusvuosien Ranskaan, valoon, jonka kaltaista ei ole missään muualla. Rivien välissä käsitellään myös vaikeaa ihmissuhdetta: aikuisen tyttären ja äidin suhdetta.
Helenin kirjeet kertovat palavasta halusta toteuttaa omaa näkemystä taiteesta, intohimosta kulkea omaa tietään sekä naisen ja tyttären osasta, jossa vaatteiden paikkaus, lumenluonti ja uunien
lämmittäminen ajavat luovan työn ohi.
Teos on myös tyylikäs taidekirja, jossa huolellinen painojälki ja teosten taustoitukset avaavat taiteilijan maalauksiin uusia näkökulmia. Teos herättää
myös halun tutustua kirjeiden saajan,
Maria Wiikin elämään ja taiteeseen.
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Upea kuvaus muotoilun kultakaudesta
Sisko Ylimartimo

L Englantilaisen A. S. Byattin liki tuhatsivuinen järkäle on historiallinen romaani
1800- ja 1900-luvun vaihteesta. Se vie
aikaan, jolloin Englannissa taideteollisuusliike alkoi kritisoida viktoriaanisia
muotoihanteita. Elämästä tulisi luoda kokonaistaideteos, jossa arkkitehtuuri, muotoilu, kuvataide, kirjallisuus ja musiikki
muodostaisivat kauniin ja yhtenäisen kokonaisuuden.
Keskushenkilöt ovat sepitteellisiä, mutta mukana on historiasta tuttuja muotoilijoita, käsityöläisiä, kirjailijoita, naisasianaisia, anarkisteja ja poliitikkoja Morrisista Wildeen sekä Emmeline ja Cristabel Pankhurstiin.
Vaikka nimensä mukaisesti romaani
kertoo lapsista, eräänä keskushenkilönä
on aikuinen, kirjailija Olive Wellwood,

joka kirjoittaa lapsilleen satuja kauniisti
käsin sidottuihin ja
koristeltuihin kirjoihin. Äidin sadut
alkavat merkillisesti toteutua lasten elämässä.
Ihanteiden mukainen elämä on
välillä vaativaa.
Lapset etsivät
juuriaan ja identiteettiään. Lahjakas orpopoika Philip raivaa tiensä kovalla
työllä, kun hänellä ei ole tukenaan korkeaa sosiaalista statusta. Idylli päättyy

Emännästä ansioäidiksi
Tuula Vuolle-Selki

Maaseudun naisen monet roolit
L Naisten työt. Pitkiä päiviä, arkisia askareita kertoo ajasta, jolloin suurin osa
ihmisistä sai elantonsa maataloudesta ja
sen sivuelinkeinoista. Vaikka miehet ja
naiset työskentelivät yhdessä, ovat naisten
työt olleet itsestään selvät. Naiset saattoivat hädän tulleen osallistua miesten
töihin, mutta miehet pitivät häpeällisenä
puuttua naisten töihin. Jos äiti kuoli synnytykseen tai sairauteen, oli isännän otettava uusi emäntä lapsikatraastaan huolehtimaan. Emännät, jotka joutuivat vastaamaan sekä isännän että emännän töistä,
olivat kovilla, mutta myös itsenäisempiä.
Koulua käymättömän maaseudun naisen mahdollisuus ansaita rahaa rajoittui
lähinnä kotiteollisuustuotteiden ja käsitöiden myyntiin. Myös muut ammattikoulutusta vailla olleet, mutta oman työnsä
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A. S. Byatt: Lasten kirja. Suom. Kersti Juva.
Runot suom. Alice Martin. Teos 2011.

sotaan, joka kantaa veronsa
aikuistuvien lasten parista.
Byatt on punonut taitavasti toisiinsa faktaa ja fiktiota, historiaa, satuja ja
myyttejä. Taustatyön valtaisaa
määrää voi vain aavistella.
Kirjailijan kiitosten lisäksi kirjaan on liitetty Kersti Juvan
jälkisanat, jotka kertovat, miten suomentajakin on joutunut
taustoittamaan asioita. Vaikka
lukijakaan ei pääse helpolla tiheän ja moneen suuntaan polveilevan kertomuksen parissa, luvassa on viiden tähden lukuelämys.

Sirkka-Liisa Ranta: Naisen työt.
Pitkiä päiviä, arkisia askareita.
Karisto Oy. Hämeenlinna 2012.

hyvin osaavat eri ammattien harjoittajat olivat arvostettuja yhteisöissään.
Naisten kouluttamisessa oli vallalla
käsitys, että naisille sopivat parhaiten
kodista tutut työtehtävät. Kodin ulkopuolella työskentelevää naista arvosteltiin ja kotien pelättiin rappeutuvan.
Kotityöt oli tehtävä, ja ne pysyivät pitkään yksinomaan naisten tehtävänä.
Tietokirjailija Sirkka-Liisa Ranta on kirjoittanut kirjan naisen asemasta maatalousyhteiskunnassa. Kustaa Vilkunan Työ ja ilonpito vuodelta
1946 on saanut vertaisensa tietokirjan, jossa näkökulma on vahvasti naisen historiaa ja oikeuksia puolustava.
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PUHEENJOHTAJALTA

Arvon Kalevalaiset Naiset!

N

yt kun kansallispuvut on tuuletettu, sienet sekä marjat säilötty ja illat alkavat
olla syksyisen viileitä, on aika palata yhdistystoiminnan pariin. Kalevalaisten naisten syksyn toimintakausi alkaa olla vauhdissa – tervetuloa jälleen mukaan!
Menneen kesän aikana minulta on useita kertoja kysytty, mikä on kalevalaisten naisten ydinaate. Järjestöllämme on kysyjien mukaan hienoa teesejä ja ajatuksia, mutta toimintamme punaista lankaa nämä jäseniksi värväämäni toimeliaat
naiset eivät olleet tavoittaneet. Aiheesta syntyikin useamman kerran hyvä, omaa ajattelua paljon avartava keskustelu.
Kalevalaisten Naisten Liitto on vahva valtakunnallinen järjestö. Meidän jokaisen
on kaikilla toimillamme, teoillamme ja sanoillamme vaalittava liittoamme, sen arvoja
ja juuria. Liittona omistamme jotakin äärettömän arvokasta – suomalaisen korutuotannon kirkkaimman kiven, 75-vuotta täyttävän Kalevala Korun. Meillä on yrityksessä omistajan ääni ja valta, mutta myös vastuu. Tehtävämme on pitää parasta mahdollista huolta omistamastamme yrityksestä ja varmistaa, että Suomessa valmistetaan
kalevalakoruja myös seuraavat 75 vuotta. Jokainen meistä voi konkreettisesti antaa
oman tukensa hankkimalla ja käyttämällä käätyjään, rintarossejaan ja arvokorujaan.
Elsa Heporauta, tuo tulisieluinen järjestömme perustaja, yhdisti naisia yli aate- ja
yhteiskuntarajojen. Hän puolusti heikkoja ja hädänalaisia sekä kannusti ihmistä löytämään omat vahvuutensa ja ainutlaatuisuutensa. Hän korosti aitoutta, maanläheisyyttä ja lähimmäisenrakkautta sekä innosti ihmisiä taiteen
ja perinteen pariin. Kun miettii Heporaudan teesejä ja järjestömme konkreettista toimintaa ennen ja nyt, on aika miettiä, mikä on Kalevalaisten
Naisten Liitto, sen rooli ja asema 2010-luvulla? Onko kaikilla yhdistyksillä hyvä olla yhteinen, vahva aate ja toimintakulttuuri vai voiko jokainen
paikallisyhdistys tehdä omiaan, omien vahvojen puuhanaistensa tahtiin?
Jos toivomme järjestöömme uusia ja aktiivisia jäseniä, toiminta-ajatuksemme ja aatteemme on oltavan kristallinkirkas ja helposti tavoitettava. Ei riitä, että vaalimme keskenämme kalevalaista perinnettä tai kokoonnumme yhteen
erilaisten tapahtumien merkeissä. Meidän on avattava ovemme ja ikkunamme
sekä tuuletettava tupamme. On aika tulla nähdyksi, kuulluksi ja tunnistetuksi.
Syksyn aikana liittomme hallitus aloittaa aatteemme ja toimintatapojemme
laajan tuuletustyön. Hallituksemme laaja-alainen ammattitaito, osaaminen
ja sitoutuneisuus järjestöömme antaa tuuletukselle parhaan mahdollisen
pohjan. Työn ensimmäisiä aikaansaannoksia tulette kuulemaan tavatessamme Hämeenlinnan kalevalaisten naisten emännöimässä kalevalaisessa kekrijuhlassa. Lämpimästi tervetuloa isolla joukolla Hämeenlinnaan
lokakuun lopussa!
Paljon onnea uuteen toimintakauteen sekä jaksamista jokaiselle
paikallisyhdistykselle, niiden hallituksille ja puuhanaisille. Tekemänne työ kantaa meitä upeasti eteenpäin. Kiitos sykähdyttävistä kesäisistä hetkistä Joensuussa, Miihkali Arhippaisen patsaan kukituksessa ja Tuusniemellä Koillis-Savon Kalevalaisten 10-vuotisjuhlassa!

Tapaamisiin Hämeenlinnassa!
Sari Kaasinen
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Kansallispuku
kertoo kantajastaan
Teksti Veera Ryynänen

Kalevalaiset naiset ovat tuulettaneet kansallispukuja tänä vuonna ilahduttavan aktiivisesti. Tällä kertaa toimituksemme pysähtyi kysymään jäseniltämme,
mitä kansallispuvut merkitsevät heille ja miksi he haluavat pukeutua niihin.

A

Kansallispuku on minulle ennen kaikkea juhlapuku. Se herättää aina myönteistä
kiinnostusta ympäristössä. Oma pukuni on Tuuterin puku, sillä 1970-luvulla
kotiseudullani Tornionlaaksossa ei ollut vielä omaa pukua. Tuuterin puvun näyttävissä kirjailuissa näkyy suomalaisen naisen käsityötaito sekä kauneuden kaipuu. Puvun tekeminen oli haasteellinen ja mielenkiintoinen kokemus. Olen valmistanut kymmenen erilaista pukua ja entisöinyt muutamia pukuja. Kansallispuku on perintö esiäideiltämme, ja heidän käsityönäytteensä säilyvät tuleville sukupolville. Käyttämällä pukua
arvostamme kansallispukujemme historiaa ja niiden kauneutta. Suomalaiset naiset
voisivat pää pystyssä ja rohkeasti käyttää kansallispukua!
Tellervo Enbuske, Rovaniemen Kalevalaiset Naiset / kuva Anna Enbuske

A

Kansallispuku on juhlava vaate, joka rakentaa yhteisöllisyyttä ihmisten välille. Valitsin aikoinaan Kuopion puvun siksi, että juureni ovat sieltä. Puvussa ei ole
lainkaan liiviä eli se on ns. röijypuku. Tämä tekee puvusta erityisen, sillä muissa
kansallispuvuissani eli Kaukolan, Munsalan, Rautu ja Sakkolan sekä Etelä-Pohjanmaan puvuissa on liivi tai hartuushame. Savolainen röijypuku oli minulle uusi tuttavuus 1990-luvun alussa, kun aloitin tanhuamisen Kuopion Tanhuujissa.
Tuolloin aloimme valmistaa porukalla sekä seuralle että itsellemme Kuopion seudun pukuja. Kuopion puku sopii mainiosti kesän juhliin vaaleiden sävyjensä ansiosta. Oman kansallispuvun parhaimpia puolia on se, että se on oman kokoinen.
Tuula Pärnänen, kansallispukuvalmistaja / kuva Soja Murto-Hartikainen

A

Lapsuudessa kansallispuku tuli minulle tutuksi kansantanhuista ja Helkanuorista.
Lainassa olleen puvun pukeminen päälle oli aina juhlallinen hetki. Olisin pitänyt pukua useamminkin, mutta sitä ei ollut lupa laittaa päälle leikkeihin. Äitini ompelema
punainen Hämeen pukuni on mielestäni käsityön ylistyslaulu esiliinan käsinnyplätyn
pitsin antaessa tahtia. Nykyään puvun ylle pukiessani kaipaan edesmennyttä äitiäni. Toivon, että puvustani tulisi suvun perintökalleus, joka siirtyy sukupolvelta toiselle. Puku on vaivaton ja aina yhtä juhlava käyttää erilaisissa juhlissa. Ylioppilasjuhlissa lakin antaminen uudelle ylioppilaalle kansallispuku päällä on riemullinen hetki.
Tanja Kirjanen, Äänekosken Kalevalaiset Naiset / kuva Marko Liimatainen
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Kalevalaiset naiset Vienan laulumailla
Teksti ja kuvat Annamaija Eskola

Kalevalaisten Naisten Liiton kulttuurimatka suuntautui tänä kesänä jäsenistön toiveen mukaisesti Vienan Karjalaan
ja Solovetskin luostarisaarelle. Muistoksi matkalta tallentui karjalaista vieraanvaraisuutta, unohtumattomia
luontoelämyksiä ja koskettavia historiankuvia.

K

ulttuurimatkan ensimmäistä kohdetta Kinnermäkeä kohti lähdettiin aikaisin kesäisenä sunnuntaiaamuna. Perille saavuimme
Laatokan rantaa ajellen. Maisemat olivat upeita,
vanhat karjalaistalot sykähdyttäviä. Kinnermäki
on eräs parhaiten säilyneistä Aunuksen karjalaiskylistä ja Karjalan tasavallan kulttuurihistoriallisista suojelukohteista. Siellä on ollut asutusta jo
1500-luvulta alkaen. Kinnermäellä on useita säilyneitä asuinrakennuksia, joista vanhimmat on
rakennettu 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa.
Kylän keskuksena on Smolenskin jumalanäidin
tsasouna 1700-luvulta, joka oli määrätty purettavaksi vuonna 1939. Se ei kuitenkaan onnistunut, koska purkutyötä tehneet miehet pelästyivät
tsasounan tornin putoamisesta aiheutuvaa kellojen kuminaa. Tsasouna suljettiin, ja suomalaiset
korjasivat sen vuonna 1944. Nautimme yhteisen
maukkaan illallisen, ja majoituimme eri perhei-
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siin. Illalla oli vielä mahdollisuus saunoa kylän
vanhimmassa, 110-vuotiaassa savusaunassa.

Sandarmohin surullinen historia
Toisen matkapäivämme pääkohteena olivat maailmankuulut kalliopiirrokset Belomorskissa. Matkalla Belomorskiin pysähdyimme myös Stalinin
vainojen aikaisella Sandarmohin joukkohaudalla. Paikka oli kaikessa karuudessaan ahdistava.
Joukkohaudat löydettiin sattumalta vasta vuonna
1997. Sinne on haudattu mm. yli tuhat Solovetskista tuotua vankia, kaikkiaan yli seitsemän tuhatta ihmistä. Paikalle rakennetussa tsasounassa vietetään muistojumalanpalvelusta kerran vuodessa.
Kalliopiirroksille saavuimme illalla rankassa
vesisateessa. Näiden Uikujoen suiston saarilla
sijaitsevien piirrosten iäksi on arvioitu peräti
5 000–6 000 vuotta. Ensimmäiset piirrokset
löydettiin 1920-luvulla, loput 1950-luvulla.
Pirta 3 | 2012

Ihailimme piirroksia ja ihmisten kykyä kuvata
maailmaa erittäin realistisesti sen aikaisin vähäisin
tarvikkein.

Belomorskissa vietetyn hotelliyön jälkeen suuntasimme kohti Solovetskia. Laiva saarelle lähti
Vienan Kemistä. Solovetskin saaret koostuvat
kuudesta isosta ja useasta pienestä saaresta. Isoin
saarista on Suuri Solovetskin saari, jolla luostarikin sijaitsee. Ensimmäisenä iltana tutustuimme
valaisiin. Näimme lähes parikymmentä meren 90
maitovalaasta uiskentelemassa ja sukeltelemassa.
Seuraavana Solovetskin päivänä tutustuimme
itse luostariin. Saaren historia on synkkä ja monivaiheinen. Luostari perustettiin vuonna 1429 ja se
toimi lähes 500 vuotta, aina vuoteen 1920 saakka. Vuonna 1923 saarelle perustettiin ensimmäinen poliittisille vangeille tarkoitettu erikoisleiri,
joka oli toiminnassa vuoteen 1939 asti. Saarella
on museo, jossa kerrotaan havainnollisesti näistä
järkyttävistä ajoista. Luostari on jälleen toiminnassa, ja useat vapaaehtoiset ovat töissä saarella
korjaamassa ja huoltamassa vanhoja rakennuksia. Saarella on tuhat asukasta, ja oman värinsä
saarelle toivatkin vapaana kulkevat kotieläimet
kuten lehmät ja vuohet.
Illalla halukkaat saivat lähteä toiselle valasretkelle, jonne mentiin bussilla ja pitkospuita patikoiden. Lähes viiden kilometrin pituisella patikkamatkalla oli aikaa nauttia hiljaisesta luonnosta,
ihmetellä runsaana kukkivia hilloja ja korkealla
kelossa sijaitsevaa kotkanpesää. Patikkaretki hyttysten seuraamina kannatti, näimme jälleen runsaasti valaita.

Aitoa karjalaista vieraanvaraisuutta
Seuraavana aamuna lähdimme laivaretkelle Isolle
Jänissaarelle, jossa on kolmetoista vanhaa, erikokoista labyrinttiä. Niiden merkitystä ja syntyperää on tutkittu paljon. Saarella on myös kirkko ja
vanha satama. Saaren kasvillisuus on tundraa, ja
se poikkeaakin täysin muun Solovetskin saariston
kasvillisuudesta. Saari oli upea paikka, rauhoittava ja lähes myyttinen monine labyrintteineen ja
vanhoine rakennuksineen.
Illalla siirryimme laivalla takaisin Vienan Kemiin, jossa majoituimme hotelliin. Aamiaisen jälkeen matkamme jatkui kohti Jyskyjärveä, erästä
kauneimmista karjalaiskylistä. Se on perinteinen
Pirta 3 | 2012

Kuva Seija Tyni

Vaikuttavat Solovetskin saaret

karjalainen joenvarsikylä, jossa talot kulkevat pitkin joentörmää. Jyskyjärvellä on myös joen yli rakennettuja riippusiltoja, jotka yhdistävät joessa
olevia saaria mantereeseen. Jyskyjärvellä majoituimme perheisiin, joissa meitä jo kovasti oli odotettu. Emännät olivat laittaneet maukkaat illalliset
ja mustat kylyt eli savusaunat oli lämmitetty vieraita varten. Vieraanvaraisuus oli käsinkosketeltavaa! Illalla meille oli järjestetty kulttuuritalolle
paikallisten taitajien kuoro- ja kansantanssiesitys.
Saimme nauttia karjalaisesta kulttuuri- ja kansanperinteestä alkuperäisessä ympäristössä, mikä teki siitä vieläkin vaikuttavampaa. Myöhäisiltainen
kävely riippusilloilla oli vaikuttava kokemus, tuntui, kuin aika olisi pysähtynyt.
Aamulla oli aika hyvästellä Vienan mummot
ja lähteä kotimatkalle. Turhaan ei puhuta Vienan
sinestä, maisemassa ja koko paikassa on jotakin
hyvin rauhoittavaa ja juurillemme menevää. Kiire
unohtuu, on vain se hetki. R

Kirjoittaja
on Helsingin
Kalevalaisten Naisten
puheenjohtaja.
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YHDISTYSTEN KUULUMISIA

Iloiten
Ilomantsissa!
Torstaina 7.6. ympäri Suomea
pakkautui juniin ja busseihin
joukko iloisia ja reippaita
helkanuoria. Edessä häämötti
kesäleiri Ilomantsin Iknonvaaran
koululla.

I

knonvaaran koululla leiriläisiä odotti
lattiamajoitus luokissa. Oman nukkumisnurkan löydyttyä repuista kaivettiin
heti esiin tärkeitä leiritarvikkeita: makuupusseja, uimapukuja, askartelusaksia,
tuunattavia vaatteita ja tietenkin karkkia.
Kaikkia näitä tarvittiinkin viikonlopun kestävän leirin aikana.
Leirin teema ”vaatteet on mun aatteet”
innoitti leiriläisiä tuunaamaan vaatteista

Kuva Katariina Meltti

Helkanuorten liitto | Johanna Kuukkanen

uudenlaisia muotiluomuksia urakalla. Nämä luomukset kasvomaaleineen ja kampauksineen kirvoittivat hurjat aplodit helkanuorten järjestämässä muotinäytöksessä.
Lavalla nähtiin myös upeita helkanuorten
omia esityksiä laulunumeroista sketseihin.
Vaatetuunauksen lisäksi kädentaitoja harjoiteltiin leirin aikana erilaisissa käsityöpajoissa. Pajoissa valmistui kuvakehyksiä,
helmikoruja sekä ovikoristeita.
Ilomatsissa helkanuoret pääsivät tutustumaan karjalaiseen kulttuuriin Parppeinvaaran runokylässä. Mieleen jäivät kantelemusiikki pirtissä, ortodoksinen pyhäkkö

Kaikkien Pyhien tsasouna sekä luontopirtti
Mesikän eläimet. Ja oi miten hyvältä kierroksen päätyttyä maistuivatkaan ravintola
Parppeinpirtin lämpimät piirakat!
Leiriläiset saivat viikonlopun aikana
nauttia jälleen uudesta palasta kalevalaista kansanperinnettä, tällä kertaa Ilomantsilaisten näkökulmasta. Suuri kiitos leirin
järjestäjille sekä Maire Purmoselle, joka
piti huolta helkanuorista koko leirin ajan.
Erityiskiitos myös Virpi Nordlundille joka
huolehti siitä, että leiriläiset saivat vatsansa
täyteen hyvää ruokaa iloisen hymyn kera.

Kalevalaisten Naisten Liitto tarjoaa
jäsenilleen unohtumattomia tapahtumia,
innostavaa kulttuuria ja ikiaikaista iloa.

Liity nyt mukaan!

Lisätietoja www.kalevalaistennaistenliitto.fi
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Kirjoja ja muotia

Teksti Marja-Leena Mäkelä | Kuva Viktoria Kulmala

Tämän on oltava maailman
parasta kirjastotiskin käyttöä.
Näin totesi Mynämäen
kirjastotoimenjohtaja Viktoria
Kulmala katsellessaan, miten
vologdalaiset ja mynämäkeläiset
lapset ja nuoret esittelivät
kierrätystavarasta valmistettuja
asuja kirjaston matolla peitetyllä
lainaus- ja palautustiskillä.

V

iktoria Kulmala oli tavannut Novgorodissa Suomi-Venäjä -kulttuuriforumissa Vologdan Ekologisen kirjaston johtajan Olga Samsonovan. Keskustelun päätteeksi Kulmala ehdotti, että Mynämäellä
järjestettäisiin muotinäytös, jossa kymmenen vologdalaista ja kymmenen mynämäkeläistä lasta ja nuorta esittelisi itse kierrätysmateriaaleista valmistamiaan mielikuvituksellisia rooliasuja.

Tölkeistä takki,
muovipussista mekko
Mynämäen Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikallisosaston kädentaitokerho
Tikkurin lapset kävivät tuumasta toimeen
ja valmistivat asuja ohjaajiensa Riitta-Liisa
Aallon ja Leena Gustafssonin opastamina.
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Materiaaliksi kelpasivat vanhat sateenvarjot, leikkausaliliinat, kahvipussit, tölkit,
kravatit, pakkausmateriaalit, karkkipaperit, viinirypälerasiat, pahvilaatikot – lyhyesti sanottuna kaikki mahdollinen tavara,
jota useimmat ihmiset pitävät roskana.
Vologdan Ekologinen kirjasto oli etsinyt eri kouluista 10–12-vuotiaita oppilaita
valmistamaan asuja erilaisista hylätyistä aineksista. Asuihin oli käytetty karkkipapereita, lautasliinoja, muovi- ja roskapusseja,

hedelmärasioiden verkkopusseja, aikakauslehtiä ja pitsejä. Vieraiden näytös oli muokattu tarinaksi, joka alkoi kotikaupungin
kauniista kuvauksesta ja sen erikoisuuden,
pitsin, ylistyksestä. Jokainen mannekiiini
luki itse asuunsa istuvan runon.
Mynämäen mannekiinit kiersivät yksi
kerrallaan kirjastotiskistä rakennetulla lavallaan ja heidän ohjaajansa kuvaili asun
synnyn. Asut näytettiin neljässä ryhmässä:
vuodenajat, päivä ja yö, nuket ja peikot, ja
lopuksi esittäytyivät intiaani ja robotti. Ikimuistoinen tapahtuma, jollaista on helppo
suositella mille tahansa yhdistykselle järjestettäväksi!

Liiton jäsenille 10 % alennusta
Vuorelmalta
Järvelässä toimiva Helmi Vuorelma Oy on suomalaisen käsityöperinteen uranuurtaja. Yli 100 vuotta sitten Helmi Vuorelma alkoi valmistaa kodintekstiilejä ja
kansallispukuja. Vuorelma työllisti erityisesti naisia, ja pyrki kohentamaan heidän
elinolojaan. Vuorelmalta voi nykyisin hankkia kansallispuvun lankoina, kankaina
tai täysin valmiina kokonaisuutena. Myös ryijytarvikkeet kuuluvat yrityksen valikoimiin. Tuotteisiin voi tutustua nettikaupan kautta tai Järvelän tehtaanmyymälässä. Kalevalaiset naiset ovat oikeutettuja 10 prosentin alennukseen Vuorelman
liikkeessä.
Helmi Vuorelma Oy
Koukuntie 28, 16600 Järvelä
03 877 780
helmi@vuorelma.net
www.vuorelma.net

39

Yhdistys esittäytyY PUUMALAN Kalevalaiset NAISET

Elsa Heporaudan perintöä
vaalitaan Puumalassa
Puumalan Kalevalaiset Naiset
Perustettu vuonna 1983, jäseniä 65
Puheenjohtaja Aino Keijonen
www.puumalankalevalaisetnaiset.com

Teksti Veera Ryynänen ja Mari Virta | Kuva Mari Virta

Puumalan kalevalaiset naiset ovat tuoneet ansiokkailla ja
monipuolisilla tavoilla esiin Liiton perustajaa Elsa Heporautaa.
Heporaudan ohella toinen tärkeä tavoite on kalevalaisen
kulttuurin eli omien juurtemme elävöittäminen.

P

uheenjohtaja Aino Keijonen liittyi Puumalan Kalevalaisten jäseneksi 1980-luvun lopussa. Keijonen toimi tuolloin Helka-ohjaajana, ja sitä kautta myös Liitto tuli hänelle tutuksi.
– Runot ja kirjallisuus sekä lastenkulttuuri ovat
aina olleet lähellä sydäntäni. Valitettavasti Helkatoiminta Puumalassa kuitenkin
lopahti lasten vähetessä ja vetäSuurin tytöistä Puumalan,
Sahanlahden Elsa Koponen,
jän puutteeseen 2000-luvun alsait elämässäsi paljon aikaan,
kupuolella.
osa siitä perustunee lapsuuden taikaan.
Puheenjohtajaksi Puumalan
Täällä opit tuntemaan eläimet ja kasvit,
Kalevalaisiin Naisiin Keijonen luymmärtämään ihmisten kommervenkit.
Tutuksi tuli sahalaisten elämä,
pautui 2000-luvun puolenvälin
ehkei sen jälkeen mikään enää yllätä.
jälkeen, kun yhdistyksen aktiiKaukana kävit ja paljon teit,
vit ryhtyivät puhaltamaan lähes
Puumalaa ansiokkaasti maailmalle veit.
Suomea kehitit väsymättä,
sammuksissa olleeseen yhdistykkalevalaisesta aatteesta tinkimättä.
seen henkeä. Tuolloin myös LiiLoit Kalevala Korun ja Kalevalaiset Naiset,
ton hallituksessakin vaikuttava
tuotantosi kattaa aiheet monenlaiset.
Itsepäinen ja vaativakin osasit olla,
Helena Rossi aloitti sihteerinä.
mutta kun tehdään, tehdään kunnolla.
– Puumalassa tunnen olevani
Kaiken pontimena oli rakkaus ihmisiin,
hyvällä paikalla. Meillä on tosi
mikä joskus vei myös rahallisiin vaikeuksiin.
innokas ja tehokas sihteeri ja saEt laskenut tunteja, jotka muiden hyväksi toimit ja
moin yhdistys. Yhdistyksemme
kaikista aina vain parhaat puolet poimit.
toimiva joukko on kapea, mutta
Sivistynyt sekä tiedoiltaan että sydämestään,
saamme tarvittaessa lähes koko
voi Puumala olla ylpeä tyttärestään.
			 Anu Kiljunen
yhdistyksen naiset liikkeelle, kertoo Aino Keijonen.

Elsa yksissä kansissa

perintöä. Tätä tehtävää toteuttaa kesällä julkaistu
Elsa Heporauta – elämää Etelä-Savossa CD-levy.
Elsa Heporautaa koskevaa tietoa ja materiaalia
on ollut olemassa paljon, mutta aineisto on ollut
hajallaan ja järjestelemättä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistoista löytyi runsaasti Elsaa
koskevaa materiaalia, joka oli jäänyt luetteloimatta. Nyt Puumalan Kalevalaisten Naisten hallussa oleva Etelä-Savon alueelta kerätty aineisto
on arvonsa mukaisessa järjestyksessä. Yhdistyksen koostamalta CD-levyltä löytyy muutamalla
klikkauksella muun muassa Elsa-aiheisia kirjoituksia, kuvia, aikalaismuistoja, lehtileikkeitä sekä
tietoa Ristiinan ajasta.
– Elsa Heporaudasta ei muuten ole tehty yhtään väitöskirjaa, vinkkaa hankkeen sielu Ulla
Paavilainen.
Elsa Heporauta -tietopankin eteen uurasti
monta ihmistä. Tuula Vainikka laati tulosta tuottaneen hankeavustushakemuksen, ja Anu Kiljunen vastasi tiedon kokoamisesta, luokittelusta ja
järjestelystä. Helena Rossi hoiti käytännön asioita ja yhteyksiä eri tahoihin. Arijoutsi Heporauta sekä Arne Hästesko toimittivat materiaalia, ja
monet muut avustajat jakoivat tietojaan CD-levyä
varten. Asta Kainulainen on skannannut vanhoja
Puumala-lehtiä ja Hely Salmela vastannut talousasioista. Lisäksi Liisa Kiljunen ja Pirkko Pitkäpaasi ovat ojentaneet auttavat kätensä. CD-levyhanke osoittaakin, kuinka monimuotoista osaamista
yhdistyksestä löytyy.
Elsa Heporaudan perintöä vaalii myös yhdistyksen projekti Heporautahuone, joka on ollut
neljättä kertaa esillä jossain muodossa Puumalan
kesässä. Heporautahuone-hanketta on tukenut
Museovirasto.

Puumalan Kalevalaisten Naisten tärkein tehtävä
on pitää kuuluvilla ja näkyvillä Elsa Heporaudan
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Rikas perinnekulttuuri eläväksi
Heporaudan ohella toinen Puumalan Kalevalaisten Naisten tärkeä tavoite on kalevalaisen kulttuurin elävöittäminen. Kalevalan tulee olla esillä
monin tavoin eri-ikäisten elämässä.
– Yhdistyksemme järjestää vuosittain Pikku
Elsa ja Pikku Seppo Ilmarinen -kulttuurikilpailun
peruskoulun kuudesluokkalaisille. Elsa Heporauta oli esillä Naisten Päivillä Puumalassa ja vanhusten leirillä viime kesänä, kun Helena Rossi piti
esitelmää Elsasta ja hänen aikakaudestaan, summaa Keijonen.
Puumalan yhdistyksellä on omat nettisivut, joita pyritään päivittämään säännöllisesti. Tapahtumista tiedotetaan Puumalan kunnan sivustoilla.
Myös kasvotusten mainostaminen on yksi tärkeä
tiedottamisen muoto. Kalevala Koru ja sen hienot
tuotteet ovat myös esillä toiminnassa.
Paikallinen kulttuuri on Puumalan Kalevalaisten Naisten toiminnalle tärkeää. Yhdistyksen
jäsenet ovat olleet mukana keräämässä puumalalaista muistitietoa dokumentoitavaksi, mutta
nykyisin tätä tehtävää hoitaa lähinnä Muino ry
Puumalassa. Yhdistyksen tärkeitä yhteistyötahoja
ovat Puumala-seura, Lions Club Puumala, Martat, Kotitalousnaiset sekä muutamat muut yhdistykset ja yritykset. Tärkein yhteistyökumppani on
Pirta 3 | 2012

ollut Puumalan kunnan kulttuuritoimi. Orastavaa
yhteistyötä on ollut myös Imatran, Mikkelin ja
Savonlinnan Kalevalaisten Naisten kanssa. Paikallisen kultaseppä Seppo Reposen kanssa markkinoidaan Puumalasta löydetyn muinaisen rannerenkaan mukaista tuotetta.

Sitkeys on kannattanut

Nyt on Elsa Heporautaa
digitaalisissa kirjoissa
ja kansissa. Aino
Keijonen (vas.),
Tuula Vainikka, Asta
Kainulainen, Helena
Rossi, Anu Kiljunen,
Ulla Paavilainen ja Liisa
Kiljunen tyytyväisinä
ison urakan jälkeen.

Puumalan Kalevalaiset Naiset on nykyisin paljon
tunnetumpi yhdistys kuin muutama vuosi sitten.
Keijonen mainitsee puumalalaisten suurimmaksi
haasteeksi yhdistyksen jäsenmäärän säilyttämisen
ennallaan ja monien jäsenien aktivoimisen enemmän mukaan toimintaan.
– Haluamme kasvattaa juurensa tiedostavia,
mutta uteliaita, ennakkoluulottomia, rohkeita ja
yhteistyökykyisiä kalevalaisia naisia. Se vaatii sitkeää, avointa työtä ja ainakin muutaman innokkaan näkijän ja tekijän.
Puumalan kalevalaiset haluavat kannustaa
muitakin jäsenyhdistyksiä rohkeasti ideoimaan ja
toteuttamaan omasta piiristään lähteviä ideoita.
– Yhteistyö on voimaa! Monella yhdistyksissä toimivalla naisella on hienoja taitoja, joista on
iloa toteutettaessa yhteisesti sovittua urakkaa.
Kaikki ei aina suju suunnitelmien mukaan, mutta kuten Puumalassa sanotaan: Ei reissus rikastu,
mutta viisastuu! R
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Hämeenlinnan Seudun Kalevalaiset Naiset | teksti ja kuva Taina Kangas

Oi niitä aikoja
E Hämeenlinnan Seudun Kalevalaisten
Naisten huhtikuussa järjestämä yleisötapahtuma keräsi Wetterhoffin Wanhaan kutomooninnostuneen kuulijakunnan. Oi niitä
aikoja -tapahtumassa Fredrika Wetterhoffin
käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa (nyk.
Hämeen ammattikorkeakoulu) tekstiilialan
lehtorina pitkään toiminut Elsa Silpala ja
Niittyvillan emäntänä ja liikkeenharjoittajana tunnettu Helena Raussi-Tihula kertoivat
entisaikojen suomalaisesta tekstiiliperinteestä.
Elsa Silpala on tehnyt mittavan työn Wetterhoffin tekstiilikokoelmien hyväksi. Hän
on opettajan tehtävissään organisoinut oppilaiden opintoihin sisältyneitä tekstiilien keruu- ja tallennusmatkoja. Ympäri Suomea

tapahtuneiden kenttätutkimusmatkojen aikana tutkittiin ja taltioitiin valokuvin ja haastatteluin mm. useiden kartanoiden tekstiiliomaisuutta, laadittiin talon pohjapiirros

sekä rakennusten sijoittuminen. Keruutulokset on tallennettu Wetterhoffin tekstiilikokoelmiin. Elsa valotti rikasta ja monipuolista tekstiilikulttuuriamme tutkijan,
tallentajan ja opettajan näkökulmasta.
Helena Raussi-Tihula kertoi omassa esityksessään valloittavan elävästi omista lapsuudenkokemuksistaan ja muistoistaan kotinsa tekstiileistä, niiden käyttötavoista ja
hoidosta. Ennen muovin aikakautta, kaikille tavaroille ommeltiin oma kankainen säilytyspussi, joka koristeltiin kirjonnoin ja
nimeilyin. Nykypäivän nuorille on moni
tekstiili aivan tuntematon kuten kesämatot,
yöpaitapussit, kampalaukut yms.
Tapahtumassa saimme nauttia pienen
osan alansa asiantuntijoiden valtaisasta tietämyksestä ja kokemuksesta tekstiilikulttuurimme osalta.

Joensuun Kalevalaiset Naiset | teksti Lea Lihavainen•kuva Armi Jaloniemi

Miihkalin kukitus kiinnosti joensuulaisia
E Joensuun Karjalantalon portaiden vieressä sijaitseva runonlaulaja Miihkali
Arhippaisen patsas kukitettiin Runon,
suven ja Eino Leinon päivänä 6.7. Tapahtuman runsas osallistujamäärä, lähes 70
henkilöä, ilahdutti tapahtuman järjestäjiä Joensuun Kalevalaiset Naisia, Karjalaisseurojen Pohjois-Karjalan piiriä ja
Joensuun Popmuusikoita.
Miihkali Arhippainen oli kuuluisaa
runonlaulajasukua Vienan Karjalan
Latvajärveltä. Hän lauloi kansanrunojen kerääjille 3 500 säettä. Miihkalin
isältä Arhippa Perttuselta Elias Lönnrot
sai lähes 4 500 säettä eli kolmanneksen
ns. vanhasta Kalevalasta.
Viisikymmenvuotiaana sokeutuneen
Miihkalin syntymävuotena pidetään
vuotta 1815, joten hänen syntymästään
tulee muutaman vuoden kuluttua 200
vuotta. Alpo Sailo valmisti Miihkalin
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patsaan vuonna 1973 Joensuun kaupungin 125-vuotisjuhlallisuuksiin I.K.Inhan
valokuvan pohjalta. Koska ”runon tie ei voi kasvaa
umpeen eikä sammaloitua”,
on Joensuun Kalevalaisten Naisten yhdistys tehnyt
aloitteen Joensuun kaupungille Miihkalin nimeä kantavan kadun saamisesta Ilosaareen.
Liiton puheenjohtaja Sari Kaasinen
juhlisti tilaisuutta esittämällä tervehdyksenään Miihkalille tämän oman runon.
Miihkalin kukitti tällä kertaa taiteentutkija Leena Jääskeläinen. Joensuun Popmuusikot ry :n edustaja Asko Piiparinen
tervehti osallistujia kertomalla nykyrunonlaulajien eli rockmusiikin näkymistä.
Joensuun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Matti Väistö esitti kaupungin

tervehdyksen. Väistö painotti puheenvuorossaan kunnioituksen, kuuntelemisen,
kannustamisen ja kiittämisen merkitystä.
Joensuun Kalevalaisten Naisten puheenjohtaja Aino Kuittinen vahvisti päätössanoissaan, että tavoitteena on tehdä tilaisuudesta jokavuotinen. Joensuussa koettiin, kuinka nykyaikainen runonlaulajien
sukupolvi ja Miihkalin kaltainen kalevalainen ikiaikainen traditio voivat kohdata.
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Oulun Kalevalaiset | Teksti Virpi Knuutinen•kuva OSAO/Pikisaari

Vastavalmistuneita artesaaneja palkittiin Oulussa
E Muodon mieli – ajan kieli -teeman innoittamana Oulun Kalevalaiset ry tahtoi
palkita kädentaitajia, jotka hallitsevat
perinteiset työtavat, mutta soveltavat
perinnettä omista lähtökohdistaan uudella ja luovalla tavalla. Näitä taitajia
löytyi Oulun seudun ammattiopiston
Pikisaaren yksiköstä. Oppilaitoksen esityksestä stipendin saivat korualan artesaani Maija-Elina Oikarinen ja puualan artesaani Jukka Soronen. Stipendin
lisäksi Maija-Elina ja Jukka saivat Kalevala Korun lahjoittamat korut.
Maija-Elina Oikarinen on taiteellisesti lahjakas korualan artesaani. Hän monipuolinen osaaja, joka taitaa kultasepän
alan perinteisiä tekniikoita soveltaen niitä persoonallisessa korumuotoilussaan.
Maija-Elina tekee laadukkaita koruja
monipuolisesti erilaisista materiaaleista.

Hän on käyttänyt koruteoksissaan jalometallien lisäksi ennakkoluulottomasti
muun muassa
tekstiilejä, kierrätysmateriaaleja ja kuvaprinttejä. Maija-Elina Oikarinen on
myös hyödyntänyt kulttuuritaustaansa korujensa innoittajana. Hän on
esimerkiksi käyttänyt kolttasaamelaisten
tekstiilikirjonnan malleja korujen muotoilussa modernilla tavalla.
Jukka Soronen on suoriutunut opinnoistaan kiitettävillä arvosanoilla. Hänen opinnäytteensä, pöytä ja penkit, on

perinnettä uudella, modernilla tavalla
esiintuotua puusepäntyötä.
Stipendit luovutettiin oppilaitoksen
kevätjuhlassa. Stipendejä olivat luovuttamassa yhdistyksen rahastonhoitaja Tellervo Merenlahti ja entinen pitkäaikainen puheenjohtaja Maisa Nurmiala.

Rovaniemen Kalevalaiset Naiset / teksti Maria-Liisa Juntunen•kuva Anna Enbuske

Rovaniemen Kalevalaiset Naiset Marjetanjuhlassa
E Rovaniemen Kalevalaiset Naiset tuulettivat kansallispukujaan varsin perinteikkäässä juhlassa ja ympäristössä. Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto järjestää
joka vuosi heinäkuun loppupuolella Marjetanjuhlan, joka on ollut kautta vuosikymmenien henkisen ja yhteiskunnallisen
elämän kesäinen merkkitapaus. Tämän
vuoden juhla 22.7. oli järjestyksessään 61.
Juhlaa vietettiin perinteisesti kauniissa
ja avarassa kotiseutumuseo Pöykkölän pihapiirissä. Rovaniemen Kalevalaiset Naiset on vuosien mittaan tehnyt yhteistyötä kotiseutuyhdistys Toton kanssa. Nyt
saimme meitä kovasti innoittavan kutsun
tulla mukaan Marjetanjuhlaan. Saimme
samalla aivan mainion tilaisuuden tuulettaa kansallispukujamme. Pukujen tuuPirta 3 | 2012

lettajia oli paikalla
useita kymmeniä. Ja
mikä parasta, esitimme meiltä pyydettynä juhlan ohjelmaan
sisältyvän kansallispukukavalkadin.
Siihen valittiin muutamia lähinnä pohjoisen alueen pukuja.
Olipa mukana pari
miestenkin pukua.
Tellervo Enbuske Juhlaan osallistuneita piharakennuksen portailla.
esitteli hyvällä asiantuntemuksella puvut kertoen lyhyesti
ku. Kaunis ja aurinkoinen sää antoi mainiiden käytöstä ja historiastakin. Suurimniot puitteet niin yhdistyksen jäsenten
man huomion ja perusteellisemman
tapaamiselle kuin koko perinteikkäälle
esittelyn sai sinisävyinen Rovaniemen pujuhlallekin.
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Savonlinnan Kalevalaiset | Teksti Annaliisa Nissinen• Kuva Kalevala Koru

Soljen juurilla
E Savonlinnan Tynkkylänjoen Kylmäniemessä sijaitsee valtakunnallisesti arvokas muinaisjäännösalue, jota on tutkittu
Savonlinnan maakuntamuseon toimesta. Kylmäniemen sisäosassa on sijainnut
useita kivikautisia asuinpaikkoja. Paikalta on saatu talteen Savossa harvinaista
merovingi- ja viikinkiaikaista esineistöä,
mm. kirves ja pronssisolki. Vuonna 1991
Savonlinnan maakuntamuseon arkeologi Timo Sepänmaa löysi alueelta soljen.
Nykyään soljen esikuva kuuluu Kansallismuseon arkeologisiin kokoelmiin.
Kyseessä on tasavartinen, keskeltä ku-

pera ja hieman leveämpi
pronssista valmistettu
solki. Se ajoittuu merovingiajalle (n. 600–800 jKr.). Solki on pieni ja sen
päällä sekä molemmissa päissä on viivamaista uurrekoristelua. Tällaisia tasavartisia solkia on käytetty naisen olkasolkina
ja ns. kolmantena solkena rinnalla. Soljen
mielenkiintoisuutta lisää paikkakuntakohtaisuus. Vastaavanlaisia solkia ei ole

löytynyt muualta Savonlinnan alueelta.
Soljen löytyminen on arkeologisesti
ja historiallisesti arvokas tieto muinaisen
asujaimiston olemassaolosta Savonlinnan seudulla ja pohjoiseen suuntauvan
vesireitin varrelta. Solki on historiallisesti Savonlinnaan läheisesti liittyvä merkittävä löytö. Pitkän tauon jälkeen solkea
voi jälleen ostaa Savonlinnan alueelta.
Paikkakuntaisesti tämä on hieno ja ilahduttava asia. Solki on myynnissä Timanttiset Kulta-Center -liikkeissä, Riihisaaren maakuntamuseossa ja Savonlinnan
Kalevalaisilla.

Tampereen Kalevalaiset Naiset | Teksti Hanna Rantanen

Kaupunkilaisen kädenjälki ja yhteinen ilo
E Tampereella vietettiin sunnuntaina
12.8. Puistofiestaa, jonka tarkoituksena
on löytää uusia tapoja käyttää kaupunkitilaa sekä luoda kaupunkilaisille yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Tarkoitus toteutui
mainiosti, kun Hämeenpuisto täyttyi sadoista yhdistysten ja seurojen toimintapisteistä tulvillaan elämyksiä kaikille
aisteille.
Tampereen Kalevalaiset Naiset tarjosi tapahtumassa mahdollisuutta tutustua
Liiton ja paikallisyhdistyksen toimintaan,
osallistua Kalevala-visaan ja Kalevala Korun arvontaan sekä painaa kädenjälkensä kallioon! Osastolla kävi iloinen kuhina
toisten muistellessa Kalevalan tarinoita
ja toisten etsiessä maalatulle kämmenelleen omaa paikkaa kankaalle painetussa
kallioseinämässä. Joku päätyi painamaan
kämmenensä Ikiaikainen-sanan päälle,
toinen halusi etsiä vapaata pintaa erottuakseen muiden jäljistä. Tapahtumassa
toteutui yhteinen ilo ja aitous, ehkä juuri
se tähän aikaan uudistunut ikiaikaisuus!
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Positiivinen kiinnostus heijastui konkreettisesti 200 visailijan jättämään arvontakuponkiin, jossa kymmenet toivoivat
saavansa lisätietoa kalevalaisesta toiminnastamme. Tämä palaute rohkaisee meitä
jatkossakin jalkautumaan keskelle Tamperetta – Kalevalan kaupunkia.
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Tornion Kalevalaiset Naiset | teksti Maire Pelttari•kuva Aineen taidemuseo

Tuuletusta kahdessa valtakunnassa
E Tornio-Haaparanta on vanhastaan yhtenäistä kulttuurialuetta. Niinpä alueella kulttuurityötä tekevät järjestöt yhdistivät voimansa ja panivat 11. elokuuta
pystyyn perinnepäivän, johon näyttävä
kalevalaisten naisten kansallispukujen
tuuletustapahtuma liittyi.
Päivä aloitettiin piknikillä Tornion Pikisaaressa. Aurinkoinen sää houkutteli ja
tunnelma kohosi, mitä useampia kansallispukuisia naisia siirtyi sillan yli saareen.
Eväät nautittuamme järjestäydyimme
kulkueeksi n. 40 naisen voimin ja marssimme Hallituskatua Rajalla-kauppakeskukseen. Paikalla ollutta yleisöä kiinnostivat puvut ja tapahtuman tarkoitus. Tietoiskun jälkeen jatkoimme rajasillan yli
Haaparannan torille ja siellä sama toistui.
Haaparannan kalasatamassa oli jo aamulla aloitettu Mustaparta-markkinat,
joille olimme sopineet osallistuvamme.
Niinpä bussiin ja paikallisoppaan ohjauk-

sessa läpi vanhojen ruotsalaiskylien kohti satamaa. Iisakki Mustaparta on
1700-luvulla elänyt torniolainen talonpoika, joka rakentamallaan laivalla seilasi
Tukholmaan ja herätti huomiota huimilla
seikkailuillaan. Hänen ympärilleen on
nyt rakennettu paikalliskulttuuria hyödyntävä projekti.
Satamassa tarjolla oli suurinta tornionlaaksolaista herkkua, puikkopottuja kuppivoisooseineen. Tutustuimme paikallisiin

käsitöihin ja kolmannen kerran päivän
aikana esittelimme upeat kansallispukumme.
Päivä kokonaisuutenaan oli onnistunut. Läpi kahden kaupungin marssinut
värikäs kulkue herätti ihastusta ja uteliaisuutta, perinne ja kansallinen kulttuuri nousivat näyttävästi esille. Paitsi
puvut toivottavasti myös asenteet perinteitä kohtaan tuulettuivat ja saamme
lisää innokkaita kulttuurityöhön.

Tukholman Kalevalaiset | Teksti Aulikki Lundgren•kuva Sylvi Malminoksa

Kesäretki Liisa Lipsasen linnaan
E Tukholman Kalevalaisten tämän vuoden retki ei ollut mikä tahansa retki.
Saimme kaksi kärpästä yhdellä iskulla;
mukavan matkan ja samalla tapasimme
suuren suomalaisen naisen.
Tänä keväänä kävimme tapaamassa
Linnan rouvaa Liisa Lipsasta hänen
upeassa Mauritzbergin linnassaan Itämeren rannalla, lähellä Norrköpingiä ja
Kolmårdenin eläintarhaa.
Liisa Lipsanen on toteuttanut sen mitä monet meistä unelmoivat. Hän aloitti
kokonaan uuden elämän 50-vuotiaana
muutamalla vieraaseen maahan, osti
400 vuotta vanhan Mauritzbergin linnan
ja sen mahtavan ympäristön.
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Noin 20 vuotta on Liisa tehnyt kovaa
työtä, kunnostanut linnan hellällä kädellä ja kehittänyt sen ympäristön luonnonläheiseksi ja nykyaikaiseksi vapaaajan keskukseksi.
Liisa kertoi meille itsestään, vaiherikkaasta elämästään sekä esitteli meille
linnan ympäristöineen.
Koko päivä oli lämmin ja sydämellinen, hyvästellessämme tuli jopa tippa
silmään, ei ainoastaan meille lähtijöille
vaan myös Liisalle.
Liisa Lipsanen (ent. Seppälä, tunnettu
myös iskelmälaulaja Dannyn entisenä vaimona) on myös ollut Kalevala Korun
hallituksen jäsen, hän tuntee Liiton toiminnan ja molemmat ovat hänen sydäntään lähellä.
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Kalevalainen kekri Hämeenlinnassa

Tervetuloa iloiseen kekrin viettoon linnaan ja Verkatehtaalle. Kekripidot juhlitaan linnassa ainutlaatuisessa
kalevalaisessa tunnelmassa. Lauantaina kokoonnutaan Verkatehtaalle elämyksellisten esitysten pariin.
Iltapäivän voi viettää kekrimarkkinoilla, käsityöpajoissa tai folkjammaten.
KEKRIPIDOT HÄMEEN LINNASSA 26.10.
Kustaa III:n katu 6
klo 17
klo 18–22

Opastettu kierros linnassa 6 €
Kalevalaiset Kekripidot linnassa
Soittoa, laulua ja ilonpitoa sekä Kalevala Korun muinaispukunäytös
Hinta 70 € sisältää kalevalaisen illallisen juomineen

Kuva Tuomas Sormunen

Kuva Hämeen linna

26.–27.10.2012

SEMINAARI JA KEKRIMARKKINAT VERKATEHTAALLA 27.10.
Paasikiventie 2
Päivän hinta 45 € + materiaalimaksu käsityöpajoihin / FolkJam® -maksu
klo 9.00–11.30

Seminaari
Päivän viritys, puheenjohtaja Sari Kaasinen
Fredrika Wetterhoff – La Femme d’Avenir / Henna-Maija Alitalo
Kalevala Koru 75 vuotta / tuotepäällikkö Mari Kotka
Larin Paraske -palkinto
klo 11.30–12.30 Lounas
klo 12.30–15
Kekrimarkkinat
Käsityöpajat, vetäjinä Hämeenlinnan yhdistyksen väkeä.
Kansallispukukonsultti Taina Kangas tavattavissa.
Iloinen FolkJam®-tuokio
Kuhinassa mukana mm. Kalevala Korun ja Hämeenlinnan Seudun KN:n myyntipisteet
sekä Kalevala Korun vanhojen puuesineiden näyttely.
Käsityöpajoissa ja FolkJamissa® maksu käteisellä. Hanki joululahjasi jo nyt!
klo 15–16
Kekrikahvit ja päivän päätös, puheenjohtaja Sari Kaasinen
Ilmoittautuminen 10.10. mennessä: veera.ryynanen@kalevalaistennaistenliitto.fi tai puh. 09 604 791 / Ilmoita, mihin ohjelmiin osallistut!
Maksut Liiton tilille FI90 2142 1800 0097 33 / viite 3586
Majoitusvaraukset suoraan hotelleista:
Hotelli Emilia, Raatihuoneenkatu 23
puh. 03 612 2106 / hotelliemilia@hotelliemilia.fi
90 € / 2 hh, 80 € / 1 hh
Sokos Hotelli Vaakuna, Possentie 7
puh. 020 1234 636
sales.hameenlinna@sokoshotels.fi
86 € / 2 hh, 66 € / 1 hh
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Seuraavassa numerossa 7.12.2012
Huonekalujen perinteinen muotoilu kestää aikaa
Kiehtovat, pelottavat haltiat
Kekristä jouluun
Pirta 3 | 2012

KOLUMNI

Muotoilun merkityksestä
Vierailevat kolumnistit pohtivat
vuoden teemaa vuorotellen
muodon ja kielen näkökulmista.

W

orld Design Capital -vuosi etenee kovaa vauhtia eteenpäin ja muotoilusta sekä sen merkityksestä käydään aktiivista keskustelua niin ammattipiireissä ja mediassa kuin yleisönkin joukossa.
Muotoilun perinteinen rooli käytännöllisyyttä, toimivuutta ja kauneutta lisäävänä tekijänä on saanut rinnalleen uusia muotoja, kuten käyttöliittymäsuunnittelu, palvelumuotoilu ja strateginen suunnittelu. Ne herättävät paljon kysymyksiä
ja uteliaisuutta, kenties myös toiveikkuutta.
Siinä missä Suomessa ja länsimaissa parannetaan palveluita ja arjen toimivuutta muotoilun avulla, käytetään muotoilua yhä monipuolisemmin myös
köyhillä alueilla kuten Afrikassa ja Aasiassa. Muotoilun moninaiset merkitykset
ja sen tuomat mahdollisuudet elämänlaatua parantavana tekijänä ovatkin tehneet siitä tärkeän ja merkityksellisen meidän kaikkien tulevaisuuden kannalta.
Onkin perusteltua sanoa, että muotoilu on noussut yhdeksi yhteiskunnan
tärkeimmistä rakennuspalikoista. Se koskettaa meitä kaikkia niin kotona aamukahvilla kuin kuntapalveluja käyttäessämme tai sähköistä bussiaikataulua
selatessamme.
Muotoilun perinteiset osa-alueet kuten huonekalusuunnittelu, vaate- ja
tekstiilisuunnittelu sekä teollinen muotoilu ovat edelleen tärkeitä sekä arkea
että kilpailukykyä parantavia tekijöitä. Perinteisten osa-alueiden rinnalle nousseet uudet mahdollisuudet täydentävät muotoilun kenttää ja asettavat sen yhä
laajempaan yhteisyöhön muiden ammattikuntien kanssa.
Yhtä tärkeä kuin muotoilu sinänsä, on se että me muotoilun käyttäjät pysymme tarkkaavaisina siitä, mitä muotoilulta haluamme. Muotoilu on meitä
käyttäjiä varten ja meidän tulee määritellä hyvä muotoilu ja vaatia siltä parasta laatua ja toimivuutta. Muotoilun tulee helpottaa elämäämme, tehdä siitä
toimivampaa, kauniimpaa ja kestävämpää.
World Design Capital -vuoden perinnöksi toivottavasti jääkin yhä suurempi
kiinnostus muotoilua kohtaan ja terve kriittisyys sen suhteen millaisen yhteiskunnan ja arjen haluamme.

Jukka Savolainen on
Designmuseon johtaja.
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Kuva Rauno Träskelin

Jukka Savolainen
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riipus
hopea 145,kirkas pronssi 80,rannekoru
hopea 95,kirkas pronssi 55,korvakoru, koukku
hopea 49,kirkas pronssi 40,-

MADE IN HELSINKI

EIRA

hopea ja kirkas pronssi, design Vesa Nilsson
Made in Helsinki -korusarja juhlistaa Maailman
muotoilupääkaupunkivuotta 2012.
Korusarjassa pääkaupunkimme rakennustaiteen
kauneimmat yksityiskohdat saavat korun muodon.
Eira-korujen innoittajana on ollut sydänkuvioilla
koristeltu puuovi Eiran kaupunginosassa.

Valtuutetuilta Kalevala Koru -kauppiailta. www.kalevalakoru.fi

