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Pääkirjoitus

Kohtaaminen,
joka elää yhä

Kuva Riikka Maukonen

Monikerroksellista
Kalevalan päivää Elsan hengessä,

On elokuun viimeinen päivä neljäkymmentä vuotta sitten. Ajan
Kuortaneen kansallispuvun helmat hulmuten polkupyörällä kohti
Jyväskylän vanhaa hautausmaata. Siellä minua odottaa Jyväskylän Kalevalaisten Naisten aktiivi, yhdistyksen taloudenhoitaja Linnea Oksala. Hänellä on kädessään kaunis kukkakimppu ja kamera.
Suuntaamme Heporautojen sukuhaudalle, sillä 31.8.1973 on Elsan
90-vuotissyntymäpäivä. Linnea Oksala asettelee kukat ja minut Elsa
Heporaudan hautakiven ääreen ja ottaa kuvan jouluna ilmestyvän
Vakkasen artikkelia varten.
Minä en tuolloin nuorena helkatyttönä ymmärtänyt tapahtuman
merkitystä. Nyt kuvittelen tietäväni syyn. Ikiaikainen kalevalainen
nainen Linnea Oksala halusi kuvan, jossa vanha ja uusi, perinne ja
tulevaisuus kohtaavat. Minä olin silloin tulevaisuus.
Tuo kohtaaminen on jättänyt jäljen, joka vuosikymmenien kuluessa on vahvistunut. Olen vakuuttunut, että nyt olisi minun ja
meidän kaikkien aikuisten naisten tehtävänä uudistaa perinnettä, innostaa uusia ihmisiä mukaan niin kalevalaisiin naisiin kuin
muihinkin järjestöihin. Elsa Heporauta uskoi naisten voimaan, yhteistyön voimaan ja yhteiseen hyvään. Hän perusti Kalevalaisten
Naisten Liiton ja Kalevala Korun, jotta naiset voivat tukea toisiaan,
mutta myös auttaa hädänalaisia perheitä ja lapsia.
Tämä Elsa Heporaudan 130-vuotisjuhlavuoden ensimmäinen Pirta on tulvillaan tarinoita vahvoista naisista, jotka uskoivat ja uskovat yhä tekemiseensä. Aurora Karamzin perusti diakonissalaitoksen
sekä tuki tyttöjen koulutusta ja kaikkea kulttuuria laajalla sydämellä. Kirsti Doukasin suunnittelema Maman Aurora koru on kunnianosoitus vahvalle naisvaikuttajalle. Tänään myös tanssitaiteilija Kaari
Martin uskoo omaan luovuuteensa, omaan muotokieleensä. Pirran
sivuilta löydätte lisää ﬂamencosta sekä tarinoita vahvoista naisista
eri puolilla Suomea. Juhlavuoden kolumnistimme on kirjailija Heidi
Köngäs, jotka avaa meille uusia ovia tulevissa teksteissään.
Pirta on nyt harvoja suomalaisen kulttuurin ja perinteen äänenkannattajia. Hiidenkivi lopetti vuodenvaihteessa ilmestymisen, joten tarinoiden ja tutkimusten on löydettävä uusi julkaisukanava.
Kalevalaisten Naisten Liiton julkaisema kulttuuri- ja jäsenlehti Pirta
on valmis kasvamaan ja uudistumaan.
Jo tässä numerossa vastaanne leijuu uudenlainen kuva- ja värimaailma. Pirran taitosta vastaa nyt Leena Malmberg, joka yhdessä
toimitussihteeri Petra Nikkisen kanssa on hienotunteisesti uudistanut lehtemme ilmettä. Otamme mielellämme vastaan palautetta
uudistuneesta Pirrasta!
Elsa Heporauta oli myös uudistaja, mutta ei vanhan repijä tai
raastaja. Hän katsoi tulevaisuuteen rakentavasti ja avoimesti.
Perinne on pohja, jolle voi aina rakentaa uutta. Elsa Heporauta
uskoi ihmiseen.
Annamari Maukonen
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Teksti Petra Nikkinen
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Kiihkeä ja auktoriteettikammoinen.
Huumorintajuinen ja lämmin.
Lahjakas ja sitkeä.
Helsinkiläinen tanssitaiteilija Kaari Martin
on johdonmukaisesti raivannut tiensä
yhdeksi maailman arvostetuimmista
ﬂamencokoreografeista. Tien menestykseen
Suomessa avasi La Kalevala, väkevä tarina
Ainosta ja Louhesta.

Kuva Nauska

”Haluan luoda jotain
kiinnostavaa, uutta ja
ennen kokematonta.”
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– Taiteilijako? Pikemminkin olen tämmöinen tanssiduunari stadista, Kaari Martin nauraa iloisesti. Ja ilo kulkee
monessa hänen tekemisissään mukana. Esityksiä tehdään
monesti tuskallisen luomisen kautta, mutta usein työtä
helpottavat hervoton ja villisti viljelty sisäpiirihuumori.
Nämä eväät höystettyinä sitkeydellä, taidolla ja intohimolla syntyy tämän päivän rohkeaa ﬂamencoa.

Syntynyt kulttuuriin
Kaari Martin eli ja kasvoi kulttuurin keskellä. Perheen
äiti työskenteli WSOY:llä johtotehtävissä ja mm. radiotoimittajana työskennellyt isä toimi taustoittajana useissa kulttuurihankkeissa. Isoisä toimi Väinö Linnan kustannustoimittajana. Martinin veli on Pohjois-Suomessa
asuva kuvataiteilija ja kuvataidekriitikko. Martin puhuu
perheestään ja taustoistaan erittäin lämpimästi.
– Elin koko lapsuuteni visuaalisessa ja kirjallisuuden
täyttämässä kodissa. Vanhempiani kuuluu kiittäminen
myös siitä, että suvaitsevaisuus meidän perheessämme
oli itsestäänselvyys. Tuskin olisimme hämmästyneet,
vaikka olohuoneessa olisi seissyt vihreä elefantti. Jokaiselle lapselle pitäisi opettaa samanlaiset periaatteet, painottaa Martin.
Martinin isä teki kaikki taustatyöt ﬂamencotaiteilijan
esityksiin. Kaari Martin muistelee lämmöllä viime keväänä edesmennyttä isäänsä.
– Asia on minulle edelleen erittäin kipeä ja isäni rooli
tanssiteosteni taustoittajana oli korvaamaton, hän toteaa.

”Elämäni suunta muuttui
nähtyäni
Federico Garcia Lorcan
Veren häät.”
Perheen isä rakasti klassista musiikkia. Aluksi Martin
halusikin konserttipianistiksi. Hän harjoitteli väsymättä
eri konserttoja, vaikka kurinalainen pianistin ura häntä
välillä arveluttikin.
– Rakastin soittamista, mutta koin klassisen musiikin
koko kilpailumentaliteetin todella vastenmieliseksi. Soitin
kuitenkin pianoa enemmän tai vähemmän 16-vuotiaaksi
asti, kunnes elämäni suunta muuttui nähtyäni Federico
Garcia Lorcan Veren häät. Koukutuin täysin ﬂamencosta, siitä lähtien keskityin ainoastaan tanssimiseen. Jätin
kaiken muun, en mennyt edes lukioon. Kaikki jäi tanssin
takia, kertoo Martin.

Taidetta ilman rajoituksia
Kaari Martin on pieni ja sähäkkä nainen. Puhuessa kädet
huitovat ilmaa ja iloiset naurunrypyt kehystävät hänen
ilmeikkäitä kasvojaan. Hän katsoo intensiivisesti silmiin
ja tarina rönsyilee vauhdikkaasti aiheesta toiseen. Hänessä yhdistyvät kiehtovasti etelä-eurooppalainen avoimuus
ja suomalainen periksiantamattomuus. Auktoriteeteistä
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hän ei ole koskaan välittänyt eikä sanojensa mukaan ole
koskaan ollut ”pinni ja nuttura” -tyyppi. Kärjistäen jopa
voisi sanoa, että hän on ﬂamencomaailman outolintu,
omia nykyaikaisia tanssipolkujaan itsevarmasti tallaava
kulkija.
– Kun aloitin ﬂamencoharjoitukset, en suostunut edes
pitämään hametta päälläni. Sen sijaan pukeuduin vanhoihin trikoisiin, joka taisi olla järkytys opettajalleni. Kukka
päässä olisi ollut aivan kauhistus, en vain ole sellainen
ollenkaan.
Flamencoa Martin lähestyy ennakkoluulottomasti ja ilman rajoituksia. Uutta ei voi luoda kopioimalla muita.
Hän kehittää eri tapoja tulkita ﬂamencoa nykyajassa ja
löytää ﬂamencosta jatkuvasti uutta ammennettavaa.
– Minua ei kiinnosta harjoitella ja oppia jo vuosikausia esitettyjä teoksia. Haluan luoda jotain kiinnostavaa, uutta ja ennen kokematonta, hän painottaa.
Useat Martinin teokset saavat uusia sävyjä ja ideoita vielä

”Teoksemme

ovat enemmän
nykytaidetta kuin ﬂamencoa.”

Minna Tervamäki ja Kaari Martin tanssin vietävinä. Kuva Kim Laine.

harjoitteluvaiheessa. Onkin keskeistä, että taitavan koreograﬁn on osattava improvisoida, mennä tunnelman mukana ja synnyttää hetkessä uutta, tai tarvittaessa vaihtaa
epätyydyttävä kohta täysin uuteen.

Flamenco kohtasi Kalevalan
Compañia Kaari Martinin Kalevalan kertomuksiin perustuvaa La Kalevala -esitystä sanotaan ﬂamencon läpimurroksi Suomessa. Hän ehkä hieman yllättäen myöntää,
että koko esitys lähti vitsistä.
– Lähtökohtani on aina ollut, että mistä tahansa aiheesta saa ﬂamencoesityksen. Olkoon vaikka Tähtien
Sota tai Dallas, kyllä siitä ﬂamencoesitys syntyy. Heittelimme mitä hulluimpia ideoita seuraavaksi teemaksi.
Kollegani Kati Vyyryläinen heitti ilmaan ajatuksen Kalevalasta. Nappasin siitä heti kiinni. Kalevalahan on aivan
täyttä ﬂamencoa!

Työ taustoitettiin huolellisesti ja mukaan hankkeeseen
pyydettiin ﬂamencolaulun suurin tähti, espanjalainen
Miquel Poveda, joka sovitti ﬂamencomittaan espanjaksi
käännetyt Kalevalan runot.
Tuloksena muodostui väkevä tanssiteatteriteos, jossa
kaksi kansanperinnettä yhdistyi ennennäkemättömällä
tavalla. Keskeisiksi hahmoiksi haluttiin nostaa Aino ja
Louhi, joilla Martinin mukaan on riittävästi syvyyttä ja
vahva persoonallisuus. Tanssidraama tulkittiin poikkeuksellisesti naisnäkökulmasta. Väinämöis-parka esitettiin
surkeana ukonretaleena, jota muilutettiin mennen tullen.
Martin nauraen toteaakin, että ehkei Väinämöinen kuitenkaan olisi ansainnut aivan niin karua kohtelua.

Osuva ryhmädynamiikka
Flamencotaiteilijan sielunkumppani ja korvaamaton työpari on oma aviomies, teosten säveltäjä Roni Martin. (jatkuu) >>
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Flamencoa Kaari Martinin tyyliin esityksessä Korppi ja Kello. Kuva Kim Laine.

– Ronin merkitys uralleni on ollut valtava. Hänellä on
sama asenne tehdä töitä kuin minulla. Hän on rohkeasti
lähtenyt uudistamaan kanssani ﬂamencoa, vaikka ei olekaan ﬂamencosäveltäjä. Kaikki työmme lähtevät liikkeelle keskinäisestä yhteistyöstämme, ilmapiiristä ja tunnelmasta luoda jotain poikkeuksellista.
Yhteistyökumppaneita lähes 20 vuoden uraan mahtuu
monia. Kansainvälisesti korkeatasoisen tanssiryhmän,
compañían, muodostavat lähes 20 henkilön yhteenhitsautunut joukko. Keskustelussa vilisevät sovussa niin
espanjalaiset Mariana Collado ja Carlos Chamorro, kuin
suomalaiset Maija Lepistö ja Katja Lundén. Tärkeiksi yhteistyökumppaneiksi Martin mainitsee Ángel Rojasin ja
Rafaela Carroscon. Esikuvanaan hän pitää espanjalaista
omaperäistä tanssikoreograﬁa Antonio Canalesia, joka tarinan mukaan jakoi opetusryhmänsä naisiin ja miehiin,
mutta siirsi Martinin tanssimaan miesten ryhmään.

Työ on arkista puurtamista
Viimeisin Compañia Kaari Martinin työ oli palkittu Korppi ja Kello -teos. Suunnitteluun kului puolitoista vuotta
aikaa.
– Pohdimme teoksen dramaturgiaa pitkään. Itse koreograﬁaan meni kymmenen tuntia. Olin jo niin syvällä
aiheessa, että koreograﬁan osuus tapahtui täysin luontevasti, kertoo Kaari Martin.
Nyt ryhmä harjoittelee kevään ensi-iltaa varten, jolloin
esitetään trilogian Korppi ja Kello ja Kaksi unta yhdessä
viimeinen teos Punainen Nainen. Punainen Nainen käsittelee ristiriitoja ja muutosta, aiheita,
jotka ovat läsnä jokaisen elämässä.
Flamencotaiteilijan
ajatuksissa
pyörii jo seuraava teos, työnimellä kulkeva esitys Kill Carmen,
jonka innoittajina ovat mm. kiistelty ohjaaja Quentin Tarantino ja
amerikkalainen satiirinen South
Park -sarja.Harjoitukset pidetään
mahdollisesti Espanjassa, jossa koko
perhe vierailee vuosittain. Vaikka Espanja
liittyy läheisesti perheen elämään, koti on ja pysyy Suomessa.
– Koen, että usein ulkomaisilla ﬂamencotanssijoilla on
tarve olla espanjalaisempia kuin espanjalaiset itse. Se ei
minua kiinnosta, en halua asua Espanjassa, vaan kotona
Suomessa perheeni kanssa. Toki osaan kielen ja olen opetellut kulttuurin, jotta voin harjoitella maassa.
Mukana matkoilla kulkee aina lastenhoitaja, joka mahdollistaa pariskunnan yhteiset harjoitushetket.
Työ on usein arkista puurtamista. Deadlinen lähestyessä työ runnotaan kasaan vaikka väkisin. Kun perheen
säveltäjä, Roni Martin äänittää vielä, Kaari hoputtaa vieressä toppavaatteisiin puetut lapset vierellään. Vauhtia,
lasten kanssa on mentävä ulos nyt.
– Ei minulla ole aikaa egoiluun – ehkä nuorena, mutta
ei enää. Tämä työ on ihan muurarin hommaa, kun on
pienet lapset. Taloa kasaan vaan!, hymähtää Martin.
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Tunnustettua nykyﬂamencoa
Suomalaisryhmän esityksiä on mahdotonta kuvailla perinteiseksi ﬂamencoksi. On kiinnostava tietää, miten Kaari Martin yhdistää konservatiivisen ja perinteisen ﬂamencon omantyylisekseen.
– Uskaltaisin sanoa, että meidän
teoksemme ovat enemmän nykytaidetta kuin ﬂamencoa. Otamme
mukaan ﬂamencosta niitä elementtejä, joita itse haluamme.
Esityksissämme on selkeästi
pohjoismainen leima aiheita
myöten. Ne toimivat luontevasti
ja pakottamatta.
Oman tyylin uskollinen eteenpäinvieminen kantaa myös hedelmää. Kaari Martin on kerännyt runsaasti arvostusta niin pohjoismaissa
kuin ﬂamencon alkulähteillä Espanjassa. Joulukuussa
2012 hänet palkittiin parhaasta koreograﬁasta maailman
korkeatasoisimpana pidetystä Certamen de Coreograﬁa
de Flamenco y Danza Española -koreograﬁakilpailussa.
Korppi ja kello -teos palkittiin lisäksi parhaasta sävellyksestä sekä parhaasta pukusuunnittelusta.
Martin iloitsee ryhmälle osoitetusta tunnustuksesta.
– Ulkomaisten ryhmien palkitseminen tässä kilpailussa
on hyvin poikkeuksellista. Eritoten myös siksi, että emme
edes yritä olla perinteisen espanjalaisen ﬂamencon tulkitsijoita, vaan luomme teoksia omista pohjoismaisista lähtökohdistamme. Uskonkin, että tuomaristo myös halusi
viestittää palkinnolla sitä, että ﬂamencon on kehityttävä
ja mentävä eteenpäin, siihen on tuotava uutta.

Kirjailija ja ohjaaja Heidi Köngäs
vierailee Pirran vuoden 2013 kolumnistina.

Kolumni

Kuva Otava/Jouni Harala

ja äidin ilmeen, johon sekoittui mielihyvää ja samalla sen
vetämistä sisäänpäin. Ettei isä luule itsestään liikoja.
Se sormus on nyt minulle äidin kädet ja kaikki hyvä
mikä liittyi häneen.

Äidin sormus ja
muita voimakoruja
Pidän koruja kuten naiset ennen minua. Käytän niitä koristeina, osana pukeutumista ja persoonaani. Laitan korvakorut jopa silloin kun menen työhuoneelle yksin kirjoittamaan. Ne ovat osa minua. Mutta millä perusteella
valitsen koruni? En ole oikeastaan aikaisemmin miettinyt
sitä, vaikka selvästi siihen liittyy tietty logiikka.
Vihkisormus on aina vasemmassa nimettömässä, mutta oikean käden sormiin vaihtelen sormuksia. Ohjaajana
tiedän, että kaikki sellainen, mikä tulee lähelle ihmistä,
on tärkeää. Toivottavasti tämä ei ole kuulosta miltään
”höpsismiltä”, mutta valitsen joskus tietyn äidiltä perimäni sormuksen, koska uskon sen tuovan minulle voimaa. Se on yksinkertainen kultasormus, jossa on vaaleanpunainen ovaalinmuotoinen kivi. Isä osti sen äidille
kymmenvuotishäälahjaksi vuonna 1949. Olin silloin neljän, ja muistan sen harjakattoisen omakotitalon keittiön

Korvakoruja ostan ja käytän eniten. Usein valitsen ne
värin mukaan, mutta muutamiin niistäkin liittyy jotain
sellaista, että valitsen ne muita useammin. Minun kestosuosikkini ovat Kirsti Doukasin suunnittelemat indigonsiniset korvikset, jotka miellyttävät vuodesta vuoteen.
Harmittelen, etten ostanut aikoinaan myynnissä olleita
korvakoruja toistakin väriä, sitä hehkuvaa oranssia. Enää
niitä ei saa. Monet kalevalakorut ovat sellaisia, että niihin
voi aina palata. Ne voivat unohtua rasiaan pitkäksikin aikaa ja syntyä uudelleen, kun jokin mielihalu nostaa ne
esiin.
Suomalaisia naisia pidetään käytännöllisinä ja vähän
karuina. Kuljemme kengissä, joissa on vahvasti pitoa ja
pukeudumme mustaan tai beigeen. Tukka on suora tai
muuten helppohoitoinen eikä rakennekynsiä ole kuin
harvoilla. Moni asia juontaa historiasta. Sota-aikana naiset oppivat käyttämään pitkiä housuja kun he ajoivat
aura-autoja ja pyörittivät tehtaita kotirintamalla. Ensin
kuljettiin hiihtohousuissa ja monoissa, sitten housupuvuissa ja jatsareissa. Sen muodin saneli käytännöllinen
terve järki. Sekä tietysti ilmasto. Kuka täällä pysyy vieläkään pystyssä lumen ja sohjon keskellä korkeilla koroilla?
Törmäsin kauneuden kulttuurieroihin, kun kirjoitin romaanissani Dora, Dora saksalaisesta naisesta, varusteluministeri Speerin sihteeristä. Annemarie Kempf on romaanin ainoa naiskertoja. Myönnän miettineeni tarkkaan
hänen korujaan, alusvaatteitaan ja hiuksiaan - siis hänen
naisellisuuttaan. Ja sekin on myönnettävä, että annoin
niitä kaikkia hänelle enemmän kuin olisin ehkä antanut
suomalaiselle kanssasisarelleen.
Hyvät korut ovat kuin hyvät kirjat. Niihin molempiin
voi palata. Luen aina välillä uudelleen Aino Kallaksen Sudenmorsiamen, koska se on niin villi, kaunis ja rohkea.
Sen ymmärtää joka kerta vähän eri tavalla, sillä hyvä
romaani uusiutuu ja kestää aikaa. Aivan samoin toimii
hyvä koru, kuten Uhtuan sotka tai Käärmesormus.

Heidi Köngäs
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Kuva Seija Tiihonen

Kulttuuriuutiset

Kuva AJ Savolainen

Uusia jäseniä Folklandialta
Kalevalaisten Naisten Liiton hallitus kokousti Folklandialla, joka on talvikauden suurin kansanmusiikki- ja tanssitapahtuma. Se kokoaa vuosittain pari tuhatta alan harrastajaa yhteen. Folk-messuilla jaettiin Pirtoja ja levitettiin
tietoa kalevalaisesta kulttuurityöstä. Kalevalaisiin naisiin
liittyi 20 uutta jäsentä.

Karoliina Kantelinen on valittu Värttinä-yhtyeen seuraavaksi laulajaksi. Muut laulajat Mari Kaasinen ja Susan
Aho jatkavat edelleen kokoonpanossa. Kantelisen mukaan Värttinä on upea jatkumo hänen esittämiin karjalaisiin joikuihin, itkuihin ja lauluyhtyemusiikkiuraan.
Viimeksi Karoliina Kantelinen esiintyi Berliinin Filharmonikkojen suuressa salissa, jossa kohtasivat karjalainen
joiku kanteleorkestereineen klassisen sinfoniaorkesterin
kanssa.

Kalevalainen
nainen rauhaa
edistämässä

Nyt kajahtaa kalevalainen

punk!

Kuva Johanna Havimäki

Karoliina Kantelisesta uusi Värttinän laulaja

Kansanmuusikot Juhana Nyrhinen ja Pekko Käppi ovat
levyttäneet oman tulkintansa seitsemästä suomipunkin
klassikosta. Yllättäen kanteleesta ja jouhikosta saa irti
osaavien soittajien käsissä varsin rujoja ääniä. Ehdottomasti tämän vuoden kansanmusiikin ja punkin kiinnostavin yhdistelmä.
Pekko Käppi ja Juhana Nyrhinen – Mun paras ystävä.

Manilassa jaettiin vuosittaiset
Gusi Peace Prize International -palkinnot. Palkinto on Aasian tärkein ja sitä kutsutaankin Aasian rauhan nobeliksi. Kuopiolainen ihmisoikeusjuristi Liisa Kiianlinna palkittiin
ensimmäisenä suomalaisena hänen työstään ihmisoikeuksien ja rauhan puolesta sekä
kotimaassa että ulkomailla. Hän on ahkerasti kiertänyt ympäri maailmaa puhumassa
naisten ja lasten oikeuksista sekä rauhasta. Kiianlinna toimii myös Kuopion Kalevalaisten
puheenjohtajana.
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Kalevala Korun kuulumiset

Takana muutosten
vuosi - edessä
uudet näkymät
Teksti Riitta Huuhtanen

Päättynyt vuosi 2012 merkitsi Kalevala Korulle muutosten aikaa. Toimitusjohtaja vaihtui helmikuussa, uusi
myymälä Esplanadilla avattiin parahiksi joulumyyntiin.
Yritysrakenteen kannalta tehtiin merkittävä päätös yhdistää Lapponia Jewelry Oy osaksi Kalevala Korua. Osin
tästäkin johtuen käynnistettiin myös iso rakennemuutos.
Toiminta selkiytyy ja hallinto yksinkertaistuu kun jatkossa toimimme vain yhden yhtiön kautta. Kaksi vahvaa
tuotemerkkiä – Kalevala Koru ja Lapponia Jewelry – jatkavat kuitenkin elämäänsä sulassa sovussa rinnakkain.
Niillä on omat tunnistettavat mallistonsa ja myös erityyppiset kohderyhmät.
Rakennemuutos on merkinnyt myös yrityksen toimintatapojen arviointia ja uudistamista. Lisäksi se on merkinnyt resurssien uudelleenarviointia ja johtanut valitettavasti useiden työsuhteiden päättämiseen.
Rakennemuutoksella Kalevala Koru vastaa tämänhetkisen toimintaympäristön haasteisiin ja varautuu tulevaan.
”Suu säkkiä myöten” on vanha viisaus josta myös me
olemme ottaneet vaarin. Ympäristön muutos, globaaleilta korumarkkinoilta rantautuva kova kilpailu isojen
kansainvälisten yritysten kanssa, kuluttajien ostotottumusten ja makutottumusten muutos – kaikki tämä vaatii
myös meiltä Kalevala Korussa uutta ajattelua.
Euroopan ja sen myötä Suomen talous sinnittelee tulevina vuosina hitaan kasvun ympäristössä. Tämä vaikuttaa yritysten, myös Kalevala Korun mahdollisuuksiin ja
suunnitelmiin. Menestyminen kotimarkkinalla on tärkeää, ja tässä tulee avuksi tunnettu ja arvostettu tuotemerkkimme. Houkuttelevat mallistot, hyvät jälleenmyyjäsuhteet, korunystäviä puhutteleva viestintä – siinäpä reseptiä
menestyksellemme.
Edessä olevina laihan kasvun vuosina Kalevala Korun
vahvuus on korunystävien arvostus, johdon periksian-

tamattomuus, osaavan henkilöstön kova sitoutuminen
sekä hyvä vuoropuhelu ja keskinäinen arvostus omistajan, Kalevalaisten Naisten Liiton kanssa. Kalevala Koru ei
ole vain yritys, se on tarina, jota me korulaiset viemme
tarmolla ja tunteella eteenpäin.

Hyvää alkanutta vuotta Pirran lukijoille!

Kirjoittaja on Kalevala Korun toimitusjohtaja.
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”Ajatelkaa, kuinka paljon hyvää
Te voitte saada aikaan.”
Näillä sanoilla houkutteli keisarinna Aleksandra Fjodorovna, keisari Nikolai I:n puoliso, 28-vuotiasta hovineitoaan, Aurora Stjernvallia avioitumaan upporikkaan
hovijahtimestari Paul Demidovin kanssa. Aurora oli
jo kahdesti kieltäytynyt Demidovin kosinnasta, mutta
keisarinnan suostuttelua ei voinut vastustaa. Köyhän,
mutta kauniin suomalaisen aatelisneidon avioliitto
Venäjän rikkaimpiin kuuluvan miehen kanssa teki
Aurorasta legendan jo omana aikanaan ja mahdollisti roolin merkittävänä hyväntekijänä. Hänen työnsä jäljistä voidaan vieläkin nauttia Suomessa mm.
Diakonissalaitoksen toiminnassa.
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Teksti Pirkko Madetoja Kuvat Helsingin kaupunginmuseo

Eva Aurora Charlotta Stjernvall syntyi vuonna 1808.
Seuraavana vuonna Suomesta tuli osa Venäjän keisarikuntaa. Isä kuoli Auroran ollessa 8-vuotias, ja äiti Eva
avioitui vuonna 1816 C. J. Walleenin kanssa. Aurora sijoitettiin tätinsä luo Pietariin, missä hän oppi mm. venäjää
ja ranskaa, jonka osaaminen oli välttämätöntä säätyläispiireissä. Hänestä varttuikin monia kieliä osaava kosmopoliitti, jonka elämään kuuluivat laajat matkat eripuolilla
Eurooppaa ja seurustelu säätyläispiireissä.
Vuonna 1820 Walleenin perhe muutti Helsinkiin, mistä isäpuoli oli saanut senaattorin viran ja Aurora palasi perheensä luo osallistuen seuraelämään. Hän herätti
heti huomiota paitsi kauneudellaan, myös miellyttävällä
luonteellaan. Vuonna 1830, keisari Nikolai I:n Suomenvierailun yhteydessä Aurora nimitettiin hovineidoksi ja
kuusi vuotta myöhemmin hän asettui Pietarin hoviin.
Vielä samana vuonna hän solmi avioliiton Paul Demidovin kanssa. Häät vietettiin Helsingissä, ja morsian sai
huomenlahjaksi kuuluisan Le Grand Sancy -timantin
kultaisessa korulippaassa sekä ainutlaatuiset Demidovin

Aurorasta tuli legenda
jo omana aikanaan.

Kaupungin ensimmäinen kansakoulu, jonne myös tytöt pääsivät
opiskeleman Aurora Karamzinin ansiosta.
Kuva Helsingin kaupunginmuseo/Rosenbröjen AE.

helmet, nelinkertaiset käädyt pähkinänkokoisia helmiä.
Ajan venäläisen tavan mukaan myös kotikaupunki sai
häiden kunniaksi lahjoja: Helsingin orpotyttöjen käsityökoulu ja poikien vuorokoulu saivat suuren lahjoituksen
ja lisäksi perustettiin myötäjäisrahasto hyväoppisille tytöille.
Paul Demidovin valtava omaisuus oli peräisin suvun
omistamista Nizni Tagilin -kaivoksista Uralin itärinteillä. Kaivoksista saatiin rautaa, kuparia, kultaa ja platinaa sekä malakiittia ja jalokiviä. Hoitaessaan miehensä
jättämää perintöä Aurora vietti aikaa kaivosten alueella
tutustuen siellä asuvien ja työskentelevien maaorjien elämään. Hän perusti alueelle synnytyslaitoksen ja lastenkodin ja tämän yhteyteen koulut sekä tytöille että pojille.
”Äiti hän meille oli”, sanottiin Aurorasta vuosikymmeniä
myöhemmin. Kaivosalueen ohella Aurora harjoitti hyväntekeväisyyttä Pietarissa kanavoiden avun ensisijaisesti
erilaisten yhdistysten kautta.

Epäonni seurasi mukana
Omassa elämässään Aurora Karamzin sai nauttia vertaansa vailla olevasta ylellisyydestä, mutta siihen sisältyi
myös tragiikkaa, joka lienee lisännyt hänen myötätuntoaan kärsiviä kohtaan. Ennen avioitumistaan Demidovin
kanssa Aurora oli ollut kihloissa nuoren upseerin Alexandr
Muhanovin kanssa, joka kuitenkin kuoli juuri ennen häitä. Paul Demidov kuoli alle neljän avioliittovuoden jälkeen ja avioliitto eversti Andrei Karamzinin kanssa ehti

kestää sekin vain kahdeksan vuotta, kun Karamzin kaatui
Krimin sodassa 1854. Ensimmäisestä avioliitosta syntynyt poika Paul Demidov jr. jäi Auroran ainoaksi lapseksi,
keskenmenoja hän sai useita. Aurora eli korkeaan ikään
ja joutui saattamaan hautaan läheisensä yksi toisensa jälkeen. Poika Paul kuoli vain 46-vuotiaana vuonna 1885.
Aurora suuntasi mielenkiintonsa paitsi hyväntekeväisyyteen, myös sukulaislapsiin. Hänestä tuli suvun Maman
Aurora, joka huolehti monien sisarustenlasten ja lastenlasten hyvinvoinnista - joskus jopa rasittavuuteen asti.

Hyväntekeväisyys elämäntehtävänä
Eurooppalaisen aristokratian elämäntapaan kuului hyväntekeväisyys ja esimerkiksi taitelijoiden avustaminen.
Julkinen valta ei osallistunut sosiaaliseen työhön vaan
se nähtiin lähinnä kirkon ja yksityisten tahojen tehtävänä. 1800-luku oli voimakkaan teollistumisen aikaa koko
Euroopassa, ja köyhälistön määrä kasvoi. Varsinkin kaupungeissa kurjistuminen oli voimakasta. Se synnytti myös
rajua poliittista liikehdintää, josta varsinkin ”Euroopan
hullu vuosi” 1848 teki Aurora Karamziniin voimakkaan
vaikutuksen. Aurora asui tuolloin Andrei Karamzinin ja
poikansa kanssa Pariisissa, jossa mellakat kärjistyivät
vallankumoukseksi. Sen alla Aurora osallistui poliittiseen
keskusteluun Pariisin salongeissa, ja imi itseensä vaikutteita. Tämä yhdessä voimistuvan uskonnollisen ajattelun
lisäksi aikaansaivat sen kehityksen, jonka kautta Aurora
Karamzinista tuli merkittävä hyväntekijä.
(jatkuu) >>
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Aurora Karamzin kirjoituspöytänsä ääressä.
Kuva Helsingin kaupunginmuseo/Carl Munck.

Sitkeän taistelun tuloksena perustettiin Diakonissalaitos. Kuva Helsingin kaupunginmuseo/Roos.

Venäjällä oli ortodoksiseen perinteeseen liittyen olemassa vahva perinne almujen antamisesta köyhille. Rikkauden katsottiin olevan Jumalan lahja, joten rikkaan tuli
käyttää rahaa hyväntekeväisyyteen. Esimerkkinä toimi
keisariperhe, joka mm. jakoi merkkipäivien yhteydessä
lahjoja eri tahoille. Aurora Karamzin tutustui tähän perinteeseen hovineitona toimiessaan. Tapaa noudattivat luonnollisesti myös Demidovin ja Karamzinin perheet.
Suomessa köyhäinhoito kuului 1860-luvulle saakka kirkolle, jonka jälkeen se siirtyi kuntien vastuulle. Vuosien
1867-68 nälkävuodet tekivät lähtemättömän vaikutuksen
Aurora Karamziniin. Hän yritti vaikuttaa Pietarissa työskennelleen veljensä kautta viljan saamiseksi nälänhätäalueille Suomeen. Vuonna 1867 kerjäläisjoukot vaelsivat
pohjoisesta etelään saapuen myös Espoon Träskändaan,
johon Aurora oli palannut loppukesästä 1867 Euroopasta. Hän osallistui itsekin köyhien auttamiseen: käytyään
katsomassa kerjäläisäitiä ja tämän lapsia Aurora sai isorokkotartunnan, josta kuitenkin parani täydellisesti. Helsinkiin saatiin nälkävuosina Aurora Karamzinin rahoituksella soppakeittiö. 1890-luvun katovuosien aikana hänen
varoillaan perustettiin keittolaitos Suomussalmelle.

Tahtojen taistelusta Diakonissalaitos
Auroran uskonnollisen vakaumuksen syveneminen alkoi
Andrei Karamzinin kuoleman jälkeen ja vaikutti osaltaan
siihen, että Aurora oli tuomassa diakonia-aatetta Suomeen. Ajatus ei saanut heti kannatusta, vaan everstinna
Karamzin sai taistella sen puolesta vuosikausia, ja myöhemminkin pitkään vastata pääosin laitoksen rahoituksesta. Diakonissalaitos avattiin vuokratiloissa Unioninkadulla vuonna 1867 juuri nälkävuoden aikana. Aurora
hankki sille 1875 oman talon Katajanokalta. Tilojen käytyä pieniksi rakennettiin uusi, nykyisellä paikalla Helsinginkadun varrella sijaitseva rakennusryhmä vuonna 1897.
Auroraa ilahdutti se, että uusi laitos sijaitsi kävelymatkan
päässä hänen kotoaan Hakasalmen huvilasta.
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Suomessa Auroran hyväntekeväisyystyö keskittyi Espooseen ja Helsinkiin, missä hän perusti ja avusti mm.
kouluja ja vanhainkoteja. Apua saivat niin ikään lukuisat
yksityishenkilöt, loppuvuosina erityisesti diakonissojen
välityksellä. Aurora tuki myös taiteita rahoittamalla muutamien taitelijoiden opintoja sekä ostamalla teoksia. Myös
Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Aurora oli mukana
sen perustamisesta lähtien vuonna 1877. Punaisen Ristin
aate tuli sekin Suomeen Venäjän hovin kautta.
Paitsi köyhien, Aurora Karamzin oli myös naisten asialla. Hän kuului vuonna 1848 perustettuun Fruntimmersföreningen i Helsingfors -yhdistykseen, jonka toimintaa hän
tuki kuolemaansa saakka, kuten myös muutamia muita
naisyhdistyksiä. Myös tyttöjen koulutus oli tärkeää. Avioituessaan Paul Demidovin kanssa Aurora sai mieheltään
lahjaksi myötäjäisrahaston, jonka tarkoitus oli rahoittaa
varattomien tyttöjen koulutusta ja myötäjäisiä. Vuonna
1878 Aurora antoi rahastolle uudet säännöt, joiden mukaan stipendin saattoi saada myös naimaton nainen, jonka oli palvellut moitteetta 20 vuotta tai suorittanut opettajatarseminaarin tai kauppakoulun.
Vanhoilla päivillään Aurora asui Helsingissä Hakasalmen
huvilassa, jonka hän oli ostanut isäpuoleltaan C. J. Walleenilta, joka puolestaan oli rakennuttanut talon 1840-luvulla. Pari vuotta ennen kuolemaansa vuonna 1902 Aurora myi huvilan Helsingin kaupungille ja nykyisin siinä
toimii yksi Helsingin kaupunginmuseon näyttelypisteistä.

Kirjoittaja on Helsingin kaupunginmuseon tutkija.

alevala Koru kunnioittaa suomalaisia naisia korusarjalla, joka nostaa esiin aikamme
merkittäviä kulttuurihahmoja. Aurora Karamzin (1808-1902) muistetaan paitsi
tsaarittaren hovineitona, myös suurena hyväntekijänä ja diakoniatyön uranuurtajana
Suomessa.
Kirsti Doukasin suunnitteleman Maman Aurore -korusarjan helmikorut ovat moderni
tulkinta Auroran huomenlahjaksi saamasta helminauhasta.
Korusarjan näyttävä hopeaelementti on puolestaan saanut innoituksensa Aurora
Karamzinille kuuluneesta Le Grand Sancy -timantista. Tarina kertoo, että koru herätti
suurta huomiota Pariisin salongeissa.
”Et voi kuvitellakaan sitä ihmeellistä vaikutusta, jonka minun Sancyni
ja helmikaulanauhani täällä tekevät, se on melkein naurettavaa.”
(Ote Auroran kirjeestä Aline-sisarelle 1848-49).

Kuva Kalevala Koru

Mittaamattoman arvokasta jalokiveä säilytetään
nykyään Pariisin luonnonhistoriallisessa museossa.
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Elsan jäljissä

Taiteella on
annettavaa
kaikille
Teksti Piia Pousi Kuva Numi Nummelin

– On ajateltu, että taiteentekijät, jotka toimivat yhteistyössä
ä
liike-elämän kanssa viljelevät itse pirun kanssa, sanoo
näyttelijä Niina Nurminen, joka on valmentanut työyhteisöjä
öjä
kahdentoista vuoden ajan teatterilähtöisin menetelmin.
Nyt taiteentekijöiden työkenttä on kuitenkin laajentunut ja on
huomattu, että taiteella on annettavaa kaikille – myös
liike-elämälle. Yli kaksikymmentä vuotta näyttelijänä on
antanut Nurmiselle runsaasti kokemusta ja osaamista
vuorovaikutus- ja ryhmätyötaidoista, läsnäolosta,
esiintymisestä, luovasta prosessista ja muutoksen hallinnasta.
ta.
Näitä ammattitaitojaan hän soveltaa nyt auttaakseen
yrityksiä kehittämään henkilöstönsä ammatillista osaamista,
ta,
johtamistaitoja ja työhyvinvointia.
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Palstalla esitellään Elsa Heporaudan työn
inspiroimana naisia, joilla on liike-elämän
osaamisen lisäksi yhteiskunnallinen omatunto.

Sanotaan, että taide ja liike-elämä puhuvat eri kieltä, eikä
oikea taide saisi olla taloudellisesti tuottavaa. Näyttelijä,
työyhteisövalmentaja ja koulutus- ja kehittämispalveluja
tarjoavan Artsense Oy:n ja Forumteatteri Forten perustaja ja johtaja Niina Nurminen on kuitenkin onnistunut
liittämään perinteisesti sitoumuksista vapaaksi ajatellun
taide-elämän ja jähmeän liike-elämän yhteen.
– Vuosituhannen alussa Lontoossa järjestetty muun
muassa työelämän haasteita teatterin keinoin lähestynyt
Transmission-projekti avasi silmäni sille, että näyttelijän
ammattitaidosta ja taidelähtöisestä työskentelytavasta
olisi lisäarvoa myös liike-elämälle, kertoo Nurminen.
Vaikka yhteisöteatteria onkin tehty 60-luvusta lähtien,
yritykset näkevät monesti teatterin estetiikkana ja viihteenä, pelkkänä TYKY ja TYHY -päivien puuhasteluna.
Aloittaessaan työyhteisöjen valmentamisen teatterilähtöisin menetelmin vuonna 2000 Nurminen kohtasikin
huvitusta yhdistäessään luovan prosessin liike-elämään,
mutta nyt kaksitoista vuotta myöhemmin ollaan jo paljon
tietoisempia, että tällaista tehdään ja yhä useammat yritykset ovat lähteneet ennakkoluulottomasti kokeilemaan
teatterilähtöistä valmennustapaa.

Taiteella elvytystä työelämään ja johtamiseen
– Ihminen ei ole kone, jonka osia voi korvata, toteaa
yrittäjävalmentaja Nurminen ja puhuu vakavalla äänellä
työelämään kohdistuvista tulospaineista, joista vastuun
kantaminen painaa työntekijän harteita. Odotuksista, jotka eivät ole selkeitä ja työn merkityksellisyyden tunteen
häviämisestä. Useissa työyhteisöissä on hukattu se yhteinen päämäärä: tietoisuus siitä miksi tätä työtä tehdään ja
kenelle. Kun tavalliset menetelmät eivät anna vastauksia
yrityksille johtamisen, työhyvinvoinnin tai ammatillisen
osaamisen kehittämiseen, he ovat valmiita kokeilemaan
taidetta välineenä yhteiseen oivaltamiseen.
– Usein kuulen yrityksiltä, että kaikkea on kokeiltu, ja
tämä on se viimeinen hullu keino saada muutos aikaan,
kertoo Niina Nurminen, jonka tehtävänä on haastaa
yritysten perinteinen tapa kouluttaa henkilöstöään siirtämällä tietoa yksisuuntaisesti ilman, että ihmiset kokevat pääsevänsä mielekkäästi osallistumaan työpaikkansa
muutosprosesseihin.

Faktan ja ﬁktion rajapinnassa
Nurmisen vetämillä valmennus- ja koulutuspäivillä työelämän haasteita ja ongelmatilanteita käsitellään Forteryhmän ammattinäyttelijöistä ja yhteiskunnan eri aloilta

koostuvan asiantuntijaryhmän esimerkiksi työpsykologin
luomassa turvallisessa ilmapiirissä.
– Näyttelijöiden tehtävänä on etäännyttää työyhteisössä nähdyt ja kuullut todelliset tilanteet ﬁktion muotoon
ja herättää provokatiivisella tavalla moniäänistä keskustelua tai pysähdyttää. Siinä hetkessä kun ihmisen omat
asenteet ja ajattelutapa tulevat yllätetyiksi, piilee mahdollisuus oivaltamiseen ja toisin ajattelemiseen.

Yhdessä oivaltamalla
Dialoginen vuoropuhelu valmennustilanteessa antaa ihmisille mahdollisuuden osallisuuden kokemiseen muutoksissa, jota kautta oma työ on taas mahdollista nähdä
ymmärrettävänä, hallittavana ja mielekkäänä. Teatteri
toimii tässä tapauksessa peilinä, jossa näyttelijöillä ja
valmentajilla on liikkuva rooli. He pystyvät reagoimaan
nopeastikin muuttuviin tilanteisiin, kuten tilan ja näkökulman vaihtumiseen, sekä soveltamaan osaamistaan
erilaisten ryhmien parissa: olipa kyse sitten vanhusten
turvakotiyhdistyksestä tai tietotekniikka-alan yrityksestä.
– Valmiita vastauksia haastaviin tilanteisiin näyttelijät
ja valmentajat eivät anna, vaan oivallus, ideat ja ratkaisuehdotukset syntyvät yleisössä. Lopputulos ei olekaan
ennustettavissa, sillä muutoksen on tapahduttava osallistujissa itsessään.

Tehdä, tutkia ja oppia
Oman työn sisällön merkityksellisyys motivoi ja auttaa
työyhteisövalmentajaa sitoutumaan työhön, mutta intohimo omaan tekemiseen löytyy haasteista ja uuden oppimisesta.
– Tämä on opintomatka myös minulle itselle. Myös
halu vaikuttaa ruohonjuuritasolla kannustaa eteenpäin.
Juuri äskettäin Nurminen on saanut tietää saaneensa
Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän apurahan
Taiteelle johtaminen -hankkeelleen. Hanke on suora jatkumo Nurmisen edeltäville kahdelletoista vuodelle teatterilähtöisten menetelmien parissa, ja nyt helmikuussa
starttaavassa hankkeessa yhdistetään ja altistetaan ajassa
sekä yhteiskunnassa olevat asiat luovalle tekemisen prosessille. Mikään yhden naisen missio hanke ei ole, vaan
mukana luovassa prosessissa on laaja joukko asiantuntijoita yhteiskunnan eri aloilta.
– Ajassamme on nyt selvä muutoksen mahdollisuus,
joka toteutetaan yhdessä.
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Kalevalan
fantastiset
naiset
Sisko Ylimartimo luo kiinnostavia taideteoksia
yhdistämällä uutta digitaalista tekniikkaa ja
perinteisiä esineitä. Viimeisin hänen teoskokonaisuutensa on ryhmä kuvallisia tulkintoja
kansalliseepoksestamme. Inspiraationsa niihin
hän on ammentanut Kalevalan kiinnostavista
naishahmoista.

1

Teksti Petra Nikkinen Kuvat Sisko Ylimartimo

Kaikki alkoi sattumasta, jos sattumaa ylipäätään on olemassa. Kirjoitettuaan kaksi tietokirjaa H.C. Andersenista
Sisko Ylimartimo ajatteli myös kuvittaa kirjailijan satuja.
– Piirustustaitoni oli ollut vuosia kesannolla ja muutamat yritelmäni pelkästään masensivat. Sattumalta tulin asettaneeksi jonkin esineen tietokoneeni skannerille.
Skannasin siitä kuvan. Siinä se oli, tekniikkani!
Poikkeuksellista tekniikkaa Ylimartimo kutsuu esinekollaasin ja digitaalisen kuvittamisen liitoksi. Vuosien
varrella kerätyt nuket ovat päässeet uuteen rooliin kuvitusten henkilöinä. Skannerin ruudulle asetellaan ensin
nukke, jonka päälle asetellaan sopiva tausta. Taustana
toimii usein tekstiili, joskus paperille tulostettu kuva.
Skannatut kuvat Ylimartimo käsittelee tietokoneella. Värejä ja osin muotojakin muuntelemalla löytyy sopiva sävy
ja tunnelma.
Kuvan tekeminen vie usein runsaasti aikaa. Ylimartimo tekee teoksistaan monesti kymmeniä erilaisia versioita miellyttävän lopputuloksen saavuttamiseksi. Kuvatiedostot hän tulostuttaa kanvaasitauluiksi.

2

Ensin syntyi Aino
Viime vuoden alkupuolella syntyi sikermä kuvituksia Kalevalan fantastisista naisista, taideteoksia ikivanhoista aiheista uudella tekniikalla.
– Viime Kalevalanpäivänä olin menossa luennoimaan
Ouluun Kalevalan naisista eri vuosikymmenien kuvituksissa. Lehdistötiedotetta varten tarvittiin aiheeseen sopiva
kuva. Jotta välttyisimme tekijänoikeusongelmilta, selailin
joitakin omia kuvituksiani läpi löytääkseni pilkahduksen
kalevalaista.
(jatkuu) >>
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3

1. Sisko Ylimartimo ripustamassa Fantastisia naisia -näyttelyään Lähteentien pirtissä Rovaniemellä. Kuva Maarit Simoska. 2. Louhi muuttaa itsensä linnuksi. 3. Ilmatar luo maailman.
4. Marjatta ja lapsi ruusutarhassa.

4
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Ylimartimo löysi tiedostoistaan Andersenin erääseen
satuun tekemänsä haltijattaren, jonka lähtökohtana oli
siipiä vailla oleva enkelinukke. Kuvitus oli liian vauhdikas satuun, mutta täydellinen Kalevalan Ainoa varten.
Siivetön enkeli oli kuin ilmetty Aino. Väinämöinen oli
juuri häntä kosinut ja pyytänyt, ettei Aino kantaisi muille kaulan helmilöitä. Enteellisesti kuvassa nuken kädessä
riippui helminauha. Näin syntyi ensimmäinen Kalevalahahmo.

”Mukana on
paljon fantasiaa.”
Ainon valmistuttua muitakin nukkeja taipui Kalevalan
naisiksi.
– Ilmattaren sommittelin hapsuhelmaisesta koristenukesta maailmankaikkeudessa kelluvaksi hahmoksi. Taustavaatteeksi asettelin aamutakin, jossa on kuun, auringon
ja tähtien kuvia. Kuvaan tuli muna muistuttamaan maailmanmunasta, jonka sotka munii Ilmattaren polvelle.
Ainon ja Ilmattaren jälkeen Ylimartimo keskittyi Louheen. Hän loi aluksi kuvan, jossa Louhi esittelee tyttärensä Kalevalan miehille. Louhen ja tyttären mallit ovat
turkkilaisia nukkeja, jotka komeissa asuissaan edustavat
Pohjolan rikkautta. Toinen Louheen liittyvä kuva – Louhi muuttuu linnuksi – on taiteilijan lempikuvia. Kuvassa
Louhi muuttuu linnuksi vapautettuaan vuoreen vangitsemansa taivaanvalot. Kuvan sähäkkä väritys ja voimakas
liike kertovat Louhen mahdista ja energiasta.
Louhelle pariksi Ylimartimo teki Taivaanvalot vankeina -teoksen. Taivaanvaloiksi tuli italialainen matkamuisto
ja vuoren sinioranssi sävy on muodostunut rypytetystä
huivista.

Kuvaperinteen vaikutusta
Kalevalan monikerroksisuus, -ilmeisyys ja -kulttuurisuus
ovat vahvasti läsnä kuvituksissa. Eepoksessa on kristillistä aineistoa eniten Marjatasta kertovassa runossa. Kuvitukseen Marjatta ja lapsi ruusutarhassa Ylimartimo otti
lähtökohdaksi keskiajan uskonnollisen kuvatradition, jossa Neitsyt Mariaa kuvattiin kruunupäisenä taivaan kuningattarena Kristus-lapsen kanssa puutarhassa.
– Matkamuistokokoelmassani on kruunattua Mariaa
ja kruunupäistä Jeesus-lasta esittävä pieni kitschinen
muovipysti. Kun Kalevalan Marjatta synnyttää Karjalan
kuninkaan, halvan esineen kruunupäiset hahmot sopivat
täydellisesti tarkoitukseeni.
Ruusutarhan Ylimartimo loi tummansinisestä kankaasta, jossa on pinkkejä kukkia. Tietokoneella käsitellyssä kuvassa värit ovat muuttuneet valoisiksi ja heleiksi.
Keskiajan kuville oli ominaista ns. kullan ja kimalluksen
estetiikka, mikä symboloi taivaallista valoa ja kirkkautta. Maria ruusutarhassa -aiheille on tyypillistä kultainen
tausta. Marjatassa Ylimartimo kirkasti kevyesti hahmojen
ilmettä tummentamalla silmiä ja suita.
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Lemminkäisen äiti.

Turkkilaisesta nukesta Louhi

Taipumaton Lemminkäisen äiti
Teokseensa Lemminkäisen äiti Ylimartimo otti mukaan
kuvituksissa harvemmin esiintyviä mieshahmoja. Teokseen päätyi kaksi vanhaa venäläistä tuohivirsujalkaista
nukkea. Aluksi hänellä oli ajatus kuvata äiti haravoimassa poikaansa Tuonelan joesta. Lopulta hän päätyi kokeilemaan Gallen-Kallelan maalauksesta tuttua sommitelmaa,
jossa äiti istuu poikansa ruumiin ääressä.
– Nukkeäiti ei kuitenkaan taipunut tahtooni, vaan
näytti seisovana uhkaavalta ja istumaan sitä ei saanut.
Muistin kristillisen Pietà-aiheen, jossa kuollut, juuri ristiltä laskettu Kristus lepää poikittain äitinsä sylissä. Aiheelle ei ole raamatullista perustaa, mutta se alkoi yleistyä
kärsimyksen symboliksi 1000-luvulle tultaessa tautien
ja sotien runtelemassa Euroopassa. Tunnetuin Pièta on
Michelangelon 1400-luvun lopulla tekemä veistos, joka
sijaitsee Rooman Pietarinkirkossa. Mitä muuta Lemminkäisen äiti on kuin Pièta – jatke äitien ikuiselle murheelle
kuolleen lapsen ääressä.

Ei perinteistä tulkintaa
Ylimartimon teoksiin perehtyy mielellään. Niistä löytyy
jatkuvasti uutta tulkittavaa. Hän toteaa itse, että teokset
eivät ole perinteisiä Kalevala-kuvituksia.
– Pieni kriitikko päässäni kuiskuttaa, että Kalevalan
kankailla ei kasvanut kultasydämisiä ruusuja. Mukana
onkin paljon fantasiaa. Mutta Kalevalan naiset ovat fantastisia kahdella tapaa. Ensiksikin ne ovat mielikuvituksen ja tekniikan tuottamia tulkintoja nimeämistäni aiheista. Ja kun ajattelemme, millaisia vahvoja ja upeita impiä
ja maammoja kansalliseepoksessamme on, mitä muuta
he ovat olleet kuin upeita, siis fantastisia?

Kuka tuntee Kullervon?
Korutyöpaja nuorille
Metsäkartanolla

Palstalla esitellään
Kalevala Korun kulttuurisäätiön
tukemia kulttuurihankkeita.

Teksti Maija Jeskanen Kuvat Metsäkartano

Pohjois-Savon Rautavaaralla sijaitseva Metsäkartanon nuorisokeskus tarjoaa kävijöilleen unohtumattomia luontokokemuksia, savolaista vieraanvaraisuutta
ja kiinnostavia teemallisia tapahtumia Seuraavaksi järjestetään korupaja, jossa nuoret tutustutetaan Kalevalan henkilöihin Kalevala Korun kulttuurisäätiöltä myönnetyn apurahan turvin.
Lönnrotin runonkeruuretket toivat taivaltajan aikoinaan
myös Savon sydänmaille, jossa Lönnrot inspiroitui seudun rouheasta luonnosta ja paikallisten ihmisten avoimuudesta. Samoja teemoja toteuttaa nuorisokeskus Metsäkartano, jonka leppoisa henkilökunta tarjoaa hienoja
muistoja niin nuorille kuin alueella vieraileville matkalaisille.
Ylä-Keyritty-järven rannalla, korkeana kohoavan metsän siimeksessä sijaitsevalla Metsäkartanolla on toimivat
puitteet ja turvallinen ympäristö nuorisoleirien toteuttamiselle, mutta seikkailunnälkäinen matkailijakin voi
löytää haastetta kajakkiretkiltä ja havahtua hiljaisuuteen
lumikenkävaelluksella alueen maisemissa.
Metsäkartanon toiminnan tavoitteena on tarjota monipuolisia toimintoja nuorille ja nuorten parissa työskenteleville. Leirikoulut, kansainvälinen nuorisotoiminta sekä
arjenhallintavalmennukseen keskittyvä Nuotta-valmennus ovat osa Metsäkartanon nuorisotyön muotoja.

Metsäkartano on
osa opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa
valtakunnallista nuorisokeskusverkostoa, joka sai
Kalevala Korun kulttuurisäätiöltä 3 000 euron
apurahan vuonna 2012.

Ainolle uudet korvakorut
Luovaan olotilaan johdattelee myös alkukeväästä järjestettävä nuorille suunnattu Kuka tuntee Kullervon -korutyöpaja. Kalevala Korun kulttuurisäätiö myönsi viime
kesänä hankkeen toteuttamiseen 3 000 euron apurahan.
Työpajassa tutustutaan Kalevalan keskeisiin henkilöhahmoihin ja pohditaan, keitä he ovat nykypäivänä? Millaista korua tämän päivän Kullervo saattaisi kantaa tai millainen tarina kietoutuu Ainon uusiin käätyihin? Kurssin
ideana on tehdä Kalevalaa tutuksi nuorten keskuudessa,
luovan työskentelyn lomassa. Korujen rakennusmateriaaleina käytetään kierrätysmateriaaleja ja tuunataan
vanhasta uutta. Nuoret kuvaavat itsensä uusien korujen
kanssa Kalevalan hengessä ja työpajan lopuksi Metsäkartanon tiloihin pystytetään pienoisnäyttely Kalevalan päivän kunniaksi.
Korupajaa ohjaa helsinkiläinen taidekasvattaja Susanna Alanne. Hän pitää tärkeänä, että nuoret pääsevät
toteuttamaan itseään mielekkäällä tavalla, rentouttavassa ympäristössä. Korutyöpajassa jokainen nuori pääsee
tuomaan omaa persoonaansa esiin, eikä työskentelytyyliä rajoiteta liikaa. Tavoitteeena on, että työpajan aikana
nuoret innostuvat Kalevalasta ja löytävät kädentaitojen
kautta jotain uutta itselleen.
www.metsakartano.com
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Karjalainen kulttuuri sai uudet muodot
Karjalainen kulttuuriperintö tämän
päivän muotoilijoiden silmin
Teksti Anna Kouhia kuvat Maileena Tuokko

Ryhmä suomalaisia nykymuotoilijoita haastettiin luomaan uusia ja kiinnostavia tuotteita,
jotka toisivat rikkaan karjalaisen perinnekulttuurimme tähän päivään. Syntyi kokoelma yllätyksellisiä vaatteita ja käyttöesineitä, joissa
iloinen karjalaisuus on vahvasti läsnä.

Vaatesuunnitteluhaasteeseen osallistui yhteensä kymmenen suomalaista suunnittelijaa tai suunnitteluparia,
jota suunnittelivat yhteensä 25 erilaista asukokonaisuutta. Tuotesuunnitteluhaasteeseen vastasi liki 30 muotoilijaa ja käsityöläistä, ja heidän tuotteistaan koostettiin
perinteen roolia nykymuotoilussa heijasteleva yli kuukauden kestänyt näyttely.

Tapahtumakokonaisuus Juuret – Karjalainen perinne nykymuotoilussa esitteli Karjalan liiton teemavuoden mu- Metri villakangasta sytytti ja viritti
kaisesti rikasta karjalaista kulttuuria sovellettuna nykyaikaan. Seminaarista, näyttelystä, muotinäytöksestä ja Tapahtumassa vaatesuunnittelijat haastettiin pohtimaan,
työpajoista koostuneen monipuolisen muotoilutapahtu- miten he voisivat hyödyntää perinteisiä materiaaleja,
man tarkoituksena oli luoda nykydesignia karjalaisen pe- tekniikoita ja kuviomaailmaa työssään sekä kuinka perinteen tarinat ja merkitykset heijastuvat heidän
rinteen innoittamana. Juuret -muotoiluseminaatyöskentelynsä kautta moderniin vaatetukrissa nykypäivän karjalaisuutta lähestyttiin
seen ja katumuotiin. Tuotteiden parissa
muotoilualan ammattilaisten, yritysten
työskennelleiltä muotoilijoilta haettiin
sekä tutkijoiden näkökulmasta. Muoprototyyppejä tai tuotannossa oletoilunäyttely ja muotinäytös esitteliTaustalla vaikutti
via muotoilutuotteita, joiden tarina,
vät muotoilijoiden ja käsityöläisten
muotokieli tai inspiraatio suunnithalu
tuulettaa
kokemuksia karjalaisuudesta. Tätelutyön takana kytkeytyy karjalaimän lisäksi avoimet käsityöpajat
konservatiivisena
ja
seen perinteeseen tai esinemaailtarjosivat kaikille Karjalan liiton
maan.
muuttumattomanakin
tapahtumaan osallistuneille mahdollisuuden soveltaa karjalaisuutta
pidettyä kansallispukuSuunnittelijat saivat kukin käyttähän päivään.
töönsä
metrin pituisen palan kansaltraditiota.
lispukuihin erikoistuneen Vuorelma
Oy:n valmistamaa, Marianne Valolan
Perinne luo uutta muotoa
suunnittelemaa Pyöreän tornin villakanJuuret
-tapahtuman
muotoilunäyttely
gasta. Haasteeseen osallistuneiden vaatekoostui moderneista käsityö- ja muotoilutuotsuunnittelijoiden tuli valmistaa kangasta hyödynteista sekä suomalaisen perinnekäsityön klassikoistäen yksi tai useampia asukokonaisuuksia. Myös muita
ta, joissa karjalaisuuden vaikutus näkyi kiinnostavalla materiaaleja sai käyttää vapaasti.
ja monitasoisella tavalla. Lisäksi näyttelyssä esiteltiin
muotinäytökseen osallistuneiden vaatesuunnittelijoiden
Perinteen tuottamisen ja tuotteistamisen näkökulmasta
asukokonaisuuksia, jotka suunnittelijat olivat luoneet tarkoituksena oli sekä löytää että luoda uusia kiinnostahaastetehtävän perusteella. Muotoilutuotteiden ja uniik- via kytköksiä kulttuuriperinteen ja arkiesineiden välilkivaatteiden raamittamana näyttelyä täydennettiin Aalto- le. Taustalla vaikutti halu tuulettaa konservatiivisena ja
yliopiston tekstiilisuunnitteluosaston ja Kalevala Korun muuttumattomanakin pidettyä kansallispukutraditiota.
”Koru minussa” -yhteistyöprojektiin myötä syntyneillä
opiskelijatöillä, jotka tulkitsivat perinteestä ammentavan
korutaiteen muotokieltä tekstiilin keinoin.
(jatkuu) >>
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Monella muotoilijalla oli halu vaalia
Karjalan arvokasta ja rikasta
kulttuuriperinnettä.

23

Luonto ja perinteet toimivat
innoittajina suunnittelutyössä.

Luonto ja perinteet inspiroivat

Menneisyys elää kädenjäljessä

Näyttelyyn osallistuneiden suunnittelijoiden työskentely
perustui käsityöperinteiden ja suomalaisen luonnon kunnioittamiseen. Luonto ja perinteet toimivat innoittajina
suunnittelutyössä, jossa tarkoituksena oli luoda uutta
vanhojen traditioiden pohjalta.
Monelle innostuksen ammentaminen perinteestä toimi
myös kritiikkinä nykyajan nopealle kulutuskulttuurille.
Erityisesti luonnonmateriaalien hyödyntäminen työskentelyssä, pyrkimys syntyvän jätemateriaalin minimoimiseen sekä materiaalin loppuun asti kierrättäminen oli
monelle suunnittelijalle keskeinen työskentelyn taustalla
vaikuttava periaate.

Kulttuuriperinteen välittymisen näkökulmasta kiinnostavaa on se, millaisia muistoja ja tarinoita muotoilutuotteisiin on liitetty. Toisaalta myös kiinnostavaksi tekee
se, kuinka kokemus karjalaisuudesta ja kollektiivisesta
identiteetistä välittyy nykydesignissa. Nykymuotoilijat
kokevat karjalaisuuden omalla tavallaan. Heille kertomus
karjalaisuudesta ei perustu omiin, raskaisiin muistoihin
menetetystä maasta, vaan on eräänlainen kerrottujen tarinoiden varaan rakentuva mielikuva uusin maustein.

Ekologisen ajattelun myötä muotoilun ajallinen ulottuvuus on pidentynyt. Toimiva ja laadukas nykymuotoilu tähtääkin usein yhä kauemmas tulevaisuuteen. Hyvä
muotoilu kestää aikaa ja kulutusta; se heijastaa ajan kerroksellisuutta ja vahvistaa omaa kulttuuriperintöämme.
Monet suunnittelijat kokivat toimivansa eräänlaisina perinneteollisuuden pioneereina, sillä he oman työnsä kautta pyrkivät juurruttamaan perinnekulttuurin elementtejä
arjen käyttötuotteisiin. Suunnittelutyön tavoitteena on
luoda kestäviä ja ajattomia muotoilutuotteita, jotka pystyvät vastaamaan nykypäivän vaatimuksiin tuotteiden
käytettävyydestä sekä esteettisestä muotokielestä.
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Omaa muotoiluﬁlosoﬁaansa luonnehtiessaan moni
suunnittelija heräsi pohtimaan vuorovaikutusta ja viestintää ihmisten ja tuotteiden välillä. Myös tuotteiden
herättämät mielikuvat, elämykset ja muistot nostattivat
pintaan paljon ajateltavaa. Monien käsityö- ja muotoilualoilla toimivien yrittäjien suunnittelu- ja valmistusprosessit ovat käsityömäisiä ja siten porautuvat joskus
hyvinkin syvälle tekijänsä sielunmaisemaan. Tällainen
henkilökohtainen tunneside oman kädenjäljen ja syntyneen tuotteen välillä voi saada hyvinkin henkilökohtaisia
ja tummia tulkinnan sävyjä.
Nykypäivän karjalaisuus on suunnittelijoille ennen
kaikkea symbolista ja henkistä laatua. Muotoilijat tuntevat henkistä yhteyttä Karjalaan ja tunnistavat itsessään
karjalaisen hetkessä elämisen taidon. Myös visuaaliset
symbolit, kuten ornamentit, printit ja muodot, esiintyvät
näkyvästi nykypäivän karjalaisuudessa.

Karjalaisuus sai uusia värejä
Valmiissa vaatekokonaisuuksissa näkyivät vahvasti muotoilijoiden tekemät valinnat
perinteen vaalimiseksi. Monet hakivat inspiraatiota perinteisistä leikkauksista
sta tai
uksista,
kansallispuvun vaatekappaleista kuten kansallispukujen liivien selkäleikkauksista,
ävää
viitoista, hunnuista ja sarkatakeista. Kansallispukuperinteen väljää ja peittävää
ikkaita
linjaa modernisoitiin merkittävästi, karjalaisuus sai uusia raikkaita
värejä, kuoseja ja leikkauksia. Villakangasviitta yhdistetään
n nyt
rohkeasti minishortseihin ja sarkatakin alle puetaan farkkupaita.
upaita.
Nykypäivän ajaton muotoilu perustuu kestäviin materiaaleihin,
aleihin,
toimiviin yksityiskohtiin ja nerokkaisiin teknisiin ratkaisuihin
uihin –
samoihin periaatteisiin, joihin laadukas käsityötuotanto on
nojannut jo vuosisatojen ajan. Karjalaisuus kannusti suunnittelinnittelireillä,
joita innostumaan perinteestä, ilottelemaan perinteen väreillä,
raidoilla ja materiaaleilla, käyttämään rohkeasti erilaisia käsityötekniikoita ja muokkaamaan perinnettä omaan työhönsä ja
tyyliinsä sopivaksi.
Perinteiset käsityötekniikat ja materiaalit toimivat usein suunnittelutyön perustana. Vanhojen perinteiden säilymistä, jatkuatkumista ja eteenpäin välittämistä pidettiin tärkeänä, sillä menmärtäneisyyden ja omien juurien tunteminen auttaa ymmärtämään nykyisyyttä sekä antaa uusia näkökulmia tulevailevaisuuteen. Monella muotoilijalla perimmäisenä syynää oli
halu vaalia Karjalan arvokasta ja rikasta kulttuuriperinperinnettä.
Ajallemme leimallinen moniäänisyys on hiipimässää
een
myös 1800-luvun lopulla syntyneeseen suomalaiseen
kansallispukutraditioon. Kotiseudun ja kansallisen
identiteetin ilmentäjäksi syntynyt kansallispuku ei
ole menettänyt merkitystään kulttuuri-identiteetin edustajana.
n luova kansanpuvuista ja
Sen rinnalle on syntymässä kuitenkin uudenlainen,
paikallisidentiteeteistä innoituksensa ammentava rohkea ja raikkaasti uudistunut
pukeutumiskulttuuri.

Kirjoittaja on käsityötieteen jatko-opiskelija ja työskentelee tohtorikoulutettavana
Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmeniassa. Hän on ollut
mukana Juuret -näyttelyn työryhmässä.
Tapahtumakokonaisuudesta kerätty aineisto ja aineiston kriittinen analyysi ovat
osa käsityötieteen väitöskirjatutkimusta, joka pyrkii selvittämään, millaisia
yksilöllisiä ja jaettuja merkityksiä käsityö kantaa ja välittää sekä millaisia
kulttuurisuuteen ja kollektiivisuuteen liittyviä merkityksen jakamisen konteksteja
käsityön piiristä on mahdollista tunnistaa.
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Ruotsinsuomalaisen

kulttuurin keulakuva
Teksti ja kuva Marja-Liisa Keinänen

Ruotsinsuomalaiset ovat runsaasta lukumäärästään huolimatta pysyneet näkymättömänä vähemmistönä Ruotsissa. Viime
vuosikymmenen aikana tämä hiljainen ryhmä on kuitenkin
alkanut tuoda vahvasti omaa identiteettiään ja kulttuuriaan
esiin innoittajanaan perinteentuntijan ja kielentaitajan Kaisa
Vilhuisen perintö.
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Ruotsinsuomalaiset ovat jo pitkään olleet Ruotsin suurin maahanmuuttajaryhmä. Joidenkin arvioiden mukaan
heidän lukumääränsä liikkuu 450 000–600 000 tienoilla.
He ovat kuitenkin pysyneet varsin näkymättömänä vähemmistönä. Tilanne on jonkin verran parantunut ruotsinsuomalaisten saavutettua vuonna 2000 virallisen aseman yhtenä Ruotsin viidestä vähemmistöstä.
Vähemmistöasemansa turvin ruotsinsuomalaiset järjestöt ovat voineet entisestäänkin vahvistaa ruotsinsuomalaista identiteettiä ja ryhmänsä yhteenkuuluvuutta.
Tässä tarkoituksessa alettiin viettää ruotsinsuomalaisten päivää keväällä 2011. Juhlan tarkoituksena on myös
muistuttaa valtaväestöä suomenkielisen vähemmistön
olemassaolosta sekä herättää kiinnostusta ruotsinsuomalaista kulttuuria kohtaan.
Niin sanonut metsäsuomalaiset, jotka olivat 1500-luvun loppupuolella Savosta Keski-Skandinavian metsäalueille levittäytyneiden kaskiviljelijöiden jälkeläisiä, ovat
olleet keskeisessä asemassa ruotsinsuomalaisen identiteetin ja kulttuurin rakentamisessa. Vaikka metsäsuomalaisten kieli ja kulttuuri on jo sammunut, on heidän
pitkä läsnäolonsa Pohjanlahden länsipuolella luonut historiallista jatkuvuutta tämän päivän ruotsinsuomalaiselle identiteetille, kielelle ja kulttuurille. Kaisa Vilhuinen
on yksi metsäsuomalaisen kulttuurin edustajista, josta
on noussut ruotsinsuomalaisen kulttuurin keulahahmo,
vaikka harva tietää kuka Vilhuinen oli. Siis miksi hänestä
on tullut näin merkittävä henkilö?

Ristiriitaiset Sampo-tulkinnat
Kaisa Vilhuinen, kirkonkirjojen mukaan Karin Henriksson (1855-1941), kuului viimeisiin suomea pääkielenä
puhuneisiin vermlanninsuomalaisiin. Professori Lauri
Kettunen luonnehti Vilhuista ”muinaistietouden aarreaitaksi”. Omilta kiireiltään Kettunen ei kuitenkaan heti
ehtinyt tähän työhön, mutta hän piti huolen siitä, että
Sanakirjasäätiö lähetti stipendiaattinsa paikalle. Maisterit
Maija Juvas, Astrid Reponen ja Helmi Helminen tekivätkin 1930-luvun alussa kolme pitkää murteen- ja kansanperinteenkeräysmatkaa tälle syrjäiselle raja-alueelle.
Heti kolmikon ensimmäisen matkan tuloksena joutuivat Vilhuiselta saadut tiedot Kalevalan tutkimuspiireissä kiivaana käyneen sampo-keskustelun keskiöön. E.N.
Setälän monumentaalinen teos Sammon arvoitus oli jo
ladottu kun tämä viime hetkellä teki lisäyksen tekstiin,
jossa hän totesi Vilhuiselta kerättyjen tietojen todentavan
hänen sampo-teoriansa. Vilhuisen mytologisten tietojen
luotettavuudesta kehkeytyi kuitenkin kiivas keskustelu

tutkijoiden välille. Juvas itse suhtautui varauksin keräämiinsä mytologiaa ja uskomuksia koskeviin tietoihin,
koska tiesi Setälän luentojen innoittamana esittäneensä
johdattelevia kysymyksiä nopeaälyiselle Vilhuiselle.
Väinö Salminen, joka kiersi vuonna 1905 suomalaismetsiä etsien tietoja sammosta, piti Vilhuisen tietoja täysin epäluotettavina ”akkojen unina”. Salminen ei
kuitenkaan ollut haastatellut Vilhuista, vaikka tämä oli
tuppaantunut pirttiin kuuntelemaan kun Salminen jututti vanhoja ukkoja ja esitti kysymyksiä sammosta ja sen
toiminnoista. Salmisen mukaan Vilhuinen oli sitten kuulemansa perusteella kehitellyt omia sampo-tulkintojaan.
Lauri Kettunen, joka tässä vaiheessa oli itsekin haastatellut Vilhuista, piti tältä keräämäänsä mytologista ja
uskomuksellista aineistoa, sampo-tietoja lukuun ottamatta, suhteellisen luotettavana. Hän jopa julkaisi Vilhuisen
tietoihin perustuvan vihkosen Vermlannin suomalaisten
uskomuksia, taruja ja taikoja (1935).

Naisella ei asiaa aitosuomalaiseksi
Näistä tieteellisistä kiistoista huolimatta Kaisa Vilhuinen
on ollut tutkijoiden arvostama kielentaitaja ja perinteentuntija. Saamastaan arvostuksesta huolimatta hänestä ei
kuitenkaan elinaikanaan kehkeytynyt metsäsuomalaisen kulttuurin symbolia. Naisena hän ei yksinkertaisesti voinut julkisuudessa edustaa maskuliiniseksi miellettyä, ”isiltä perittyä” kieltä ja kulttuuria. Vilhuisen sijaan
1930-luvun tiedotusvälineet nostivat esiin naapuritilalla
asuneen, vanhoihin perinteisiin pitäytyneen Juhoilan
Jussin ”viimeisenä aitosuomalaisena”. 1950-luvulla tämä
asema periytyi Niittahon Jussille, jota lanseerattiin ”suomalaismetsien viimeisenä vaeltajana”.
Kettusen osuus Kaisan arvostuksen myöhemmälle
nousulle tämän paikallisyhteisössä oli keskeinen. Kettunen julkaisi vuonna 1955 ylistävän artikkelin Kaisasta
vermlantilaisessa Finnbygden-kotiseutulehdessä. Hän oli
mukana myös Suomeen perustetussa Niittahon Jussin
seurassa, jonka aloitteesta Kaisa Vilhuisen haudalle pystytettiin muistokivi vuonna 1963. Tällöin hänen kuolemastaan oli jo kulunut runsas 20 vuotta.

Kaisa Vilhuisesta kulttuurin vetonaula
Saamastaan postuumista huomiosta huolimatta Kaisa
Vilhuinen vaipui uudelleen unohduksiin. Vasta 1990-luvulla alkoi metsäsuomalaiskulttuuria vaalivien tahojen kiinnostus Vilhuista kohtaan herätä. Tähän vaikutti
muun muassa Finnkultur-lehti, joka julkaisi pari ylistävää artikkelia tästä lahjakkaasta perinteentuntijasta.
(jatkuu) >>
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Paikallinen kotiseutuliike, elinkeinoelämä ja turismi
hyödyntävät Vilhuisen hahmoa eri tavoin. Torsbyn Finnkultur-keskuksen Niittaho-näyttelyssä hänelle on annettu
näkyvä sija vermlanninsuomalaisen kulttuurin edustajana. Kaisa Vilhuiselta kerätty perinne on toiminut myös
inspiraation lähteenä taiteilijoille: niin harrastelijoille
kuin ammattilaisillekin. Gruen suomalaismetsässä asuvan norjalais-suomalaisen Sinikka Langelandin musiikkiteos ”Siemen Moa – Frölandet” pohjautuu Vilhuisen
uskomuksiin. Kaisa Vilhuisen lauluja voi kuulla myös
Langelandin Tirun Lirun-levyllä. Viime vuonna ensiiltansa saanut tilaustyö ”Sammas – Himmelsøyle”
(Sammas – taivaanpatsas) perustuu Kalevalan samporunoihin. Kaisa Vilhuisen kautta teoksella on kuitenkin
vahva kytkös suomalaismetsien mytologiseen perintöön.

Kirjailija Paula Vartiainen
palkittiin Kaisa Vilhuinen
-palkinnolla vuonna
2011 teoksestaan
Taftihame.
Kuva Jouni Suomalainen.

Ruotsinsuomalaisten kirjallisuuspalkinto
Viime vuosina ruotsinsuomalaiset ovat myös panostaneet vahvasti kielensä ja kulttuurinsa tunnetuksi tekemiseen. Ruotsinsuomalaisten kirjoittajien yhdistys perusti
vuonna 2005 kirjallisuuspalkinnon, joka nimettiin Kaisa
Vilhuisen mukaan. Palkinto jaetaan joka toinen vuosi
suomeksi kirjoittavalle, Ruotsissa asuvalle kirjailijalle.
Palkinnonsaajan nimi julkistetaan samana päivänä kuin
Finlandia-palkinnon saaja.

Östmarkin hautausmaalla sijaitsevaa kiveä koristaa
Nina Sailon suunnittelema pronssirelieﬁ Vilhuisesta.
Kuva Seppo Remes.
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Voidaan siis puhua jo varsinaisesta Kaisa-buumista, johon myös ruotsinsuomalaiset ovat liittyneet kirjallisuuspalkintonsa myötä. Palkinnosta puhuttaessa viitataan
usein juuri hänen merkitykseensä kielen ja vanhan suomalaisen perinteen säilyttäjänä. Toivottavasti Kaisa Vilhuisen valinta ei kuitenkaan ennakoi ruotsinsuomalaisen
kielen ja kulttuurin tulevaisuutta. Hänhän oli katoamassa
olleen vermlantilaisen kielen ja kulttuurin viimeisiä edustajia. Vaikka suomenkielisten tilanne Ruotsissa on tänään
toinen, on ruotsin kielipolitiikka johtanut siihen, että toisen ja kolmannen polven ruotsinsuomalaisista vain harvat hallitsevat suomenkielen tarpeeksi hyvin voidakseen
kilpailla Kaisa Vilhuisen palkinnosta.

Palstalla esitellään uusia
tapoja rikastaa perinnettä.

Perinne uusiksi

Maitopurkin

”Tuohinen sormus ja lempeni vaan,
kestää yhden illan kerrallaan.”
Mutta kestääkö nestekartonkisormus
kauemmin?

uusi elämä
Teksti ja kuvat Päivi Sandberg

Imatran Seudun Kalevalaiset ovat jo viitenä vuotena olleet mukana Imatran 5.-luokkalaisten perinnepäivässä
teettämällä heillä tuohisormuksen. Kalevalaisilta kysyttiin koululaisten ohjelmaan jotain perinteistä käsityötä,
johon on aikaa 10 minuuttia.
– Se on tuohisormus! sanoi Leena Räsänen. Niinpä sormusrouvat Leena Räsänen ja Seija Nikkanen ovat opettaneet jo reilut 1000 lasta ja työ jatkuu.
Koululaisille on hankittu oikeaa tuohta. Tuohen hankkiminen ei ole yksinkertaista, joten kun Imatran kulttuuriviikolle haluttiin perinneohjelmaa, päätimme teettää
kansalaisilla EKOtuohisormuksia. Eikun maitopurkkeja
keräämään! Joissakin on ruskea sisus, joten niistä saa
luonnollisen näköisiä sormuksia. Mehu- tai glögipurkeista sen sijaan saa hopeisia tai värillisiä sormuksia oman
maun mukaan. Keräsimme erilaisia purkkeja ja teimme
sormusaihioita valittavaksi.
Leena ja Päivi Sandberg teettivät sormuksia ruokakaupan
aulassa parin tunnin ajan. Useat kymmenet pysähtyivät
kauppamatkallaan, jos ei sormusta vääntämään niin juttelemaan ja muistelemaan, miten pienenä voikukastakin
tehtiin niitä.
Leena Räsänen on käyttänyt maitopurkkeja eri tavoin
jo 10 vuotta. Kaikki alkoi vuonna 2002 Vuoksenniskan
yläasteella, jossa Leena oppilaineen teki nojatuolin 93
maitopurkista – maitopurkista löytyneen ohjeen mukaan!
Työllä he voittivat WWF:n kestävän kehityksen kilpailussa ensimmäisen palkinnon.

– Silloin huomasin, että maitopurkki on ihana materiaali, kertoo Leena. Kokeilin tuohitekniikkaa ja tein lasinsuojuksen. Sekin onnistui ja siitä kaikki lähti.

Tekovinkkejä
Leena antaa mielellään parhaat neuvonsa, jos maitopurkkiaskartelu kiinnostaa. Jos haluaa tehdä värillisiä tuotteita, valinnanvaraa riittää. Tyhjät purkit on pestävä huolellisesti ja kuivatettava kunnolla. Pohja ja yläosa kannattaa
leikata ennen sitä ja leikata purkki auki ja pestä levynä.
Levy leikataan halutun levyisiksi suikaleiksi joko saksilla tai leikkurilla. Sormukset kannattaa leikata pystysuunnassa, tölkin korkeus riittää isompaankin sormeen.
Koreja varten saa pitempiä suikaleita vaakasuunnassa.
Suikaleet ovat aika jäykkiä, joten niitä kannattaa pehmittää sormien välissä vetämällä, jolloin niistä tulee notkeampia ja helpompia käsitellä. Sitten vain sormuksen
tai kopan tekoon. Tuohiohjeita löytyy askartelualan kirjoista ja tietysti internetistä. Jokaisen oma kekseliäisyys
voi innoittaa vaikka mihin.
Leena on ollut aina kierrätyshenkinen. Moni muukin tavara on saanut uuden tehtävän hänen käsissään. Uusin
juttu on seinäkalenterien luontokuvista taitellut lahjapussit. Avatkaamme silmämme näkemään maitopurkkien,
kalentereiden tai minkä tahansa muun takaa uusi tehtävä
niille. Niin oli tehnyt yksi rouva, joka esitteli meille oman
EKOtuohisormuksensa: kahvipaketista tehdyn.
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Arviot

Nainen, aika ja
päivien ihmeet

Myyttien lähteillä

Marjatta Viikilä
Hurjaan tuuleen (Mäntykustannus 2012)

Anna-Leena Siikala
Itämerensuomalainen mytologia. (SKS 2012)

Teksti Johanna Venho

Teksti Merja Leppälahti

Maanläheisiä, arkisessa kiinni olevia runoja, joissa on
koko ajan tietoisuus jostain suuremmasta – sellaisia kirjoittaa Marjatta Viikilä viidennessä kokoelmassaan Hurjaan tuuleen. “Maa ei riitä sille
joka ikävöi taivasta.” Mutta vaikka näkymätön, hengellinen todellisuus on runoissa läsnä, päällimmäiseksi nousee konkretian runsaus. Luonto näyttää kaikki sävynsä ja runoissa
puhuvan naisen mieli heijastuu siihen, mitä
luonnossa havaitaan. Syksy kypsyy talveksi:
“Hengityksen huuru jäätyy,/ kimalteinen yö,
jääveitsiä kuusten oksilla./ Kerään kinoksen
neulat, jäiset naskalit.”

Muhkea kirja Itämerensuomalainen mytologia kokoaa
yhteen akateemikko Anna-Leena Siikalan pitkäaikaisia
tutkimuksia itämerensuomalaisesta epiikasta ja niiden kantamasta uskomusperinteestä.
Teoksessaan Siikala kertoo, että vanhin syntyepiikka on itämerensuomalaisten yhteistä
perinnettä. Tähän kuuluvat sellaiset runot
kuin Maailman synty, Iso tammi, Kanteleen
synty, Veneen synty, Iso härkä, Iso sika ja
Kultaneito.

Runojen minä on nainen, keski-ikäinen ja vanheneva.
Runojen vahva aistillisuus tekee vaikutuksen. Niissä ollaan väkevästi sisällä naisen ruumiissa, sen muutoksissa, sen mysteereissä ja arkipäiväisissä vaivoissa ja iloissa. Kauniista osataan nauttia: siitä, miten mekon silkki
laskeutuu pyöreiden rintojen yli, siitä, miten voikukkien
kultahahtuvat säteilevät valoa iholla. Mutta
vanheneminen nostattaa myös kiukkua: aika
hidastuu, vähenee. “Olen vihainen vähistä
päivistäni.” Muistot nousevat mieleen yhä
useammin.
Runot myöntävät ristiriidat ja ahdistuksen,
mutta päällimmäiseksi lukijan mieleen jää
huikea kiitollisuus ja äkkiä leimahtava ilo
olemassaolosta, elämästä. “Minä rappeudun
sisältä ja päältä/ viskattavaksi Jumalan/ hurjaan tuuleen”, runoilija ilmoittaa, pää pystyssä, täynnä omaa, rohkeaa temperamenttiaan. Viikilän runot antavat tilaa rakastaa jokapäiväistä ja ainutlaatuista.
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Lienee tunnettua, että kalevalamittaisia runoja on tallennettu suomalaisten ja karjalaisten lisäksi myös Virosta. Vähemmän tuttu
tosiseikka lienee, että eri puolilta Suomea kootut runot
kuvaavat melko erityyppisiä henkilöhahmoja, esimerkiksi Väinämöinen oli Karjalassa enimmäkseen tietäjä, Savossa jumalolento ja Pohjanmaalla muinainen sankari.
Siikala käyttää myös kielitiedettä apuna runoston historiaa ja merkityksiä selvittäessään ja toteaa, että Suomen
toisistaan eroavat runoalueet sopivat varsin hyvin yhteen
murrealueiden kanssa, mikä johtunee asutushistoriallisista tekijöistä sekä kielen ja runouden kehityksestä.
Siikala toteaa, ettei suullinen mytologia voi
muodostaa yhtenäistä järjestelmää, vaan se
koostuu paikallisista ja yksilöllisistä käsityksistä. Nämä puolestaan ovat ajan mittaan saaneet vaikutteita naapurialueiden uskomus- ja
kulttuurimaisemasta. Myyttiset merkitysmaailmat ovat aina olleet jatkuvassa liikkeessä.
Esimerkiksi kristinuskon levittyä itämerensuomalaisten
alueille uudet toimijat ja teemat alkoivat sulautua perinteiseen runoon. Neitsyt Maria sai keskeisen osan naisten
auttajana ja häneen alettiin liittää ominaisuuksia vanhemmista olennoista, kuten Kuuttaresta ja Päivättärestä.

Arviot

Kuolemasta,
runollisesti

Maan levossa
Taiteilijamäellä

Heli Hulmi Kuoleman horisontti ja kirjoitus.
(Kansanvalistusseura 2012)

Arto Teronen & Jouko Vuolle
Taiteilijakukkulalla: suomalaisen taiteen tekijöitä
(Kirjapaja 2012)

Teksti Tuija Saarinen

Teksti Leena Laakso

Kuolema on pysyvä ja täydellinen elintoimintojen päättyminen ja biologisen elämän päätepiste. Monien eri uskontojen edustajien ajattelussa yksilön elämän nähdään kuitenkin jatkuvan ruumiin
kuoleman jälkeen eräänlaisen sieluajatuksen
mukaan.

Helsingissä sijaitseva Hietaniemen hautausmaa on Suomen kansallispyhättö, johon on haudattu mm. kahta lukuun ottamatta kaikki edesmenneet tasavallan presidentit. Tällä hautausmaalla on myös
Taiteilijamäki, joka tunnetaan paremmin nimellä Taiteilijakukkula. Taitelijakukkulalla
ovat hautapaikan saaneet kulttuuririntamalla
kansallisesti ja jopa kansainvälisesti ansioituneet kansalaiset. Sinne on haudattu mm. Akseli Gallen-Kallela, Mika Waltari, Leif Wager
ja Spede Pasanen.

Lähes kaikissa inhimillisissä kulttuureissa
on vakiintuneita käytäntöjä, joiden mukaan
ruumis hävitetään esim. hautaamalla se maahan tai polttamalla se. Joissakin kulttuureissa
se jätetään korkealle paikalle lintujen syötäväksi. Kuolleita onkin käsitelty kunnioittaen
jo kauan ja ihmisiä tiettävästi haudattu jo
50 000 vuotta sitten.
Kirjailija ja kirjoittajaohjaaja Heli Hulmi käsittelee teoksessaan ”Kuoleman horisontti ja kirjoitus” elämän selittämätöntä aluetta. Hän tarkastelee, millaisia uskonnollisia
rituaaleja kuolemaan liittyy sekä sitä, kuinka kuolemaa
voi käsitellä kirjoittamalla. Miten kirjailijat
sanoittavat näkymätöntä? Entä ovatko edesmenneet rakkaamme vielä jossain? Palasiko
mieheni luokseni lentävänä lintuna? Miksi
minun valtasi niin outo tunne hänen kuolinhetkellään – viestikö hän silloin minulle jotain? Lopullista vastausta ei ole, on vain kaikkien ihmisten jakamia kysymyksiä yhteyden
säilyttämisestä yli ajallisen rajan.
Teoksella on monta tehtävää. Toisaalta se soveltuu oppaaksi kirjoittajia ohjaaville tai taideterapiasta kiinnostuneille. Toisaalta se antaa välineitä
käsitellä surua heille, jotka ovat läheisensä menettäneet.
Kuolemaa siivittää kiitollisuus. Teosta kuvittavat Heli
Hulmin akvarellit.

Nyt oli oivallinen aika tehdä kirja tästä
yllättävän pienestä alueesta, joka sisältää 50
hautapaikkaa, sillä kukkulalla ei ole enää leposijaa kuin
taiteilijoitten puolisoille. Helsingin seurakuntayhtymän
neuvosto ei aio perustaa uutta samanlaista kulttuuripyhättöä, enää sen ei siis tarvitse puntaroida kenenkään
kulttuuritekojen arvoja.
Taiteilijakukkulalla-kirja on toimitettu pieteetillä muistaen vanha latinankielinen viisaus:
”Kuolleista puhutaan vain hyvää”. Kirjoittajat
kunnioittavat kaikkia kuvattaviaan. Kirjassa
näistä kulttuurivaikuttajista kertovat heidän
läheisensä, omaiset, kollegat. Kirja sisältää
sirpaleita yksityiselämästä, kertomuksia siitä
miten ruokavaras päätyi Kansallisoopperan
lavalle ja kuka toi vuosikymmenet aamukahvit Marjatta Pokelalle vuoteeseen ja miksi.
Kirjaa lukiessa tulee selväksi myös, kuinka
kalliita ovat taiteen lunnaat, kuinka pitkä tie onkaan menestykseen, jos sinne elinaikanaan edes pääsee.
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Ajankohtaista

Elsa Heporauta
syttyi ja sytytti
Teksti Raili Malmberg Kuvat Kalevala Koru

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 130 vuotta Kalevalaisten
Naisten perustajan, Elsa Heporaudan, syntymästä. Elsa
oli monessa suhteessa edelläkävijä, joka sai naiset innostumaan kalevalaisesta aatteesta. Elsan kunniaksi Pirta
julkaisee katkelman puheesta, jonka opetusneuvos Raili
Malmberg piti Helsingin Kalevalaisten Naisten 60-vuotisjuhlissa 22.3.1998.

Idea otti tuulta – sysäys Kalevala Korun syntymiselle
oli annettu. Kun Suomi oli sodassa, ja ihmiset joutuivat
arjessaan ahtaalle, Elsa Heporauta ei taaskaan tyytynyt
pelkkään päivittelyyn ja ahdingon sivusta seuraamiseen.
Hänen aloitteestaan kalevalaiset naiset käynnistivät laajamittaisen sosiaalisen avustustoiminnan: perustettiin
äitikoteja väsyneille, vähävaraisille äideille, huolehdittiin
sotaorvoista, sotainvalideista, karjalaisvanhuksista ja inkeriläisperheistä.

On sanottu, että Elsa Heporauta oli kuin palava soihtu. Louhi vauhdilla Helsinkiin
Hän syttyi ja sai muutkin syttymään aatteille ja ajatuksil- Eräs Elsan suurista unelmista oli Kalevala-kahvila, joka
le, joita hän itse piti tärkeinä ja joita hän sitten intohimoi- olisi sisutettu maalastupien tapaan ja jossa tarjoiltaisiin
sesti ajoi läpi koko elämänsä.
kansallisia ruokia. Syntyi Kestikartano, jonka avajaiset
Elsa ei ollut vain näkijä, hän oli myös tekijä. Kun hän sai olivat Kalevalan päivänä vuonna 1946 ja josta oli tuleva
päähänsä jonkun uuden idean, hän ei aikaillut, vaan lähti kansallinen instituutio jo eläessään.
sitä heti toteuttamaan. Ensimmäiseksi hän tarttui puhelimen kampeen ja soitti lähipiirilleen vuorokaudenajoista
Elsa oli taistelija, hän ei hevin antanut periksi. Kun
piittaamatta. Kerrotaan, että Elsan aikalaisiin ja ystäviin kestikartanon vihkiäisiin oltiin valmistautumassa kävi
kuuluneen Gretel Sommarin avioilmi, että Emil Halosen suunnittelemies Georg Sommar välillä tuskasma Louhen patsas oli kuljetusmattui ja kutsuessaan vaimoaan puheKun Elsa sai päähänsä kalla jäänyt jumiin Keravan asemallimeen huikkasi työlästyneenä, että
le. Rautateillä oli silloin kova tungos,
”Kalevala ringer!”
jonkun uuden idean,
koska sotakorvauskaluston kuljetus

Toiminnan nainen

Elsa oli samalla kertaa sekä idealisti
että realisti. ”Jokainen väkevä ajatus
on maailmaan lähtevä, kohdettaan
etsivä voimavirta”, hän tapasi sanoa. Elsa unelmoi vahvasta suomalaisen kulttuurin etuvartijajoukosta, jonka
muodostaisivat naiset yhteiskuntaluokista, puolueista ja
kielirajoista riippumatta; naiset, joiden aatteellisena johtotähtenä olisi kalevalaisen kulttuurin vaaliminen ja sen
seikan tiedostaminen, että ilman omia perinteitään kukin
kansa on kuin juureton puu. Unelma muuttui lihaksi ja
vereksi. Syntyi Kalevalaisten Naisten Liitto.
Kun Elsan ajama kalevalaisen naisen patsashanke
ajautui vaikeuksiin rahapulan vuoksi, Elsa esitti idean,
että vaillinainen rahakirstu täytettäisiin nostamalla maan
poveen aikanaan talletettu rikkaus, arkeologien löytöjen
museoihin tuomat vuosisatojen takaiset muinaiskorut jäljennettyinä nykymaailman käyttöön.
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itäiseen naapurimaahan oli käynnissä ja junavaunuista oli huutava
puute.
Ei muuta kuin soittamaan Keravan asemapäällikölle, joka sai kuulla
seuraavansisältöisen tiukkasanaisen
viesti: ”Me kalevalaiset naiset olemme tehneet kivimuurin sisään toistatuhatta neliötä käsittävän hirsipalatsin
ja se vihitään huomenna. Kaikki muu on valmista, vain
Pohjolan emäntä, Louhi, puuttuu, jonka pitäisi portaiden
päässä olla vastaanottamassa kutsuvieraita!”
Asemapäällikkö antautui ja huusi sitten jollekin lähellään olevalle rautatievirkailijalle: ”Pankaa se eukko
junaan!”

hän ei aikaillut,
vaan lähti sitä heti
toteuttamaan.

Ja eukko tuli. Tänä päivänä se seisoo Kalevala Korun
pääkonttorilla kookkaana ja komeana muistuttamassa
meitä siitä, että Elsa Heporaudan työ jatkuu.
Opetusneuvos Raili Malmberg on KNL:n kunniajäsen.
Liiton puheenjohtajana hän toimi v.1991-1997.

Kirjailija Elsa Heporauta (1883-1960)
syntyi Puumalassa 31.8.1883. Elsa avioitui F.A.
Hästeskon (vuodesta 1935 Heporauta) kanssa ja
toimi aktiivisesti Jyväskylän kulttuurielämässä.
Hän muutti Helsinkiin vuonna 1935, jossa perusti Kalevalaisen Naisen Muistomerkkiyhdistyksen ja Kalevala Korun. Yhdistyksestä
tuli myöhemmin Kalevalaisten Naisten Liitto.
Elsa Heporauta julkaisi useita novellikokoelmia,
romaaneja (Ursula Keivaara I-III, Temu, Seeritin
rakkauden tie, Hulkan emännän kultakala) ja
näytelmiä sekä kirjoitti mm. Naisen ääneen ja
Emäntä-lehteen.

Koristaudu Elsa-soljella
Teksti Mari Kotka

Maarian Virusmäen solki juhlistaa Elsa Heporaudan teemavuotta. Se on todellinen klassikkokoru, jota on valmistettu yhtäjaksoisesti 75 vuotta eli koko Kalevala Korun
toiminnan ajan. Solki sai ensiesittelynsä presidentinlinnassa joulukuussa vuonna 1937 yhdessä muiden ensimmäisten Kalevala Korun mallien kanssa.

Soljen esikuva on löydetty Maarian Virusmäestä, joka on
nykyisin Turkua. Länsi-Suomessa ryhdyttiin 1000-luvun
puolivälissä käyttämään hevosenkenkäsolkia olkasolkina. Hevosenkenkäsoljet olivat jo viikinkiaikana olleet
suosittuja miesten viitansolkina. Naisten käyttäminä
ne ilmestyivät ristiretkiajalla ja niitä käytettiin paitojen
kaula-aukoissa, hameen olkapäissä ja viittaa kiinnittämään. Samaan aikaan hopea korvasi suuressa määrin
pronssin korumetallina. Hopean runsaus kuvastaa yleistä vaurautta, jonka uskotaan perustuneen pääasiallisesti
turkiskauppaan. Koruilla viestittiin myös varallisuutta ja
korkeaa asemaa.
Korumalli on kulkeutunut Varsinais-Suomeen Gotlannin kautta lännestä. Soljen esikuva oli alun perin osaksi
kullattua hopeaa. Kehän ja neulan pintaa on koristeltu

piste- ja nyöriviivoilla sekä ympyröillä. Soljen keskellä
on paksunnos, jonka koristeeksi on ikuistettu riimueläin.
Huolitellusta työstä päätellen koru oli valmistettu tilaustyönä suuressa arvossa pidetylle asiakkaalle.
Virusmäen solkea on nähty myös oman aikamme
merkkihenkilöiden yllä. Solki koristi presidentti Halosen
asua itsenäisyyspäivänä linnan juhlissa toissa vuonna.
Se on myös Elsa Heporaudan yllä hänen muotokuvassaan.
Solkea valmistetaan erikoiserä, jossa on kaiverrus Elsa
130 v.

Kysy solkea omasta yhdistyksestäsi!
Jäsenyhdistyksiä on pyydetty tekemään yhteistilaukset,
jotka toimitetaan vuosikokouksessa 6.4. Helsingissä.
Kysy sen jälkeen solkea omasta yhdistyksestäsi. Soljen
suositushinta on 70 e/hopea ja 34 e/pronssi. Myöhemmin vuoden aikana toimistolta voi ostaa yksittäisiä koruja. Hintoihin lisätään postituskulut.
toimisto@kalevalaistennaistenliitto.ﬁ tai puh. 09 604 791.
Kirjoittaja on Kalevala Korun tuotepäällikkö.
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Ajankohtaista

Mitä tiedät
Elsasta?
Teksti Veera Ryynänen

Tänä vuonna Elsa Heporaudan syntymästä tulee
kuluneeksi 130 vuotta. Hänen monipuolinen elämäntyönsä
innostaa ja kiehtoo kalevalaisia naisia.
Gallupissa kysytään tällä kertaa mitä jäsenistö
tietää Elsa Heporaudasta.

Tiedän Elsa Heporaudasta sen verran, että hän syntyi Puumalassa, ja hän asui myös
täällä Mikkelin lähistöllä Ristiinassa. Hänen päällään nähtiin 1930-luvulla ensimmäistä
kertaa Tuukkalan muinaispuvusta tehty uusi versio. Elsa Heporauta perusti muistomerkkiyhdistyksen eli hän oli Kalevalaisten Naisten Liiton perustamiseen johtaneen
hankkeen toimeenpanija. Tästä hankkeesta sai alkunsa myös Kalevala Koru.
Puumalan Sahanlahdessa on Elsalle omistettu muistorelieﬁ.
Marjatta Tiihonen, Mikkelin Kalevalaiset Naiset

***
Huittisissa Elsa teki opetustyötä ja avioitui miehensä kanssa. Elsa oli opiskellut
yliopistossa kirjallisuutta, psykologiaa, ﬁlosoﬁaa ja taidehistoriaa. Hän keskeytti
yliopisto-opintonsa vuonna 1905 tultuaan valituksi Huittisissa sijaitsevan Länsi-Suomen
kansanopiston johtajattareksi. Elsa johti kansanopistoa vuosina 1905-1907. Täällä
Huittisissa työskenteli tuolloin opiston rehtorina nuori maisteri, Frans Aksel Hästesko.
Nuoret olivat kiinnostuneita samanlaisista asioista: Kalevalasta, kotiseudusta sekä heimoja nuorisotyöstä. Hengenheimolaisuus johti avioliittoon ja nuori pari vihittiin Puumalassa
23.8.1907. Avioliitto katkaisi nuoren rouvan itsenäisen ja riippumattoman uran, kuten
tapana oli tuohon aikaan. Täältä he käsitykseni mukaan muuttivat Jyväskylään, jossa he
suomensivat nimensä Heporaudaksi vuonna 1935. Elsa Koponen oli erittäin merkittävä
hahmo, kun Huittisiin perustettiin vuonna 1905 Huittisten naisyhdistys. Se on muuten
nykyisin niitä harvoja, jotka ovat katkeamatta toimineen näihin päiviin asti.
Pirkko Valpasvuo-Jaatinen, Huittisten Kalevalaiset

***
Tietoni Elsa Heporaudasta ovat peräisin kirjallisista lähteistä sekä puumalalaisilta ja
ristiinalaisilta, jotka ovat tavanneet hänet. Elsan monipuolinen elämäntyö mm.
opettajana, sotakirjeenvaihtajana, kirjailijana, toimittajana ja järjestöihmisenä herättää
mielenkiintoa. Filosoﬁa kiinnosti Elsaa koko hänen elämänsä ajan. Elsa kirjoitti itsestään:
”Minun elämänosani on ollut panna alkuun eri puolilla maata erinäisiä asioita”. Elsasta
on saatavilla uskomattoman paljon tietoa, joka odottaa järjestelyä. Toivottavasti Elsaa
alettaisiin tutkia taas, ja hän saisi oman elämänkerran!
Ulla Paavilainen, Puumalan Kalevalaiset Naiset
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kuva Lukas Pearsall

Puheenjohtajalta

Alkuvuoden aikana sekä toimistollamme että monissa
paikallisyhdistyksissä on keitetty pannukaupalla kahvia.
Liitossa kahvikupin ääreen ovat ehtineet istahtaa todella ahkeran ja asioihin paneutuvan hallituksemme lisäksi
niin sääntöuudistus- ja omistajaohjaustyön valmistelijoita, puheenjohtajapajaan osallistuvia jäsenyhdistysten
edustajia kuin Kalevala Korun hallituskin. Paikallisyhdistyksissä on aloitettu Elsa Heporaudan teemavuoden vietto sisariltojen ja monien muiden näkyvien tapahtumien
myötä. Vuosi on siis alkanut toimeliaasti ja tarmokkaasti
– Elsan hengessä.
Kun luin meneillään olevan sääntöuudistustyön yhteydessä voimassaolevia sääntöjämme, jäin pitkäksi aikaa
miettimään toimintamme ydintä. Liiton sääntöjen mukaan
tärkein tehtävämme on vaalia ja kehittää suomalaista kulttuuriperintöä. Sääntökohta herätti mielessäni valtavan
määrän kysymyksiä lähtien Liiton paikasta suomalaisessa
kulttuurikentässä päätyen konkreettiseen kulttuurityöhön.
Millä me erotumme vuonna 2013 kaikista muista kulttuurityötä tekevistä järjestöistä? Kuinka moni tunnistaa toimintamme ja osaa yhdistää Liittomme vaikkapa Kalevala

Korun omistajaksi? Mitkä asiat tekevät Liitostamme niin
kiinnostavan, että tämän päivän kiireinen nainen päättää
liittyä mukaan juuri meidän toimintaamme?
Tänä päivänä juuret, perinteet ja paikallisuus antavat
ihmisille identiteetin, voimaa ja konkreettisen tunteen
omasta paikasta. Uskon, että sääntöjemme tärkein pykälä on kulttuuriperintömme vaaliminen ja kehittäminen,
se on suurin voimamme ja mahdollisuutemme. Meidän
on vain itse pidettävä ääntä itsestämme ja toiminnallamme ansaittava paikkamme, arvostuksemme ja luottamuksemme laajassa järjestökentässä. Meidän on oltava siellä, missä uudet tuulet puhaltavat, ja missä potentiaaliset
jäsenemme ovat. Meidän tilaisuutemme on tässä ja nyt!
Yhdistystoiminnan tulee antaa jokaiselle jäsenelleen
iloa ja energiaa. Olen äärettömän vaikuttunut siitä palosta ja ilosta, jolla jokainen tapaamani kalevalainen nainen tätä järjestötyötä tekee. Vierailut juuri perustetussa
Roslagenin yhdistyksessä, Oulun ympäristön, Kajaanin
ja Etelä-Kymenlaakson Kalevalaisten Naisten sekä YläSavon Kalevalaisten luona ovat vain vahvistaneet ylpeyttä omistamme. Jokainen yhteiseen hiileen puhaltava,
tulisieluinen toimija onkin paras käyntikortti Liitollemme
ja toiminnallemme. Ehkäpä juuri sen ansiosta olemme
saaneet alkuvuoden aikana paljon uusia jäseniä. Tervetuloa joukkoomme jokainen uusi kalevalainen, nainen tai
mies! Tervetuloa myös Iisalmen Kalevalakuorolle, joka
toimi Kalevalaisten Naisten suojissa jo vuosina 19451950. Toivotamme ilolla tervetulleeksi kaikki uudet toimijat, näkijät ja kokijat. Tuottehan tullessanne tuoreita näkemyksiä ja ideoita, ja mukananne taas uuden jäsenen!
Silloin meitä on vielä enemmän – ja mahdollisuutemme
ja resurssimme toimia ovat aina paremmat.
Tänä vuonna keskitymme jalkatyöhön, aivan kuten
Elsa n. 60 vuotta sitten kiertäessään ympäri Suomea.
Teemme toimintaamme näkyväksi ja tutuksi paikallistasolla, siellä, missä konkreettiset toimijat ovat. Tapaammekin vuoden aikana yli parinkymmenen jäsenyhdistyksen
tilaisuudessa joko juhlien tai Perinteen voima -kiertueen
myötä. Lämpimästi tervetuloa mukaan kaikkiin paikallisyhdistysten tilaisuuksiin, kokemaan, toimimaan ja tekemään tunnetuksi kahden vuoden päästä 80 vuotta täyttävää Liittoamme.
Pitenevän päivän ja kevään ensimmäisten linnunlaulujen myötä paljon tekemisen iloa ja paloa!
Sari Kaasinen
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Yhdistyskuulumisia
Kuusankosken Kalevalaiset Naiset

/

teksti ja kuva Marjatta Nikunen

50 vuotta iloista
voimavirtaa
Kuusankosken Kalevalaiset Naiset ry. perustettiin vuonna
1962. Koko 50 vuoden aikana yhdistyksellä on ollut kahdeksan puheenjohtajaa ja jäsenmäärä on kasvanut alle
kahdestakymmenestä nykyiseen kuuteenkymmeneen.
Yhdistyksen 50-vuotispäiviä kokoonnuttiin juhlimaan
Kuusankoskitalon Voikkaa-saliin viime marraskuussa.
Puheenjohtaja Jutta Hartikaisen tervehdyspuheen jälkeen Marjatta Nikunen esitteli laatimansa yhdistyksen
historiikin, joka kertoi yhdistyksen toiminnasta puheenjohtajien toimikausittain.
Liiton puheenjohtaja Sari Kaasinen esitti tervehdyksensä laulun voimin. Kouluneuvos Kirsti Mäkinen ilahdutti
kuulijoitaan kertomalla suomalaisesta tarinaperinteestä.

Näyttelijä Rauni Jakobsson tulkitsi Mäkisen Kruunupäinen käärme -teoksen tarinoita yleisön kuunnellessa henkeään pidättäen. Valkealalaisten sisarusten Venla-Vanamo ja Sampo-Elias Asikaisen muodostama Duo Paita ja
Peppu ja Äijäkanteleet musisoivat juhlayleisön riemuksi.
Veikko Huttunen Kouvolan kansalaisopiston runoryhmästä lausui Eino Leinoa. Juhla päättyi kaikuvasti laulettuun Kymenlaakson lauluun.
Kuusankosken Kalevalaisten Naisten juhlavuosi huipentui jäsenten juhlaillallisella, jossa nautimme runsaan
pitopöydän antimista ja Jututtarien lauluista sekä paikkakunnan salskeiden kansanperinnemiesten Nuttuskehveleiden räväkästä tanssi- ja lauluohjelmasta.

Nurmijärven Kalevalaiset Naiset / teksti ja kuva Anu Miettinen
Nurmijärven Kalevalaiset Naiset viettivät kekriä järjestämällä paikallisella Ystävyyden Kammarilla lapasten ja
sukkien pajapäivän tuiskuisena marraskuisena iltapäivänä. Tapahtuman nimi oli osuvasti Tumput, vanttuut,
lapaset, kintaat ja rasat.
Ohjaajaksi saimme TAITO Uudenmaan Klaukkalan käsityökeskukselta vastaavan ohjaajan Hannele Iso-Herttuan
sekä Anna-Liisa Lehtipuun Rajamäeltä. Kehrääjämestari
Anneli Heiskanen esitteli ryhmällemme värillisen villalangan kehruuta.
Eipä innostavampaa ajankohtaa olisi voinut olla villalankojen pitelyyn, kuin kylmästi tuulta pyörittävä talvinen
päivä. Ystävyyden Kammarin pöydät olivat värikkäitä
lankoja täynnä ja ihana kahvin tuoksu leijui kutsuvana
keittiöstä. Naiset olivat työn touhussa ja iloinen puheensorina ja naurunpyrskähdykset kaikuivat, kun koukuttiin
ja purettiin ja onnistuttiin – puikot vain kilisivät!
Nyt kaikki kokeilemaan koukun ja puikkojen lumoa!
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Yhdistyskuulumisia
Vihdin Kalevalaiset Naiset /
teksti Kerttu Pohjala, kuva AJ Savolainen

Vihdissä juhlittiin
runonlaulaja
Anni Denisovaa
Viime vuonna tuli kuluneeksi 140 vuotta runonlaulaja
Anni Denisovan syntymästä. Vihdin Kalevalaiset Naiset
juhlivat oman pitäjän runonlaulajaa Annin päivillä marraskuussa. Kerttu Pohjalan juhlapuheen ja Anu Kuuselan lausunnan jälkeen esiintyi Karoliina Kantelinen. Hän
esitti itkuvirsiä ja runonlaulantaa. Juhlassa kuuntelimme
nauhalta Annin laulantaa ja pari loitsua. Irja Viirto kertoi, että Anni oli myös kuulu kansanparantaja. Esille oli
laitettu myös Annin itsetekemä rysä. Hän oli ahkera kalastaja sekä Vienassa että Suomessa.
Annilta taltioitiin valtava määrä lyyristä ja eeppistä runonlaulantaa, samoin loitsuja ja balladeja. On suuri lahja, että luku- ja kirjoitustaidoton Anni Denisova säilytti
elävänä mielessään niin valtavan määrin ikiaikojen vanhaa kulttuuriamme. Hän oli jo 80-vuotias, kun hänen laulujaan äänitettiin ja näin saatiin jälkipolville säilymään.
Vihdin Kalevalaiset Naiset täyttää 20 vuotta 2014. Juhlavuoden hankkeena on kerätä talteen muistitietoa, mitä
Vihdin kylillä vielä on tavoitettavissa Anni Denisovasta,
”kalamummosta, joka jäälle mennessään itkuvirsiä itki”.

Riistaveden Kalevalaiset Naiset

/

teksti Eila Pitkänen

Käsityö vuoden teeman innoittajana
Yhdistyksemme jäsen, monipuolinen kädentaitaja EevaRiitta Vilhunen yllätti meidät iloisesti suunnittelemallaan
ja valmistamallaan Liiton vuoden teeman mukaisella
käsityöllä. Nimesimme yhteisesti neuletyön Riistavesikintaaksi.
Kintaan kuvioissa ovat läsnä meille tärkeät asiat, kuten rakkaus (sydän), kauneus (kukka) ja taloudenpito
(rasia). Väreinä voi käyttää tummia Riistavesi-saarlin
(saalin) värejä ruskeaa, sinistä, keltaista, vihreää tai kukin mieluisiaan yhteensopivia sävyjä.
Iloisina ja vähän ylpeinäkin laitamme puikot suihkimaan!

Oulun Ympäristön Kalevalaiset Naiset
/ Teksti Kirsti Ojala, kuva Ulla Törne

Ohjelmalliset
35-vuotisjuhlat
Yhdistyksen 35-vuotisjuhlat pidettiin joulukuussa Oulun
Vanhassa Pappilassa. Avauspuheessaan yhdistyksen puheenjohtaja Anne Kangas valotti yhdistyksen syntyaikoja
ja kertoi perustamisen olleen edesmenneen FT Tuovi Monolan innostavaa ansiota. Samoilla linjoilla oli paikalla
olleen perustajajäsenen Leila Mikkolan korttiin kirjoittama mielenkiintoinen muistelu 35 vuoden takaisista asioista.
Yhdistys on juhlinut 10-vuotispäivästään asti aina
viiden vuoden välein. Juhlissa on esitetty runsaasti jäsentemme tekemiä ohjelmia, kuten näytelmiä Kuukiven
Kevät, Lönnrotin häät ja Meren yli mailleni.
Tämän vuoden juhliin varapuheenjohtaja Terttu Välikangas kokosi yhdistyksen 35-vuotisesta toiminnasta
100-sivuisen valokuvakirjan. Toiminta on ollut varsin aktiivista ja ulospäinsuuntautunutta, yhdistys on mm. järjestänyt yleisötilaisuuksia, avustanut Kalevalaisen messun pitämistä kirkoissa, pystyttänyt näyttelyitä ja tehnyt
yhteistyötä eri järjestöjen kanssa.
Kunniavieraamme, Liiton puheenjohtaja Sari Kaasinen
toi tervehdyksen lauluin, kanteleen soitoin ja puhein. Hänen valloittava tyylinsä ihastutti vieraamme, jotka saivat
lisäksi nauttia hänen luontevasta seurastaan myös kahvitauolla.
Lopuksi lehtori Marjatta Keränen esitti Ilmari Kiannon joulupakinan ja opettaja Vieno Myllylä Joulukuusi
-runon, jota tiesi äitinsä laulaneen jo vuonna 1900.
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Yhdistyskuulumisia
Suomussalmen Kalevalaiset

/
teksti Katri Rissanen, kuva Timo Tauriainen

Roslagen Kalevala

Lähiruokaa ja
mukimuotoilua

Uusi yhdistys
perustettiin Roslageniin

Suomussalmen Kalevalaisten ja yrittäjä Veikko Huovisen
yhdessä järjestämä kekripuolinen veti talon täyteen väkeä. Järjestäjänaiset tuulettivat kansallispukujaan, ja Aila
Viinikaisen kanteleensoitto rauhoitti ja saatteli vieraat
Kiannan muikkujen, metsäsienten, poropaistin, juustoleivän ja muiden herkkujen ääreen.

Syksyn aikana syntyi ajatus perustaa Tukholman Kalevalaisille sisaryhdistys Roslageniin. Tuumasta toimeen,
perustimme Roslagen Kalevala -yhdistyksen joulukuussa
Kalevala Korun 75-vuotispäivänä. Saimme hienon mahdollisuuden markkinoida uutta yhdistystämme Norrtäljen kunnan järjestämällä Made In Finland viikolla.

Viime vuoden teemavuoden kunniaksi kokosimme Vanhan Kurimon pirtin sivupöydälle erilaisia ja eri-ikäisiä
mukeja. Perinteisen mallinen emalimuki oli saanut Muumipapan kylkeensä, ja lasisella olutmukilla oli selvästi
nenä ja silmät… Kauniiden posliinimukien vierellä ujostelivat ajanmukaiset paperi- ja muovimukit. Suomussalmelainen keramiikkataiteilija Ulla Harju toi näytteille
useita valmistamiaan mukeja. Hän korosti juuri ”muodon
mieltä”. Hyvästä mukista on hyvä juoda, ja korvasta on
hyvä pitää kiinni. Jo Kalevalassa tuodaan vieraalle simatai oluttuoppi, ja nykyisin monessa kodissa hörpitään
kahvia mukista.

Yksi kunnan kulttuuriviikon tapahtumista oli Kalevala
Kalas, jossa esittelimme uutta yhdistystä. Kun Marjatat
kanteleillaan helähdyttivät tervetuliaislaulun, olivat tilaisuuden kaikki tuolit täyttyneet. Tämän jälkeen Norrtäljen
kaupungin kulttuurijohtaja Björn Ahlsén toivotti vieraat
tervetulleiksi. Liiton terveiset Suomesta toi puheenjohtaja Sari Kaasinen räväkän iloisella kanteleen soitolla.

/
teksti Aulikki Lundgren ja Marjatta Brattnäs, kuva SR
Sisuradio/Pirjo Hamilton

Sointuja lähti niin soitettavasta kuin soittajastakin!
Roslagenissa vaikuttava pappi Liisa Björklund esitelmöi
aiheesta ’Kalevalasta nykyaikaan’ ja Aulikki Lundgren
kertoi Kalevalaisten Naisten Liiton mielenkiintoisesta
historiasta.
Muiden tapahtumien joukkoon Made In Finland viikolla
sujautimme useita Kalevalaa koskevia pikku tapahtumia.
Saimme iloksemme paljon positiivista palautetta ja tieto
toiminnastamme levisi.
Kainuun luonto tarjoaa keramiikkataiteilija
Ulla Harjulle mieluisimmat värit mukeihin ja
muuhun taiteeseen.
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Kannustamme muitakin yhdistyksiä järjestämään tapahtumia. Erityisesti korujen esittely ja niiden kiinnostavat
tarinat ovat osuvia keinoja hankkia lisää jäseniä.

Ajankohtaista

Luku- tai kirjallisuuspiiri sopii hienosti meille
kalevalaisille naisille. Tarvitaan yhteinen
kokoontumispaikka ja vetäjä, kahvikuppi
toisessa ja teos toisessa kädessä keskustelu voi alkaa.
teksti Aino Kuittinen ja Lea Lihavainen

Oma lukupiirimme Joensuussa alkoi keväällä 2005 Finlandia-palkitun Johanna Sinisalon romaanilla Sankarit,
joka kertoo Kalevalan keskeiset tapahtumat nykyajassa.
Päätimme tehdä lukupiiristämme opintokerhon, jolloin
toimintaan saa pientä avustusta Ok-opintokeskukselta.
Vetovastuuta voi välillä myös jakaa. Vuodessa vaikkapa
viisi kertaa riittää ihan hyvin, aikataulu ei saa ahdistaa.
Me Joensuussa päätimme keskittyä naisten kirjoittamiin
kirjoihin tai naisista kertoviin kirjoihin. Oma lukupiirimme päätti laajentaa myös aihepiiriä lukemalla uutuuksien
lisäksi vanhempiakin kirjasuosikkeja. Olemme pitäneet
myös lempikirja-iltoja, jolloin olemme tuoneet rakkaan
kirja-aarteemme esitteltäväksi. Runoraadissa olemme arvuutelleet, kenen runoilijan säkeistä on kyse, lukeneet
novelleja ja keskustelleet niiden pohjalta.
- Yllättäviä, kirjailijan työhön liittyviä löytöjä voi myös
tehdä omalla paikkakunnalla. Aila Meriluodon Muisto-

runon innoittajaksi ”Olen polkuni päässä, tuhansistani..”
saatoin esitellä ilomantsilaisen nuorukaisen, herkkäpiirteisen Ora Mekrin, joka kaatui jatkosodassa, kertoo lukupiirimme toiminnasta vastaava Aino Kuittinen.
Unohtumattomia hetkiä tarjoavat kirjailijavieraat. TuulaLiina Varis kertoi hauskasti, kuinka hän iltaisin ennen
nukkumaanmenoa vuoteessa sommittelee pitkiä tarinoita. Näin syntyi esim. Vaimoni -romaanin monimutkainen
juoni. Sellaiset kirjailijat kuten Siri Hustvedt, L.M. Montgomery, Carol Shields, Sirpa Kähkönen, Paula Havaste,
Soﬁ Oksanen, Kaari Utrio ja Aino Kallas ovat olleet esillä
lukupiirissämme. Vuoden kohokohta on kokoontuminen
pikkujoulu -runoratiin, ja viime kerralla yllätysrunoilijamme oli Jenni Haukio. Mottomme on Mika Waltaria
mukaillen Kieku ja Kaiku -sarjakuvasta: ”Parempi kuin
raha, tavara, on mieli altis, avara.”

Opintoryhmätoiminta pähkinänkuoressa
Kalevalaisten Naisten Liiton paikallisyhdistykset
voivat toteuttaa opintoryhmätoimintaa OK-opintokeskuksen kanssa ja saada opintoryhmätoiminnasta
aiheutuviin kuluihin OK-tukea. Opintoryhmien tulee
olla osa yhdistyksen toimintaa ja niiden toiminnasta
aiheutuvat kulut kirjataan yhdistyksen kirjanpitoon.
Yhdistyksellä voi olla useampiakin opintoryhmiä, esimerkiksi yhdistyksen kevät- ja syystoimintakauden
teemoista rakentuu tavoitteellisia opintoryhmiä ja yhdistyksellä voi tämän lisäksi olla esimerkiksi lukupiiri,- perinne- tai taideopintoryhmiä. Jokaisesta opinto-

ryhmästä tulee tehdä oma opintoryhmän suunnitelmansa
ja vastaavasti kukin opintoryhmä tekee oman OK-tukihakemuksen opintoryhmän päättäessä toimintansa.
Oppitunteja tulee kullekin opintoryhmälle kertyä vähintään 10 ja yhdessä opintoryhmässä pitää olla vähintään
viisi 15-vuotiasta täyttänyttä jäsentä. Yleensä opintoryhmät kokoontuvat 5-10 kertaa. OK-tukeen oikeuttavia kuluja ovat muun muassa tilakulut, aineisto- ja materiaalikulut, ohjaajan matka- ja palkkiokulut ja ulkopuolisen
asiantuntijan matka- ja palkkiokulut.
Lisätietoja:www.ok-opintokeskus.ﬁ
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Yhdistys esittäytyy

Kalevalaisuutta

itärajalla

Teksti Veera Ryynänen

Eteläkarjalaisen identiteetin elementtejä ovat kulttuuriperinnön vaaliminen, iloisuus ja hyvä
ruoka. Nämä voidaan yhdistää myös kalevalaiseen aatteeseen! Parikkalan Kalevalaiset Naiset
edistävät kalevalaisuutta pienellä porukalla ja rohkeasti näkyen.
Parikkalan kalevalaisten toiveena on, että kalevalainen
kulttuuri siirtyy seuraaville sukupolville. Puheenjohtajan
Raili Pulkkisen mukaan yhdistyksessä on ilahduttavan
samanhenkisiä ja samoja asioita ajavia jäseniä.
– Kun liityin Parikkalan kalevalaisiin naisiin, tuntui kuin
olisin tullut kotiin, hän kertoo.
Parikkalan yhdistyksen toiminnan keskiössä ovat
lausuntaryhmän esiintymiset, Kalevalatar-puvun valmistaminen ja myynti sekä kunnan tapahtumissa esiintyminen. Parikkalan yhdistys toimii sitkeästi pienen jäsenkunnan kesken sekä yhteistoiminnassa paikallisten
toimijoiden kanssa.
– Pienen joukon on helppo puhaltaa yhteen hiileen, mutta
erityisesti nuoria jäseniä tarvitaan lisää. Kalevalaisen hiilloksen saisi entistä hehkuvammaksi, jos väkeä olisi enemmän, pohtii Raili Pulkkinen yhdistyksen jäsenmäärää.

Yli 50 vuotta kalevalaisena naisena
Inkeri Ahoranta liittyi Parikkalan Kalevalaisiin Naisiin
vuonna 1961 muutamien nuorten opettajaneitien kanssa, jolloin Kalevalaa tunnettiin paremmin. Kalevalainen
perinne näkyi vahvemmin kouluopetuksessa ja koulussa
vietettiin vuosittain Kalevala -juhlaa. Sodan jälkeen suomalaiset kohottivat proﬁiliaan kukin kykyjensä mukaan.
Kalevalaiset keskittyivät perinteen ylläpitämiseen. Inkeri Ahoranta muistelee ensimmäistä askarteluiltaa, jossa
tehtiin olkihimmeleitä.
– Siinä oli sekä haastetta että perinnettä, ehkä kauneinta mitä pohjoisen pelloilta pirttiin saadaan. Taito ei ole
unohtunut, kertoo Inkeri Ahoranta.
Tuolloin yhdistyksen puheenjohtajana toimi Armi Siitonen. Hän suunnitteli ja toteutti kunniaemännän vyön
sekä kansallispuvun vaihtoehtona käytetyn Parikkalan
Pikkupiian puvun. Nykyisin Pikkupiian puvun saa virka40

Inkeri Ahoranta on toiminut yhdistyksessä jo 50 vuotta.
Yhdistystoiminta on muuttunut välittömämmäksi,
mutta perinteitä kunnioitetaan edelleen. Kuva Kirsti Sahla.

asukseen kunnan sivistystoiminnan valitsema henkilö,
joka juhlistaa läsnäolollaan erilaisia tilaisuuksia.
– Aluksi yhdistyksen toiminta oli kaavamaista, ja käyttäytyminen ylen muodollista. Nykyään on ihmisten
suhtautuminen toisiinsa luonnollista ja hauskaa, kertoo
Inkeri Ahoranta yhdistystoiminnassa tapahtuneista muutoksista.

Kalevalatar-puku on Parikkalan yhdistyksen ylpeydenaihe.
Pellavainen puku sopii kenelle tahansa, ja sitä voi käyttää
juhlassa kuin juhlassa. Kuva Leena Pajari-Kosonen.

Sillon laulan, konsa jouan
Parikkalan yhdistys on perinteisesti
järjestänyt lausuntatilaisuuksia Kalevalan lukumaratonista runomatineoihin. Nykyisin runous näkyy lausuntaryhmän toiminnassa.
– Tulin mukaan toimintaan pari
vuotta sitten osallistumalla syysrunojen iltaan. Päädyin yhdistyksen jäseneksi ja runoryhmän vetäjäksi, kertoo
Kirsti Sahla.
Lausuntaryhmään kuuluu sekä runoihin paneutuneita henkilöitä että
myös uusia tulokkaita. Lausuminen
vaatii rohkeutta ja itsensä alttiiksi panemista. Pari kertaa vuodessa
ryhmä valmistelee musiikkia sisältävän ohjelman, ja lisäksi on pienempiä esiintymisiä. Vuodenaikojen ja
juhlapyhien mukaan määräytyvään
ohjelmistoon kuuluu sekä uusia että
vanhoja runoja. Esimerkiksi vuosittain Eino Leinon päivän tilaisuudessa
aiheina ovat Leinon runot, kalevalamittaiset runot, rakkaus, kesä ja pienet mietelmät.
– Runo lohduttaa, ilahduttaa, viihdyttää, ravitsee ja antaa oivalluksia.
Ryhmämme haluaa tarjota tätä hyvää
muillekin. Runo voi olla koskettaessaan kuin terapeutti, hehkuttaa Sahla.

Nainen pukeutuu juhlaan
Parikkalan Kalevalaiset valmistavat,
markkinoivat ja myyvät Kalevalatar-

Pyhäinpäivän runomatinean lausujat vasemmalta: Airi Matikainen, Mirja Roininen,
Raija Ilkka, Mirjami Jängänsalmi, Aira Vettenranta, Eeva Kainulainen, Kirsti Sahla,
Kristiina Heikinheimo ja Vuokko Ahoranta. Takana kanttori Petri Tiainen. Kuva Kirsti Sahla.

pukua. Kristiina Heikinheimon luomus on tyylikäs vaihtoehto kansallispuvulle.
– Valmistin 35 vuotta sitten pitkän
juhlapukuni perinteistä mallia noudattaen. Pellavakankaasta leikattiin
suorakaide, johon muotoiltiin pääntie.
Luomuksessa ei ole yhtään saumaa.
Muokkasin mallia myöhemmin naisellisemmaksi, kertoo Heikinheimo.
Heikinheimo luovutti puvun kaavan Parikkalan Kalevalaisten Naisten
tuotettavaksi. Puvun nimeksi annettiin perinteitä kunnioittaen Kalevalatar. Puku keräsi runsaasti kiitosta, ja
yhdistykselle alkoi kertyä tilauksia.
Tähän mennessä ompelijat Kristiina Heikinheimo ja Vuokko Ahoranta
ovat valmistaneet 18 pukua. Täyspitkä ja pelkistetty Kalevalatar valmistetaan pellavasta, ja sitä on saatavilla
mustana, punaisena ja luonnonpellavan värisenä. Saatavilla on myös valkoinen kesäjuhliin tai häihin sopiva
puku pitsisomisteilla. Yhdistys kerää
varoja puvun avulla, mutta hinnat
pidetään kohtuullisina. Heikinheimo
kannustaa kalevalaisia naisia käyttämään näyttäviä pellavavaatteita.
Luonnonmateriaalin rypistymistä ei
kannata pelätä.
– Pukua voi käyttää jokainen, ja se
sopii moniin juhliin, rohkaisee Heikinheimo. Kalevalatar oikaisee ryhdin, ja muuttuu yksilölliseksi ja persoonalliseksi kantajansa päällä.

Kalevalatar-puvun tilaukset
Kristiina Heikinheimon kautta.
Puhelin 0405501924,
sähköposti
kikka.heikinheimo@gmail.com.

Parikkalan
Kalevalaiset Naiset
perustettu vuonna 1955
jäseniä 17
puheenjohtaja
Raili Pulkkinen
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Ajankohtaista

Kalevalaisten Naisten Liiton vuosikokous
6.4.2013 Helsingissä

Kalevala Kartano, Strömbergintie 4 C
klo
9–10

Aamukahvi, ilmoittautuminen ja
valtakirjojen tarkistus

10–11.30

Vuosikokous

11.30–13

Lounas

13–15

Vuosikokous jatkuu

Kokouspaketti 40 euroa/henkilö sisältäen aamukahvin ja lounaan.
Maksetaan 31.3. mennessä Liiton tilille FI90 2142 1800 0097 33 viitteellä 7799.
Vuosikokousväki voi majoittautua Hotelli Cumulus Kaisaniemessä (Kaisaniemenkatu 7) erikoishintaan
85 euroa/1hh ja 94 euroa/2hh, sisältäen aamiaisen. Varaukset 18.3. mennessä suoraan hotellista tunnuksella
”Kalevalaistennaistenliitto”, puh. 09 172 881 tai kaisaniemi.cumulus@restel.ﬁ.
Majoittua voi myös Hotelli Carltonissa (Kaisaniemenkatu 3), jonne Elsa Heporauta huhtikuussa 1935 kutsui
vaikuttajanaisia keskustelemaan kalevalaisen naisen muistomerkistä. Huoneiden hinnat ovat 80 euroa/1hh
ja 90 euroa/2hh, sisältäen aamiaisen. Varaukset suoraan hotellista 22.3.2013 mennessä koodilla Kalevalaisten
Naisten Liitto, carlton.booking@carlton.ﬁ tai 09 684 1320.
Kokousilmoittautumiset 22.3. mennessä Liiton toimistolle,
sähköpostitse toimisto@kalevalaistennaistenliitto.ﬁ tai puhelimitse 09 604 791.
Kalevala Kartanossa sijaitseva tehtaanmyymälä palvelee kokousvieraita lauantain ajan. Halutessasi voit
lähettää listan ostoksistasi valmiiksi pakattavaksi osoitteeseen tehtaanmyymala@kalevalakoru.ﬁ
Suosittelemme lämpimästi myös tutustumiskäyntiä Kalevala Korun uuteen lippulaivamyymälään, jossa korut
on esitelty täysin uudella ja ainutlaatuisella tavalla.
Uusi myymälä palvelee perjantaina 5.4. kello 19 asti osoitteessa Pohjoisesplanadi 25–27.

Tervetuloa!
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Vaihtuvat Larin Paraske -palkitut
kolumnistit pohtivat, mitä suomen kieli ja
sen rajattomat sävyt merkitsevät heille.

Kolumni

L
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Teksti Satu Sopanen
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Minulla oli ilo tehdä töitä Lähiöprojektissa syksyllä 2012. Sen tarkoitus oli viedä musiikin opetusta lapsille päiväkoteihin. Päiväkodit olivat mm.
Itä- ja Länsi-Helsingistä alueilta, missä asuu paljon
maahanmuuttajia ja nuoria perheitä. Olimme opettajatiimin kanssa sopineet kantavaksi teemaksi koko
projektille Juuret eli perinteiset lastenlaulut. Huipennus
Lähiöprojektille oli iso konsertti Musiikkitalossa, jossa
lapset itse olivat tähtiesiintyjinä.
Konsertti alkaa. Lapset marssivat konserttilavalle
elefanttimarssin tahdissa. Koko yleisö laulaa ja
taputtaa rytmissä. Kun kaikki pienet elefantit
ovat istumassa lavalla, omalla konserttipaikallaan, Leipuri Hiiva saapuu paikalle. Tietysti juhlissa pitää olla herkkuja tarjolla
kaikille ja paljon. Leipuri alkaa leipoa
ja laulaa, ensin hitaasti ja sitten nopeammin ja vielä nopeammin ja lopuksi
todella kiireellä. Musiikin vauhdissa
meinaa mennä sanat ja leikit aivan
sekaisin ja siitä se riemu syntyy.
Pikkuinen jänis pomppii paikalle.
Sitä ei oikein huvita leikkiä.
Mikähän sillä on vikana? Onneksi paikalle tulee tohtori ja antaa jänikselle laululääkettä. Koko
yleisö laulaa pikkuisen pupusen
lempilaulun: ”Jänis istui maassa”.
Kun vemmelsääri on saatu hoidettua,
alkaa iloiset tanssit. Kaikki lapsiesiintyjät kutsutaan piiriin pyörimään. Iloinen hetki pyörähdellään juhlavaatteissa
ja lauletaan: ”sormet sanoo soo soo soo
ja kengän kannat koo koo koo”.
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Konserttiväki tulvii salista aulaan kahvittelemaan ja
syömään herkkuja. Vanhemmilla riittää muisteluja siitä, kuinka hekin ovat näitä lauluja jo lapsena
laulaneet kerhoissa, välitunneilla, leikkikentillä ja kotipihoilla. Maahanmuuttajaäidit kyselevät, mistä näitä lauluja löytää?
Perinteisissä lastenlauluissa piilee isot arvot ja suuri
voima. Nämä laulut ja leikit yhdistävät sukupolvet
toisiinsa. Niissä on ikiaikojen
muistot ja lastenmusiikin
juuret. Kaikki uudet laulut ja
leikit rikastuttavat perintöämme. Kuvainnollisesti voisi sanoa,
että ne tuuheuttavat laulupuuta.
Juurista täytyy kuitenkin pitää huolta.
Siten laulupuu saadaan kasvamaan eikä
se kaadu koskaan.
Kuten Larin Paraske aikoinaan piti elävinä runot, sananlaskut, itkuvirret ja kansanlaulut siirtäen niitä eteenpäin uusille
sukupolville, on meidän tehtävä samanlaista
työtä nyt. Jotta perinteiset lastenlaulut ja leikit raikuisivat vastakin kouluissa, kerhoissa ja tanhuvilla, kannustan kaikkia olemaan tulisieluisia Paraskeja ja viemään
lastenmusiikin ilosanomaa eteenpäin riemulla leikkien
ja laulaen.

Kirjoittaja on musiikin maisteri, lastenmusiikin
ammattilainen ja kantelepedagogi.
Hänet palkittiin Kalevalaisten Naisten Liiton
Larin Paraske -palkinnolla vuonna 2001.

Konsertti jatkuu vielä monien tuttujen
laulujen, lorujen ja leikkien voimalla. Pitkä konsertti alkaa olla lopuillaan. Kaikki
esiintyjät seisovat lavalla ja kuuntelijat
yleisössä. On loppulaulun aika; ”Kiitän kumarran, niiaan vilkutan, pian taas yhdessä
laulellaan”.
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PAHANPIISKAT
Riipus
pronssi 129,hopea 245,Korvakorut
pronssi 75,hopea 129,-

TOIVOTUT KLASSIKOT
Kalevala Koru nostaa takaisin mallistoon
kaksi toivottua historiallista korumallia
menneiltä vuosikymmeniltä.

LAPIN KORUT

Korut on valmistettu Suomessa.

pronssi 95,hopea 175,-

KLASSIKKO
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Valtuutetuilta Kalevala Koru -kauppiailta www.kalevalakoru.fi

