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Pääkirjoitus

Annamari Maukonen

Yhdessä tekemisen 
tarve on yhä vahva ja 
välttämätön
Kansallispukujen tuuletuspiknik on käynnissä Jyväsky-
lässä elokuun ensimmäisenä lauantaina. Kaksi kansal-
lispukuista poikaa kiertää Jyväskylän kirkkopuistoa kän-
nykkä kädessä. Keskittyneesti pojat etsivät jotain tärkeää. 
Sitä samaa etsivät myös kymmenet muut Kirkkopuistoon 
kokoontuneet nuoret. Vain näillä kahdella pojalla ja sa-
manikäisellä, noin kymmenvuotiaalla tytöllä on kansal-
lispuku. Tämä näky ilahdutti. Pokemonia pitää metsästää 
yhdessä muiden kanssa ja samalla voi kantaa perinnettä 
mukanaan. 

Sukukansojen seitsemäs maailmankonferenssi keräsi alan 
asiantuntijoita Lahteen kesäkuussa. Siellä kirjavat ja kir-
jotut kansallispuvut olivat enemmistönä. Ildikó Lehtisen 
kiinnostavan raportin myötä sukellatte keskelle vähem-
mistökulttuurien yhä kaventuvaa asemaa. ”Yksi asia ko-
rostui kuitenkin ylitse muiden. Se on yhdessä tekemisen 
tarve” kiteyttää Ildikó Lehtinen konferenssin viestin leh-
den artikkelissa. Nuoren tutkijan näkökulman tuo Mari 
Saraheimo Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan suku-
kansavaliokunnasta. 

Kveenit ovat vähemmistönä Pohjois-Norjassa, jossa 
suomenkielen, kveeninkielen ja saamenkielen asemasta 
väännetään kättä. Kalevalaisilla naisilla oli ainutlaatuinen 
mahdollisuus tutustua kveenien kieleen ja kulttuuriin 
elokuisella matkalla norjalaisissa tunturimaisemissa. Sa-
maa sukua, eri maata eli vuoden teemamme tuli todeksi.  
Matkatunnelmia sivulla 41.

Sukulaisuus on muutenkin esillä tässä Pirrassa. Kale-
valaisena naisena Paula Syväniemi iloitsee, että voi sa-
noa olevansa runonlaulajan kanssa samaa sukua. Katri 

Maasalo muistelee Eero-enoaan, jonka kautta hahmottuu 
suvun tarina. ”Eero-enon lyhyt elämä jätti pitkät jäljet. 
Hänen ansiostaan olen tutustunut sukuuni ja saanut tu-
tustuttaa sukulaisiani toisiinsa”, Maasalo kirjoittaa. An-
neli Koivun perintö on sitä parasta. Aineetonta. 

Kolumnistimme Lari Kotilainen uskoo vahvasti suo-
men kielen tulevaisuuteen. ”Olen varma, että toivoa on. 
Globaalissakin maailmassa ihmiset tuntuvat arvostavan 
omia kulttuureitaan”. Karen Fey pohtii kahden maan kan-
salaisena kasvamista tai lasten kasvattamista. Hän uskoo, 
että Suomi on paras maa elää.

Syksyllä meillä on mahdollisuus osallistua kiinnos-
taviin seminaareihin. Sukukansapäivien seminaaris-
sa 15.10.2016 kansallismuseossa keskustellaan naisen 
asemasta meillä ja muualla, työssä ja kotona. Millaiset 
roolimallit ovat sukukansojemme naisilla, entä maahan-
muuttajanaisilla?  Kekrinpäivän seminaarissa 3.11.2016 
on aiheena myyttien henget, myyttien arjet. Seminaarissa 
tarkastellaan myyttien olomuotoja suomalais-ugrilaisten 
kansojen kulttuureissa. 

Kalevala Koru on merkinnyt suomalaisille enemmän kuin 
pelkkiä korumallistoja, toimitusjohtaja Riitta Huuhtanen 
kirjoittaa. Totta on, että kalevalakorut ovat kuuluneet 
suomalaisten arkeen ja juhlaan jo useamman sukupol-
ven ajan. Yksi rakkaimmista koruistani on isotädin vanha 
kalevalainen kääty, jonka malli oli ehkä jo esillä Kaisa 
Kallion ikimuistoisilla teekutsuilla 80 vuotta sitten. Osa-
na Suomi100 -ohjelmaa Kalevala Koru toteuttaa koko 
juhlavuoden kestävän näyttelykiertueen, jonka kantava-
na viestinä ovat suomalaisten naisten rohkeus ja voima. 
Näyttely on esillä Oulussa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Es-
poossa ja Rovaniemellä.

Kuulasta kulttuurisyksyä kaikille
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Seitsemäs suomalais-ugrilaisten kansojen maailmankong-
ressi oli ohi ja sosiaalinen media täyttyi kansallispukuisia, 
kauniita nuoria naisia esittävistä kuvista. Kansallispuvut 
olivat tämän kongressin näkyvä anti. Ei ole ihme, että äly-
puhelimet ja kamerat räiskyivät, kun osallistujat laittoivat 
kuvansa Facebookiin, Instagramiin, Twitteriin tai VKontak-
teen. Avajaispäivänä tapahtumassa oli vastassa pukujen kir-
jo – tällaista pukujen ilotulitusta ei aikaisemmin ole ollut!

Näky oli pysäyttävä. Nuoret mordvalaisnaiset kulkivat 
valkoisissa tunikoissaan, joiden koristeena oli moni-
mutkaista kirjontakoristelua. Mokšamordvalaiset pitivät 
helmistä pujottamalla tehtyjä rintakoruja, jotka peittivät 
koko rinnan. Eksoottinen kokonaisuus veti katseita. Mari-
laiset miehet ja naiset tunnisti valkoisesta asustaan, jossa 
kirjonta toistui perinteiseen tapaan mustapunaisena. Ra-
hakolikoista koottuja rintakoruja oli useilla, vaihtelevasti 
muoti- tai kansallispuvun kanssa. 

Udmurttilaiset puvut paljastivat paikallisuuden. Eteläi-
set udmurtit pukeutuivat ruutumekkoihin rahakorujen 
kanssa, kun taas pohjoisesta tulleet valkopohjaisiin ja 
punaraidoin koristeltuihin mekkoihin ja takkeihin. Nämä 
asut edustivat nimenomaan perinteisten pukujen pohjalta 
tehtyjä rekonstruktiota suomalaisten kansallispukujen ta-
paan. Maaseudulla tuiki tavallisia paikallisia silkkipukuja 
kukkakuvioineen ei näkynyt ollenkaan.

Komilaisia oli kansallispukuisina ja lisäksi esiintymispu-
vuissa. Paikalle saapui valtiollinen kansantanssi- ja lau-
luryhmä As’ja Kya (Aamu-aurinko), joka oli perustettu 
vuonna 1939. Nuoret esiintyjät valloittivat kongressin 
osanottajat välittömyydellään, ja heistä tuli avajaispäivän 
kuvatuin ryhmä. Pohjoisten komien puvut erottuivat vä-
rikylläisinä mordvalaisten ja marien hennoista väreistä. 
Heleänpunainen, kirkas sininen, joukossa ripaus keltaista 

ja vihreää – siinä komilaisten tunnusvärejä. Esiintymis-
pukujen värit sen sijaan olivat valkoinen, vaaleankeltai-
nen ja -sininen. 

Siperian hantit, mansit ja nenetsit pukeutuivat kansallis-
pukuihin, joihin kuuluivat pikkukuviollisesta kankaasta 
ommellut kesäiset mekot ja edestä avonaiset verkatakit. 
Takeissa geometriset applikointikuviot erottuivat kirk-
kaankeltaisina tummasta vihreästä, ruskeanpunaisesta 
tai sinisestä pohjasta. Taimyrin niemimaan enetsejä ja 
nganasaneja edustivat näiden kielten elvyttäjät, opettajat 
Zoja Bolina ja Svetlana Žotnitskaja. Jälkimmäisen koris-
teellinen nahkapuku vangitsi katseita. Vaaleasta poronna-
hasta ommeltu anorakki oli koristeltu mustin applikaatio-
kuvioin, hapsuin ja nahkanauhoin.
 
Vatjan kieli on sukupuuttoon kuolemassa, inkeroisen pu-
hujiakin on alle kolmesataa. Viime vuosina näiden pien-
ten kansojen edustajat ovat sommitelleet kansallispukun-
sa Suomen kansallismuseon kokoelmien mallin mukaan. 
Nyt oli vanhakantaisten, 1700-luvulle palautuneiden ja 
1900-luvun alkupuolella käytettyjen pukujen rekonstruk-
tioita. Kaatterit eli naisen vyöstä riippuvat koristeet heli-
sivät inkeroistytön kävellessä, koska niihin oli ripustettu 
kulkusia pahoja henkiä karkottamaan. Olga Konkovan 
yllä oli hameen lisäksi valkoinen tunika, jonka helmaan 
oli kirjailtu punaisella langalla karjalaisista kirjonnoista 
tuttu kukko. 

Karjalaisia pukuja oli monenlaisia. Oli olkainhameita ja 
ferezejä esiliinan kanssa tai vyötettyinä. Myös vepsäläiset 
elvyttivät kansallispukunsa, ja esiintyivät koristeellisessa 
puserossa ja vyötäröhameessa. 
Setukaisten ryhmä erottui koruistaan ja valkoisista hun-
nuistaan. He liikkuivat kansallispuvuissa luontevasti ja 
tottuneesti koko kongressin ajan.

Terveisiä sukukansoilta

Teksti ja kuvat Ildikó Lehtinen

Kongressin logo. 

”Sama meri on meissä kaikissa”. Näin eduskunnan  
puhemies Maria Lohela lainasi virolaisen kirjailijan  
Jan Kaplinskin sanoja päätöspuheessaan suomalais- 
ugrilaisten kansojen maailmankongressissa Lahdessa.  
Kongressi oli täynnä kauniita kansallispukuja, mutta 
myös huolta sukukielten ja kulttuurin mahdollisesta  
sukupuutosta.
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(jatkuu) >>

Yllätyksenä kohtasin myös suomalaisia ja karjalaisia kan-
sallispukuja. Kanadasta Suomeen kotiutunut opiskelija 
Alexandra Kellner pukeutui miehensä kotikunnan Sulka-
van kansallispukuun. Kulttuuripäivänä torstaina toivat 
kalevalaiset naiset ja helkanuoret suomalaista tuulahdus-
ta lisää, vaikka sinä päivänä sää oli sateinen eikä suosi-
nut tanssiesitystä.

Mistä kertoi tämä pukukatselmus? Ainakin se muistutti 
sukupolvenvaihdosta. Kansallispukuiset naiset ja miehet 
olivat nuoria, alle 40-vuotiaita. Onko uusi aika koittanut 
ja kansallispuvut kertoisivatkin valtaväestön sallivasta 
asenteesta vähemmistökansoja kohtaan? Haluavatko pie-
net kansat identiteettinsä näkyväksi? Toinen kysymys on 
hieman hankala ja kenties delikaatti. Siirtävätkö komeat 
puvut ajatukset pois ongelmallisista kysymyksistä? 

Suomalais-ugrilaiset kansat kohti  
kestävää kehitystä
Kongressin aihe oli haasteellinen. Kulttuurisesti kestävä 
kehitys edistää ihmisten ja alueiden hyvinvointia sekä 
mahdollistaa eri kulttuurien säilymisen ja kehittymisen. 
Vaalimalla alueellisia kulttuurisia erityispiirteitä, mm. 
kieliä ja kulttuuriperintöä voidaan edistää kulttuurista 
kestävää kehitystä. Kestävä kulttuuri on elävää kulttuu-
ria, vuorovaikutuksessa ihmisten ja ympäristön kanssa.
Toteutuuko tämä käytännössä?

Kongressiin osallistui 180 suomalais-ugrilaisten kansojen 
virallista edustajaa ja 270 tarkkailijaa. Tarkkailijoiden poik-
keuksellisen suuri määrä johtui ennakkotiedoista, joiden 
mukaan kansojen edustajilta olisi poliittisten perustei-

<<  Mordvalainen Kabanova esitteli kirkastetun kuvan Mordvan kielitilanteesta.   
     Helmikoru on isoäidin peruja.

Siperian vähemmistökansojen edustajia, nenetsejä, enetsejä ja nganasaneja. 

Kongressin logo. 
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den mukaan evätty pääsy kongressiin. Järjestäjät avasi-
vat kongressin ovet laajoille joukoille, ja näin paikalla oli 
poikkeuksellisen paljon nuoria ensikertalaisia. Medialla oli 
kiinnostus aiheeseen ja toimittajia oli paikalla yli 50. 

Keskustelua käytiin Sibeliustalon upeissa puitteissa ja 
myös nuorten aloitteesta hieman ränsistyneessä ravin-
tola Torvessa. Teemaistuntojen keskeisinä aiheina olivat 
suomalais-ugrilaisten ja samojedikansojen kielten sekä 
kulttuurien siirtäminen tuleville sukupolville, informaa-
tioympäristö, kansalaisyhteiskunta ja valta, talous sekä 
väestö- ja muuttoprosessit.
 
Kulttuuritarjonta oli ylenpalttista. Kaukaa saapuneet vie-
raat virittivät tuon tuostakin laulu- ja tanssiesityksiä. 
Sibeliustalon aulassa oli esillä valokuvaaja Meeri Kouta-
niemen valokuvanäyttely Matka marien maille. Kokous-
päivän jälkeen oli hieno kokemus kuulla Sinfonia Lahden 
esitystä, jonka ohjelmassa oli lahtelaisen säveltäjän Harri 
Ahmaan sävellys Obinugrilaiset riitit. Neljän vuoden ku-
luttua maailmankongressi kokoontuu Virossa, josta muis-
tutti kongressia päättävän tallinnalaisen Reval Ensemblen 
esitys.

Kieli on kotimaani? 
Kongressissa käsiteltiin laajalti myös äidinkieltä sekä sii-
hen liittyvää opetusta ja ammatillista koulutusta. ”Olen 
komi, mutta en puhu komia” – tällainen lausahdus on 
valitettavan yleistä vähemmistökansojen parissa. Kielis-
tä on pidettävä huolta, muuten ne rapistuvat. Vastuu on 
jokaisella, niin kielen puhujilla kuin myös koulutuksella. 
Nuorten kieli riippuu usein vanhempien valinnoista. Äi-
din merkitys tässä kasvattajana on edelleen suuri. Yllättä-
vän suuri määrä Venäjän suomalais-ugrilaisista kansoista 
pitää itseään etnisesti omaan kansaansa kuuluvana puhu-
malla äidinkieltään passiivisesti tai ei ollenkaan. Vastuu 
on myös valtiojohdolla. Jos sen osoittama tuki on margi-
naalinen, se vaikuttaa myös yksilölliseen valintaan. 

Venäjällä puhutaan yli 150 eri kieltä, silti kaksikielisyys 
nähdään usein kielteisenä ilmiönä. Poikkeuksiakin on. 
Udmurtian yliopiston dekaani Natalia Kondratjeva valotti 
Iževskissä, Udmurtiassa keväällä 2016 perustetun ”Kak-
sikielisyys”-sivuston (ru.udmbilingva.ru) toimintaa. Ve-
näjän- ja udmurtinkielinen sivusto puhuttelee niin lapsia 
kuin myös aikuisia ja opettajia. Tarkoituksena on vahvis-
taa udmurtin kieltä eri ympäristöissä. Saamelainen Ellen 
Poutamo Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta painotti, 
miten tärkeää on kehittää kielisanasto ammatillisen kou-
lutuksen välineeksi. Korkeakouluopetus on välttämätön 
kielten kehityksessä. Keskusteluissa kävi ilmi, että Venä-
jällä äidinkielen opetus ja opettajakoulutus on vaarassa 
laitosten yhdistämisen ja resurssien vähentämisen takia. 
Professori Irma Mullonen ehdotti lääkkeeksi suoma-
lais-ugrilaisten alueiden yhteistyötä ja verkostoitumista. 

Kotakouluja tundralle?
Hantit, mansit, nenetsit, selkupit, nganasanit ja enetsit 
asuvat Siperiassa, osittain tundralla ja osittain taigassa. 
Heidän on sovitettava yhteen luontaiselinkeinot, kalastus 
ja poronhoito sekä lasten koulutus. Äidinkieltä puhutaan 
perhepiireissä pienissä kylissä ja kotaoloissa. Sen sijaan 
kaupungeissa ei ole äidinkielen puhujia eikä liioin opet-
tajia. Kouluissa opetus sujuu venäjäksi. Jamalo-Nenet-
sian alueella toimii kuitenkin 23 sisäoppilaitosta, joissa 
opetuskielenä on paikallisen yhteisön mukaan nenetsi, 
hanti tai selkuppi. Alueellisen opetustoimen aloitteesta 
käynnistettiin lisäksi vuonna 2011 Kotakoulu-projekti, 
joka tekee mahdollisesti esikoulun ja peruskoulun ala-as-
teen opetusta äidinkielellä kausiasuinpaikkoja vaihtavas-
sa ympäristössä. Nenetsiläinen Roza Laptander vahvisti, 
että nyt tundralla on 17 omakielistä päiväkotia ja viisi ko-
takoulua, joissa opiskelee 200 oppilasta. Koulun valinta 
riippuu vanhemmista, harvemmin nuorista. Kotakoulun 
hyvistä ja huonoista puolista käytiin vilkasta ja tunteikas-
ta keskustelua.

Mordvalaisen naisen takin helman kirjontakoristelu on osoitus  
korkeatasoisesta käsityötaidosta. Käyttäjät kiittivät Mordvan  
taidekoulun oppilaita, joiden suunnittelemat mallit kestävät  
vertailua. Pohjoisudmurttilaisen tytön puku 

on tarkka kopio perinteisestä. 
Komilaisia. Komit tunnetaan  
neuleistaan ja kirkkaista väreistään. 
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Hantilainen Antonina Siazi taittoi peistä kotakoulun puo-
lesta. Hänen mielestään sisäoppilaitoksesta valmistunut 
oppilas ei palannut enää kotiseudulleen, ja hän oli kadot-
tanut äidinkielensä ja siteen kieliyhteisöön. Tulevaisuu-
den sisäoppilaitoksiin hän vaati kielipesäryhmiä, äidin-
kielen ja kulttuuriperinnön opetusta. Hänen mielestään 
kotakoulu on hyvä vaihtoehto, joka varmistaa liikkuvan 
elinkeinoelämän harjoittajien lasten mahdollisuuksia pi-
tää kiinni kielestään, perhesuhteistaan ja elinkeinoista. 

Nenetsiläinen elokuva-ohjaaja ja kirjailija Anastasia 
Lapsui tarkasteli kotakoulua arjen kannalta. Löytyykö 
opettajia, jotka kestävät nomadielämän rankkoja oloja? 
Tarjoaako kotakoulu samantasoista opetusta kuin tavalli-
nen koulu? Jäävätkö kotakoulun oppilaat tietotekniikasta 
paitsi? Hän lisäksi muistutti, että Jamalo-Nenetsian alue 
on yksi Venäjän energiatuotannon keskuksista, jossa pe-
rinteisten elinkeinojen tulevaisuus on vaakalaudalla.
Keskustelun päätti nganasanin kielen opettajan Svetlana 
Žovnitskajan toivoa antava esitys. Vaikka nganasaneja on 
vajaa 1000 ja kieli oli miltei painunut unohduksiin, nyt 
kielipesätoiminta on elvyttänyt kieltä ja kouluissa jopa 
opetetaan nganasania. Vähemmistökielille on tulevai-
suus!

Keskustelua aamusta iltamyöhään, sitä kongressi oli. Mi-
tähän jäi mieleen? Loisteliaat kansallispuvut? Elävä kult-
tuuriperintö? Kameroita ja puhelimia selaavat nuoret? 
Vepsäläisopettajien innostunut esitys vepsän puolesta? 
Huoli äidinkielen tulevaisuudesta? Yksi asia korostui kui-
tenkin ylitse muiden. Se on yhdessä tekemisen tarve. Ta-
loudellisesti niukkoina aikoina se on selviytymisen avain. 
Se taas edellyttää avoimuutta puolin ja toisin.

Inkeriläisiä kansallispuvuissaan. Kuva Kaisa Vainio,  
Suomi-Venäjä Seura.

Käyttöpukuja mordvalaisittain. Mordvan  
yliopiston dosentti ja opiskelija.  

Marilaisella Ljudmilalla oli tytär mukana. 
Kuva Kaisa Vainio, Suomi-Venäjä Seura.

Omakielisiä julkaisuja. Saalis oli niukka, vuosi vuodelta  
julkaistaan vähemmän ja vähemmän omakielisiä julkaisuja.  >>
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Istun vihdoin väsyneenä junassa. Olen turhautunut. Tie-
dän jo nyt, etten ehdi enää Suomalais-ugrilaisen Maail-
mankongressin avajaistilaisuuteen. Olin odottanut innol-
la Viron, Suomen ja Unkarin presidenttien sekä Venäjän 
varakulttuuriministerin puheita. Maailmankongressi on 
minun ensimmäiseni, ja olisin halunnut kokea sen täydel-
lisenä alusta loppuun. Näyttää kuitenkin siltä, että olen 
ensimmäinen suomalainen, jonka pääsyn kongressin ava-
jaisiin Venäjän Federaatio on onnistunut jollakin tavalla 
estämään.

Tämänvuotinen Maailmankongressi on järjestyksessään 
seitsemäs. Suomalais-ugrilainen Maailmankongressi jär-
jestetään aina neljän vuoden välein, ja sen tarkoitus on 
kerätä suomalais-ugrilaisten kansojen edustajat yhteen 
puhumaan oman alueensa ja kansansa tilanteesta, ongel-
mista ja edistysaskelista. Kongressin aikana on perintei-
sesti järjestetty myös Suomalais-ugrilaisen Konsultaatio-
komitean istunto, jossa päätetään kongressin tavoitteista, 
jotka suomalais-ugrilaiselle yhteisölle seuraavaksi neljäk-
si vuodeksi asetetaan. 

Nyt järjestettävä kongressi on aiheuttanut jo etukäteen 
erityisen voimakasta myllerrystä suomalais-ugrilaisessa 
maailmassa. Viimeiset neljä vuotta ovat olleet raskaita 
yhteisölle, joka jakautuu Venäjän federaation asukkaisiin 
ja ”länsimaalaisiin”, eli suomalaisiin, virolaisiin ja un-
karilaisiin – kuilun kasvaessa Venäjän ja lännen välillä 
myös suomalais-ugrilaiset ajautuvat henkisesti kauem-
mas toisistaan. Kevään 2016 aikana yhä useamman Ve-

näjän suomalais-ugrilaisen alueen päättävät tahot ovat 
ilmoittaneet supistavansa aiemmin 20 osallistujan alue-
delegaatiot viiteen henkeen. Päätöstä on perusteltu niin 
taloudellisin kuin poliittisinkin perustein. On kuitenkin 
selvää, mistä päätös delegaatioiden supistamiseen on 
alun perin lähtöisin. 

Saavun vihdoin Lahden Sibeliustalolle, jossa kongres-
sin viralliset osiot pidetään. Avajaistilaisuus on edelleen 
käynnissä, mutta presidentteihin liittyvistä turvajärjes-
telyistä johtuen minua ei päästetä sinne kesken kaiken. 
Saan kuitenkin kongressin kauniilla logolla koristellun 
osallistujapassin: olen yksi Suomen virallisista 20 dele-
gaatista, Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan Sukukan-
savaliokunnan edustaja. Ihastelen kaunista rantamaise-
maa talon jättimäisistä ikkunoista. Ainakin kongressi on 
saanut arvoisensa puitteet.

Tilaisuuden päätyttyä saan ilokseni huomata, että suu-
resta salista valuu ulos tuttu kasvo toisensa perään. Mo-
net tuntemani nuoret aktiivit ympäri sugrimaailman ovat 
päässeet paikalle. Delegaatioiden supistamisen myötä olin 
pelännyt, että nuoriso jää varmasti valikoitumatta aluei-
den virallisiin osallistujaryhmiin. Selatessani kongressin 
ohjelmaa ja osallistujalistaa huomaan kuitenkin, että 
monilla alueilla ns. tarkkailijoiden määrä on huomatta-
van suuri verrattuna itse delegaatioihin. Tarkkailijat ovat 
eräänlaisia epävirallisia kongressivieraita: heillä ei ole ää-
nioikeutta, mutta he saavat vapaasti osallistua kongres-
sin viralliseen ohjelmaan ja oheistoimintaan. Tarkkailijan 

Kirjoittaja Mari Saraheimo

Kongressi nuoren sukukansa-aktiivin silmin

Juoksen toistamiseen saman päivän aikana Helsingistä Lahteen matkaavaan Z-junaan.  
Lämmin päivä ja yllättävä urheilusuoritus nostavat hien pintaan. Istuin jo aiemmin  
päivällä junassa matkalla Lahteen, kun Venäjän viisumitoimistosta, jonne olin tuntia  
aiemmin vienyt viisumihakemukseni, soitettiin ja pyydettiin palaamaan toimistolle  
välittömästi. Hakemuksestani löytyi sittenkin virhe, vaikka kävimme sen huolellisesti  
läpi ennen edellistä poistumistani.
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osallistumismaksu on hieman suurempi kuin delegaatin, 
ja suuri osa tarkkailijoista on perinteisesti ollut lehdistön 
tai muiden medioiden edustajia. Nyt tuntuu kuitenkin sil-
tä, että etenkin nuoret ovat käyttäneet tarkkailijan paik-
koja hyödykseen osallistuakseen kongressiin.

Myöhästymiseni ei ole sikäli tragedia, että pääsen aloit-
tamaan kongressihumun suoraan aistinautintojen osios-
ta: seuraavaksi on vuorossa ruokaa, kuohuvaa ja muita 
virvokkeita. Pääsemme nauttimaan myös delegaatioiden 
laulu- ja tanssiesityksistä. Tunnelma on kuin millä ta-
hansa suomalais-ugrilaisella nuortenkonferenssilla, kun 
komilainen esiintyjäryhmä kajauttaa laulunsa ilmoille 
ja komilaiset ystäväni tulevat hakemaan minutkin mukaan 
tanssimaan. Yhteisöllisyyden riemukas tunne ottaa minusta 
vallan. Olen syvällä ihanassa sugrikuplassa, enkä irtaudu 
sieltä, ennen kuin kongressivieraille on sanottu hyvästit.

Iltamme jatkuu baarissa Lahden keskustassa, jossa on 
luvassa lisää suomalais-ugrilaista musiikkia. Lavalle kii-
peää ensin suomalaisyhtye Ääninen, sitten tunnettu kar-
jalaisartisti Santtu Karhu yhtyeineen ja lopuksi saame-
laisräppäri Ailu Valle, joka viimeistään villitsee yleisön 
hurjaan tanssiin ja juhlan huumaan. Hipsin keikan päät-
teeksi kotiin iho ilonpidon lämpöä hehkuen, vain hieman 
ennen viimeisiä juhlijoita. 

Seuraavana päivänä pääsemme itse asiaan. Aamuyhdek-
sältä alkavat teemaistunnot, joihin jokaisen osallistujan 
on pitänyt ilmoittautua etukäteen. Olen itse ilmoittautunut 
istuntoon nimeltä ”Suomalais-ugrilaisten ja samojedikan-
sojen kielten sekä kulttuurien siirtäminen tuleville suku-
polville”, sillä se vaikutti minusta paperilla ylivoimaisesti 
tarjonnan kiinnostavimmalta. Muissa teemaistunnoissa 
käsitellään muun muassa informaatioympäristöjä, kan-
salaisyhteiskuntaa sekä talous- ja ympäristökysymyksiä.

Esitelmien myötä minulle alkaa hiljalleen valjeta syyt 
siihen, miksi kongressista usein puhutaan niin negatii-
viseen sävyyn. Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisen 
laitoksen entinen professori, nykyinen Helsingin yliopis-
ton kollegiumtutkija Janne Saarikivi pitää järkevän ja 
hyvin pohjustetun esitelmän kielen säilymisestä kaksi-
kielisessä yhteisössä. Saarikivi painottaa heti alkuun, että 
mielipide on aina mielipide, mutta tutkimusten tulos on 
tieteellinen tosiasia, eikä näitä kahta asiaa sovi sekoittaa 
keskenään. Saarikivi itse keskittyykin puheenvuorossaan 
juuri tutkimuksiin ja niiden osoittamiin tuloksiin. Kuiten-
kin heti ensimmäisten kommenttien joukossa Moskovan 

valtionyliopiston professori Mark Djatškov sivuuttaa Saa-
rikiven tarjoamat tutkimustulokset vetoamalla puhtaasti 
omaan mielipiteeseensä ja omiin kokemuksiinsa sellaisis-
ta tilanteista, joissa keskusteluun osallistuu kahden eri 
kielen puhujia. Miten tällaisessa asetelmassa voi odottaa 
rakentavaa keskustelua? Toisaalta on hyvä, että edes jon-
kinlaista keskustelua syntyy, sillä monien Venäjän suo-
malais-ugrilaisten kansojen edustajien puheenvuorot 
keskittyvät kertomaan oman alueensa positiivisesta ke-
hityksestä ja saavutuksista. Juuri tästä syystä kongressia 
onkin kritisoitu – niiden alueiden edustajat, jotka kaipai-
sivat kaikkein eniten apua, eivät uskalla puhua alueen-
sa ongelmista, vaan keskittyvät ylistämään onnistuneita 
projektejaan ja vakuuttelemaan yleisöä siitä, että kaikki 
on menossa parempaan päin. On nimittäin yleisesti tun-

Nuori hantinainen. Väljä mekko voisi olla muotipukuna.  
Ruusuhuivi kuuluu olennaisesta asuun. Kuva Ildikó Lehtinen.

 
”Olen syvällä  

ihanassa  
sugrikuplassa.”
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nettu tosiasia, että maailmankongressissa on läsnä myös 
toisenlaisia tarkkailijoita. Sellaisia, jotka raportoivat kaik-
ki poikkipuoliset sanat ja muut vainut toisinajattelijoista 
eteenpäin tahoille, joiden silmätikuksi kukaan kongressin 
osallistuja ei halua joutua.

Lounastauko alkaa. On tullut aika jättää Sibeliustalo het-
keksi sikseen. Poistun kaatosateen turvin toiseen Lahdes-
sa järjestettävään suomalais-ugrilaiseen kongressiin. Ky-
seessä on Avoin Suomalais-ugrilainen kongressi, joka on 
suomalaisten ja virolaisten kansalaisjärjestötoimijoiden 
yhteistyössä luoma, nimensä mukaisesti kaikille avoin ta-
pahtuma Lahden ravintola Torvessa. Tapahtuman pääjär-
jestäjänä toimii helsinkiläinen Sukukansojen ystävät ry, 
joka yhdistää kaikkia sukukansa-asioista kiinnostuneita 
suomalaisia ja jonka 
aktiivijäsenistö koostuu 
enimmäkseen nuorista, 
entisistä ja nykyisistä 
suomalais-ugrilaisten 
kielten opiskelijoista.

Osallistuessaan edelli-
seen kongressiin neljä 
vuotta sitten Unkarin 
Siófokissa eräät suku-
kansa-aktiivit saivat 
huomata, kuinka karua 
ja hedelmätöntä tar-
kasti valvotun kongres-
sin työ oli. Syntyi idea 
järjestää Maailman-
kongressin aikaan oma 
varjotapahtuma, jonne kaikki halukkaat olisivat tervetul-
leita puhumaan suunsa puhtaaksi vaikeistakin asioista. 
Delegaatioiden supistuksista ei tiedetty vielä tuolloin, ja 
kevään tapahtumat antoivatkin varjokongressin keksijöil-
le viimeisen varmistuksen siitä, että tällainen tilaisuus 
todella tarvitaan. Pahaenteinen varjokongressi muut-
ti nimensä matkan varrella valoisammaksi Avoimeksi 
kongressiksi.

Hämyisessä Torvessa on samaan aikaan latautunut ja 
rento tunnelma. Ravintola osoittautuu rähjäiseksi, mutta 
kodikkaaksi baariksi. Saapuessani paikalle Skype-vieras 
puhuu alueensa ympäristöpoliittisista ongelmista ja nii-
den vaikutuksista alkuperäisväestön elämään. Huonok-
si onnekseni saavun paikalle juuri lounastauon aikaan, 
mutta hyväksi onnekseni saan pian huomata, että sa-
maan aikaan järjestetään myös lehdistötilaisuus. Hyvä 
ystäväni, myös varsinaiseen kongressiin osallistuva ud-
murttiaktivisti Aleksei “Ljosha” Shklyaev istuu lehdistön 
haastateltavana.

– Minua on kutsuttu suomalais-ugrilaisen imperialis-
min agentiksi, sanoo Ljosha haastattelijoilleen. 
Ljosha on udmurttipiireissä tunnettu siitä, että hän puhuu 
suoraan. Radikalismista on hänen kohdallaan kuitenkin 
turha puhuakaan. Jo pelkästään oman kansan oikeuksien 
sanallinen puolustaminen on johtanut tilanteeseen, jossa 
Ljoshaa ei aiemmin samana vuonna haluttu päästää ra-

jan yli Suomeen. Ljosha kertoo haastattelussaan myös, 
että turvallisuuspalvelu on valinnut Udmurtian viralliset 
delegaatit.

– Enemmän avoimuutta, sillä voitaisiin ratkaista ongel-
ma, Ljosha sanoo. 

– Rehellisemmin ongelmista puhumalla valtiokin näki-
si, ettei kyseessä ole uhka. Kuka muka kaipaisi separatis-
mia, jos asiat olisivat oikeasti hyvin?

Myöhemmin illalla Torvessa on tupa täynnä. Kongres-
sivieraat ja -järjestäjät juttelevat innokkaasti keskenään 
ja seuraavat tapahtuman kunniaksi paikalle saapuneen 
Runo&Savu-runoklubin esityksiä. Synkkä ja savuinen 
runonlausunta sopii paikan imagoon kuin yrttibalsa-
mi suomalais-ugrilaisten iltamien kyytipojaksi. Venäjän 

sukukansa-alueiden 
edustajia ei ole paikal-
la paljon. Tapahtuma 
on saanut venäläisessä 
mediassa negatiivista 
ennakkohuomiota, ja 
monet karttavat tapah-
tumaan osallistumista 
hankaluuksien pelossa. 
Jotkut ovat kuitenkin 
uskaltautuneet paikal-
le. Se on hyvä, sillä 
juuri heitä tapahtuma 
kipeimmin kaipaa.

Palaan takaisin Sibeli-
ustalolle seuraamaan 
kongressivieraille suun-

nattua Lahden sinfoniaorkesterin konserttia. Kongressi-
vieraat on jo silminnähden uupuneita. Saan tuttaviltani 
tehtäväkseni yrittää toimittaa Konsultaatiokomitealle vii-
me hetken ehdotuksen seuraavana päivänä yhteisistun-
nossa päätettävään resoluutioon. Saan kuulla, että kaikki 
ehdotukset olisi pitänyt toimittaa tämän päivän aamuun 
kello kymmeneen mennessä. Missä vaiheessa tästäkin on 
tiedotettu? Ylipäätään kongressin valmistelevan elimen 
toiminta on ollut tapahtuman aikana kaikkea muuta kuin 
läpinäkyvää. 

Viimeisenä iltana koko porukka ei varsinaisesti kokoon-
nu mihinkään yhteen paikkaan. Yksittäiset ihmislaumat 
etsivät ja seuraavat toisiaan, kunnes väsyvät. Aamun sa-
rastaessa – vaikka eihän se oikeastaan koskaan kunnolla 
laskenutkaan – kävelen onnellisena nukkumaan.

Olen nukkunut pommiin. Puen mekon ja jakun päälleni 
ennätysajassa, sidon hiukseni kiinni ja ehdin vielä hauk-
kaamaan hieman aamiaistakin, ennen kuin kiidän taksil-
la Sibeliustalolle. Ehdin kuin ehdinkin vielä näkemään 
teemaistuntoni viimeiset puheenvuorot. Salissa on hie-
man unelias, odottava tunnelma: kongressivieraat ovat jo 
valmiita seuraamaan viimeistä yhteisistuntoa, jossa kuul-
laan teemaistuntojen yhteenvedot, päätetään kongressin 
resoluutiosta ja jonka päätteeksi hyvästellään ystävät ja 
tuttavat.

”Synkkä ja savuinen 
runonlausunta  

sopii paikan imagoon kuin 
yrttibalsami  

suomalais-ugrilaisten 
iltamien kyytipojaksi.”
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Päätösistunto alkaa. Aluksi kuullaan teemaistuntojen 
lausunnot, niiden jälkeen eduskunnan puhemies Maria 
Lohelan ajatuksia oman kielen säilyttämisestä. Yksi pää-
tösistunnon suurista tapahtumista on Konsultaatiokomi-
tean puheenjohtajan Valeri Markovin väistyminen tehtä-
vistään. Markov on ollut mukana Konsultaatiokomitean 
toiminnassa ensimmäisestä Maailmankongressista läh-
tien. Markovin paikan puheenjohtajana ottaa karjalainen 
Tatjana Klejerova.
Markov ei ole ainoa pitkän linjan toimija Konsultaatioko-
miteassa. Suuri osa muistakin Konsultaatiokomitean jäse-
nistä on toiminut komiteassa jo vuosikaudet. Periaate on 
se, että kukin lähtee omasta tahdostaan, ja vasta paikan 
vapauduttua komiteaan otetaan uusi jäsen. Kun toimijoi-
den vaihtuvuus ei ole säännöllistä, eikä uusia toimijoita 
edes varsinaisesti valita oman alueensa järjestöjen puo-
lesta, ei voi puhua demokratiasta. Konsultaatiokomitea ei 
ole virallisesti päättävä elin, mutta sen toiminta kongres-
sien välillä säätelee seuraavan kongressin järjestelyjä ja 
käytännössä sen esittämät resoluutiot kuitenkin aina hy-
väksytään. Ei ole siis aivan ongelmatonta, että sen jäse-
nellä on oikeus pysyä komitean osana kymmeniä vuosia, 
jos hän – tai joku muu taho – niin haluaa.

Päätösistunto etenee huimaa vauhtia. Resoluutiosta pää-
tetään. Tulkkaus äänestyksen alkamisesta ehtii juuri ja 
juuri kantautua korviini, kun Markov jo ilmoittaa, että 
konsensus jest‘, olemme yksimielisiä. Resoluutio on men-
nyt läpi. Kongressi on ohi.

Loppukonsertin jälkeen haluaisin hyvästellä kaikki, mut-
ta se on mahdotonta. Päädyn haahuilemaan yksin Sibeli-
ustalon aulaan. En edes yritä löytää ketään. Hyvästelemi-
nen tekee eroamisesta vain vaikeampaa. Ihana sugrikupla 
ympärilläni alkaa hälvetä.

Päällimmäinen tunne kongressista on parempi, kuin mitä 
odotin. Paljon parempi. Olinhan nähnyt paljon tuttavia-
ni, paljon nuoria! Olin päässyt todistamaan ristiriitaa ja 
keskustelua. Kyllähän ihmiset puhuivat ongelmistakin, 
mutta ei kai sekään väärin ole, että halutaan jakaa ennen 
kaikkea hyviä kokemuksia. Eikä se ollut yhtään niin ka-
malaa ja turhauttavaa pönötystä, kuin mistä minua varoi-
teltiin. Tämä oli hyvä kokemus.

Parin päivän päästä muistelen kuitenkin vielä Ljoshan 
sanoja Maailmankongressista. Vaikka kongressi saattaa 
vaikuttaa siellä ollessa hyvältä ja kauniilta tapahtumalta, 
totuus on se, että se jakaa kansat kahtia. Kun hallintoeli-
met valitsevat osallistujat, eivät kaikki halukkaat pääse 
osallistumaan. Etenkään ne, kenellä olisi eniten sanotta-
vaa. Se syventää jakoa näennäisten hyväntekijöiden ja 
pahojen riidankylväjien kesken. Iloisen kuplan puhjettua 
ongelmat kuitenkin jäävät.

Kirjoittaja on Sugriaineiden maisteriopiskelija ja  
HYY:n Sukukansavaliokunnan puheenjohtaja.

Suloinen Alexandra Kellner oli suosittu kuvakohde.  
Sulkavan kansallispuku. Kuva Ildikó Lehtinen.

Elämänpuu-kortti                                         
suunnittelija Kirsti Tarjas

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

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

Tilaukset: Helsingin Helkat ry, 
Riitta Tiainen 010 666 5800 tai 
044 363 3649  travelborg@dlc.fi
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Suomalaisen  
tulevaisuuden eväät
Räväkän iloinen musiikki soi ja stadilainen 
kansanlaulu kaikui Helsingissä Ravintola  
Teatterin Aurinkoterassilla vuosittaisten  
apurahojen jakotilaisuudessa. 

Kesäisen tilaisuuden polkaisi käyntiin Anna E. Karvonen 
& Stadin kadonneet -yhtye. Kulttuurisäätiön hallituksen 
puheenjohtaja Riitta Huuhtanen muistutti säätiön ensias-
kelista. 

– Kalevala Korun kulttuurisäätiö perustettiin 22 vuot-
ta sitten tukemaan ja edistämään suomalaista kulttuu-
ria. Perustajatahoja oli kaksi: Kalevala Koru ja sen ainoa 
omistaja Kalevalaisten Naisten Liitto. 

Säätiö myöntää apurahoja kulttuuriperintöön liittyvään tutki-
mus- ja julkaisutoimintaan, esittävään taiteeseen ja kädentai-
toihin. Apurahojen jaossa ennakoitiin Suomen tulevaa juhla-
vuotta, erityisteema oli suomalaisen tulevaisuuden eväät.  

Apurahojen saajiksi valittiin 15 kannatettavaa hanketta. 
Kaikki hankkeet olivat ammattimaisesti toteutettuja ja 
niillä tavoitettiin laaja-alaista vaikuttavuutta eri ikäryh-
missä ympäri Suomea. Kulttuurin kenttä oli monipuolises-
ti edustettuna apurahoissa, joita myönnettiin julkaisuille, 
kädentaidoille, musiikille, näyttelyille, tutkimukselle sekä 
neljään tapahtumaprojektiin. 

Lisäksi jaettiin yksi tunnustuspalkinto muusikko Anna E. 
Karvoselle stadilaisten kadonneiden kansanlaulujen elävöit-
tämisestä. Hänen työnsä tekee helsinkiläistä perinnettä tu-
tuksi raikkaalla ja elinvoimaisella tavalla. Slangiksi laulettu 
kansanmusiikki on oiva esimerkki perinteen elävöittämises-
tä, totesi kulttuurisäätiön puheenjohtaja Riitta Huuhtanen. 

Myös Malmberg-Usvasalon rahasto jakoi apurahan. Marja 
Usvasalo luovutti rahaston apurahan Marita Lamposelle 
Kunnioittamisen kulttuuri osaksi arjen toimintaa -kirjaa 
varten. Toimintakulttuuriin voi vaikuttaa ja kunnioittami-

sen kulttuurin on mahdollista tulla osaksi koulun, päivä-
kodin tai muun yhteisön toimintakulttuuria. 

Kiitospuheen apurahan saajien puolesta esitti Ilo Ensem-
ble: Charlotta Hagfors, Tiina Palmén ja Helmi Camus 
musiikillisessa muodossa ”Ilman apurahoja ois taiteilija 
vainaa”. ”Rekilaulun säkeessä on Suomen kansan sielu” 
he totesivat edelleen.

Lopuksi tilaisuus huipentui museoidun muodin käyttöoh-
jeita -muotinäytökseen Raili Airikka-Haapaniemen ja Tiija 
Malmin johdolla.  PISTOS – Pahennustako perinteeseen? 
Finnairin vanhoista virkapuvuista ja pussilakanoista oli 
tuunattu näyttäviä luomuksia. Ensimmäinen mannekii-
ni  Seiskarin luukkupöksyistä tummanvihreään silkkiin 
tuunattuina sai yleisön räjähtämään innosta – ai-
van mahtava idea!  Iinalla oli vehkalahtelaista 
pirtanauhaa ja kupurasolki mekkonsa ko-
risteena. Sirullakin oli pirtanauhaa iltapu-
vun koristeena sekä selkäosiossa näppärä 
koristeleikkaus. Iltapuku olisi sopinut vaikka 
linnan juhliin. Ilanan taftihame tykkimyssykir-
jonnalla sai yleisön huokailemaan. Entäpä Piian 
asu: korsetti Jaalan puvun essukankaasta? Raflaa-
va! Kruununmorsian ihanassa asussaan oli jo esiin-
tynyt Tampereella Käden Taidot- messuilla. Sulholla oli 
yllään Valkealan liivi. Morsiusparin asut saivat yleisön 
kiljumaan riemusta. 

Jälleen kerran voitiin ylpeinä todeta, että nuoret taas yllätti-
vät ja räväyttivät.

Valintoja 346 hakemuksen joukosta olivat tekemässä 
KTM Riitta Huuhtanen, FM Minttu Nikkilä, FT Ildikó 
Lehtinen, FT Pirkko Nuolijärvi sekä teatteritaiteen tohtori 
Helkamaria Kinnunen. Säätiön sihteerinä toimi Mari Kot-
ka ja asiamiehenä Pirjo Sorsa.

Teksti Liisa Kiianlinna, kuvat Lina Leden / Kalevala Koru
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Vuoden 2016 apurahan saajat:
Julkaisut

Sarjakuvamuseo ry, Helsinki 
Suomi 100 vuotta sarjakuvassa -julkaisu
Wille Ruotsalainen, Hämeenlinna
Roudan maa -roolipeli
Esa Sironen, Jyväskylä
Leudd. Dokumenttielokuva kolttien lauluperinteestä

Kädentaidot
Raili Airikka-Haapaniemi ja Tiija Malmi, Kotka
Museoidun muodin käyttöohjeita 
Inarinsaamelaiset ry, Inari
Saamukas – saamelaisperinne lasten ja nuorten 
kulttuurienvälisessä muotoilukasvatuksessa -projekti

Musiikki
Ilo Ensemble, Helsinki
”Eikä ne värssyt viellä oo lopus” -rekilaulukonserttien 
ja sanoitustyöpajojen järjestäminen

Näyttelyt
Jaana Laaksonen, Loviisa
#Kortilla – kierrätysmateriaaleista toteutettavan  
taidetekstiilisarjan näyttely ja workshop
Miika Karttunen ja Atte Tenkanen, Turku 
Multimediaprojekti Kolmiulotteinen partituuri –  
Miltä musiikki näyttää, miltä veistos kuulostaa
Piia Keto-Aro, Helsinki
Suomalaisiin perinnekäsitöihin perustuvan Viriö-teks-
tiilimalliston suunnittelu

Tutkimus
Juho Ronkainen, Tampere 
Resonaattorijouhikon kehittäminen ja valmistaminen
Hanna-Leena Puolakka, Oulu 
Kalevala Koru ja Autenttisuuden merkitys  
keräilijälle -tutkimus

Muut projektit
Työryhmä Hanhineva & Männikkö & Rokka, Oulu 
Elämän kengät – ikäihmisten ja nuorten tanssillinen 
yhteisötaideprojekti
TOTEM-teatterin Kannatusyhdistys ry, Espoo
Meidän luokan kulttuurit – perinteet ja tavat tutuiksi 
taiteen keinoin -työpajat pääkaupunkiseudun  
alakouluissa
Taina Mäki-Iso ja Aristide de Souza, Helsinki
Rytmiä ja riemua – monikulttuuriset työpajat lapsille 
ja nuorille
Lahden Runomaraton ry
Runovideokilpailu ”100 lasissa” yläkoulu- ja lukioikäi-
sille

Tunnustuspalkinto
Anna E. Karvonen, Helsinki 
Tunnustuspalkinto tehdystä tutkimustyöstä ja ka-
donneiden helsinkiläisten kansanlaulujen tunnetuksi 
tekemisestä

Malmberg-Usvasalo -rahasto
Maritta Lamponen, Espoo
Kunnioittamisen kulttuuri osaksi arjen toiminta- 
kulttuuria -kirja
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Hyvää multaa ei 
ole koskaan liikaa
Kertomalla lieroista ja kärhöistä, mullantekotehtailustaan ja moottorisa-
hauksestaan kirjailija Mari Mörö haluaa innostaa harrastajapuutarhureita, 
lisätä toivoa ja auttaa luontoa. Hän on istuttanut kirjallisuuteemme uuden 
lajin, puutarhapakinan.

Teksti Suvi Ratinen 
Kuva Juha Blomberg

Mari Mörölle puutarhanhoito on välttämätöntä energian purkamista henkisen puurtamisen rinnalla. 

pirta 3_2016.indd   14 29/09/16   10:33



15

Kun ensikertalaisena saavun Mörönperälle, tunnen tie-
täväni paikasta jo paljon. Katse hakee Holtittomuuk-
sien kukkulaa, sotasankari Sandelsin mukaan nimettyä 
ikivanha petäjää ja rotkoa, jonne puutarhuri humpsahti 
liian ison kiven ja nokkakärryjensä kanssa jumiin, selkä 
särkyneenä odottamaan ambulanssia.

Mikkelin liepeillä sijaitseva Mörönperä on kirjailija 
Mari Mörön kotipuutarha, jonka hän on muokannut pa-
rissa vuosikymmenessä kuivasta kangasmetsästä 2200 
kasvilajin yltäkylläiseksi ihmemaaksi. Se on hänen labo-
ratorionsa, jonka tuloksia hän on jakanut lukijoille paitsi 
blogissaan ja lehtipakinoissaan, myös neljässä puutarha-
kirjassaan: Melkein kaikki itää (2006), Parhaat päiväni 
pihalla (2008), Vapaasti versoo (2010) ja Kukkasuutarin 
sielu (2015).

Tuontilaji
Mari Mörö kertoo innon puutarhasta kirjoittamiseen syt-
tyneen sattumalta. Pari vuosikymmentä sitten hän löysi 
vintiltä 1950-luvun Puutarha-lehdistä Armas J. Pullan 
pakinoita, joissa tämä mm. Ryhmy ja Romppainen -so-
taromaaneistaan tunnettu kirjailija kertoili nyt kepeästi 
puutarhanhoidosta. Kollega Mörö ihastui oitis. Hän oli 
tuolloin jo debytoinut sekä kirjailijana että kotipuutarhu-
rina. Kokemusta oli.  

Kirjastoja ja internetiä koluamalla selvisi Pullan pakinoi-
den ainutlaatuisuus. Suomenkielisestä kirjallisuudesta ei 
löytynyt sen enempää puutarhoista kirjoittamisen perin-
nettä, jossa asiantuntemus yhdistyisi kaunokirjalliseen 
ilmaisuun. Oppaita, neuvoja ja tietoa on meilläkin toki 
julkaistu runsaasti vuosikymmenestä toiseen. 

– Köyhän maamme vaatimattoman kulttuurin vuoksi 
meille ei ole kehittynyt vahvaa puutarhakulttuuria, Mörö 
arvioi. Vaikka Suomessa on ollut joitakuita innokkaita 
kotipuutarhuri-kirjailijoita, ei heillä ole ollut kokemusta 
tai aikaa kirjoittaa kasveista. Toisinaan harrastus kuiten-
kin näkyy kaunokirjallisuuden kuvauksissa, kuten Mörön 
mainitseman Joel Lehtosen tapauksessa: puutarhanhoito 
Säämingissä kangastelee mm. Kuolleet omenapuut -no-
vellissa (1918). 

Ulkomaisia innoittajia ja esikuvia Mari Mörö on löytänyt 
runsaasti. Amerikkalaisen Henry Mitchellin kirjoitukset 
hän korottaa suorastaan garden writing / puutarhakirjoit-
tamisen aateliksi. Suomenkin televisiosta tutun brittiläi-
sen puutarhuri-kirjailijan Alan Titchmarshin Mörö nimeää 
puutarhaihmisten heimopäälliköksi. Myös 1800–1900-lu-
kujen taitteessa vaikuttanut puutarhoihin paneutunut 
brittiläinen kirjailija-kuvataiteilija Gertrude Jekyll on an-
tanut paljon innoitusta ja aineksia kirjoituksiin.
Mörön pakinoissa tuntuu vahva perehtyneisyys kansain-
väliseen puutarhojen kulttuurihistoriaan. Milloin lukijaa 
sivistetään kertomalla tuhat vuotta vanhan japanilaisen 

”Olennaisena kirjailija pitää pakinoissaan huumoria, joka syntyy kun  
harrastelijapuutarhuri heittäytyessään altistaa itsensä naurunalaiseksi.”

Sakuteiki-puutarhaoppaan kiviensommitteluneuvoista, 
milloin ensimmäisistä ruohonleikkureista, jotka vapautti-
vat 1830-luvun britit pelaamaan golfia, tennistä ja rugbya 
niittämisen sijaan. 

Vieraskielisten puutarhakirjoituksien kääntämistä suo-
meksi Mörö ei kuitenkaan pidä mielekkäänä. 

– Suomen vyöhykkeellä eivät toimi muiden maiden 
jutut. Olennaisinta on omakohtainen kokemusperäinen 
tieto. Täytyy tuntea maaperä, ilmasto ja kasvisto, työntää 
itse kädet multaan. 

Kiinnostuksen puutarhanhoitoon Mörö kertoo perineensä 
jo lapsuudenkodistaan. Kokemus alkoi syventyä 1990-lu-
vun lopussa, kun muutaman hehtaarin lähes luonnon-

tilaisesta Mörönperästä ryhdyttiin muokkaamaan mon-
golianvaahteroiden, bambujen ja papukaijatulppaanien 
sekä muiden enemmän ja vähemmän eksoottisten lajien 
kotia.

Alter ego häärää                                          
Mari Mörö on julkaissut viisi romaania ja runsaasti muuta 
kaunokirjallisuutta, lasten- ja nuortenkirjojakin. Fiktios-
saan hän ei ole kuvaillut puutarhoja, eikä liiemmin muu-
toinkaan omaa elämäänsä.  Puutarhapakinan lajityypin 
hän sen sijaan näkee suorastaan vaativan minä-muodon. 
Tekstien tarhuri on Mörön mielestä hänen etäinen alter 
egonsa: ”siellä häärää itseni oloinen kipakka henkilö, 
joka on kaltaiseni työhullu, maaninen, ahkera ja sitoutu-
nut siihen mitä tekee, ja joka piut paut välittää siitä mitä 
muut ajattelevat.”

Mörö kokee oman kynänjälkensä ja temperamenttin-
sa sopivan mainiosti pakinan lyhyeen ja intensiiviseen 
muotoon. Hän harmittelee taitavien pakinoiden puutetta 
nykyään ja valittelee, miten ”vetelät kolumnit” ja pitkäs-
tyttävät kuvaukset kirjoittajan arjesta kuormittavat niin 
lehtiä kuin nettiäkin.

Olennaisena kirjailija pitää pakinoissaan huumoria, 
joka syntyy kun harrastelijapuutarhuri heittäytyessään 
altistaa itsensä naurunalaiseksi. Toisinaan varsin surku-
hupaisiakin askareita kuvatessaan kirjoittaja antaa luvan 
nauraa sekä itselleen että jutuilleen. 

– Lukijalle pitää antaa palkinto, että se saa olla vähän 
fiksumpi kuin kirjoittaja, Mörö sanoo.
Kanoista, kärhöistä ja kaalintaimista kirjoittaessaan 
Mari Möröllä on mielessään erilainen lukija kuin romaa-
nia kirjoittaessaan.

 Hän tietää jakavansa kiinnostuksen lukijan kanssa, 
sillä puutarhakirjoituksiin tarttuvilla on yleensä itsellään-
kin kytköksiä puutarhaan. 

(jatkuu) >>
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– Ajattelen raikkaita  
 ulkoilmaihmisiä, jotka hei-
luvat puutarhahatuissaan ja altistuvat kauneudella ja hy-
vyydelle ja ovat sitä samaa viherturaajien heimoa kuin 
minäkin.

Puutarhakirjoituksillaan Mörönperän tarhuri ei pyri varsi-
naisesti opettamaan, vaikka tekstiin kulkeutuukin paljon 
myös tietoa ja vinkkejä. Hän haluaa ennen kaikkea innos-
taa toisia harrastajia, lisätä toivoa ja kertoa tarinoita, jotka 
ovat ”harmittomia, voimauttavia ja ihmisyyttä jalostavia”.  

Viherturaaja, rouste ja vyöhykekateus 
Kielen suhteen Mari Mörö kuvaa olevansa ”lapiotyö-
läinen”. Kaikessa kirjoittamisessaan hän tykkää louhia 
kieltä, keksiä uusia sanoja ja kielikuvia – sekä löytää uu-
delleen vanhoja. Puutarhasta on avautunut rikas ja rie-
mastuttava kieli ja sanasto. 

– Esimerkiksi rouste, onpa muuten kaunis sana, Mörö 
jää ihastelemaan erästä roudan muotoa tarkoittavaa van-
haa sanaa. Vuosikymmenten takaisista Pellervo-lehdistä 
ja Maamiehen käsikirjoista hän löytää tällaisia helmiä. 

Sopivien sanojen puutteessa Mörö on joutunut kehit-
telemään uusia ilmaisuja. Puutarhapakinoissaan usein 
käyttämällään viherturaaja-termillä hän tarkoittaa har-
rastelijapuutarhuria, joka nöyrällä käsityöläisasenteella 
askartelee viljelystensä parissa. Sana on niin osuva ja 
tarpeellinen, että keksijä itsekin on huomannut sen levin-
neen laajempaan käyttöön harrastajapiireissä. Sen sisar-
sanoina pakinoissa esiintyy mm. kukkasuutari, vihertup-
pu, viherviirupää, villi amatööri, vihervisionääri.

Vyöhykekateus-sanan Mari Mörö keksi törmättyään ja 
turhauduttuaan toisinaan Mikkelin seudun kasvukauden 
realiteetteihin.

Kirja ja muutama kymmenen metriä kasvimaata
Mari Mörö paitsi kirjoittaa monipuolisesti eri lajeja ja eri 
medioille, myös opettaa kirjoittamista ja pitää arvostelu-
palvelua. Hän valmistaa saippuoita myytäväksi ja muonit-
taa tarvittaessa suuremmankin puutarhaan tutustumaan 
tulleen seurueen. Helposti pitkästyväksi ja eri aloille heit-
täytyväksi itseään luonnehtivaa Möröä inspiroivat toisen 
maailmasodan jälkeen ”tämän maan jaloilleen nostaneet” 
suomalaisnaiset, joiden piti omaksua monenlaisia taitoja 
ja asenteita. 

Puutarhanhoito on kirjailijalle välttämätöntä energian 
purkamista henkisen puurtamisen rinnalla. 

– Kirjan kanssa saattaa olla samaan aikaan tekeyty-
mässä muutama kymmenen metriä kasvimaata. Ja jos-
takin kukkapenkistä voi myöhemmin nähdä, mitä olen 
kirjoittanut sitä tehdessäni.

Antabus-lääkkeestä kertova Kuuri-romaani (2009) syn-
tyi intensiivisesti kolmen elokuisen viikon aikana ”kuin 
automaattikirjoituksella”.  Mehuja keitellessään kirjailija 
kirjoitti aina muutaman tunnin sisällä ja lopun päivää ke-
räsi marjoja. 

– Koko aikana en tavannut ketään, enkä puhunut ke-
nenkään kanssa, paitsi marjapensaiden ja mehumaijan, 
Mörö nauraa. 

Mari Möröltä ei irtoa vaikerrusta luomistyön vaikeu-
desta. Kirjoittaminen on hänelle tekemisien iloa, energian 
ja kielen virtaamista. 

– Jos siitä tulee joskus liian tuskaista, sitten lähden lo-
pullisesti pihatöihin.

Ruokaa tarvitaan aina
Kun syksyn sato on saatu korjattua Mörönperällä, vaihtaa 
tarhuri vyöhykettä. Jo usean vuoden ajan hän on viettä-
nyt talvensa Vancouverinsaarella Kanadassa, osana mai-
neikasta Milnerin puutarhayhteisöä. Se toimii paikallisen 
yliopiston yhteydessä ja satojen erimaalaisten vapaaeh-
toistyöntekijöiden voimin.

Viime talvena tarhurintyön rinnalla oli tekeillä romaa-
ni, joka ammentaa 1900-luvun alussa läheisellä Malcol-
min saarella olleen Sointula-utopiayhteisön historiasta ja 
nyky-Suomesta. Romaani julkaistaan ensi vuonna: Suo-
men satavuotisjuhlan yhteydessä Mörö haluaa osallistua 
suomalaisuuden ja suomalaisen arvotodellisuuden päivit-
tämiseen. Kahdessa maassa asuvaa kirjailijaa kauhistut-
tavat merkit suomalaisten sisäänpäin käpertymisestä.

Kasvava lähiruokakiinnostus sen sijaan saa Mörön innos-
tumaan. Ilahtuneena hän seuraa, miten yhä useammat 
kiinnostuvat kotitarveviljelystä, villivihannesten keräilys-
tä, pienpanimoista ja -kahvipaahtimoista. Tähän buumiin 
hänellä, vuohenputkien ja nokkosten parissa pitkään 
puuhastelleella, on paljon annettavaa.

Uusi puutarhakirjakin on tekeillä. Sen Mörö julkaisee 
itse kuten edellisenkin upeasti kuvitetun teoksensa Kuk-
kasuutarin sielu. Nykytekniikka mahdollistaa totutusta 
kustantamisesta irrottautumisen ja tekijä saa hyödyntää 
runsasta kotipuutarhan kukoistusta dokumentoivaa valo-
kuvavarantoaan. Uutena aiheena on mm. huoli pohjave-
destä.

Pelkkä kukkaloistolla viihdyttäminen ja tarinankerron-
ta eivät riitä Mörölle. Motivaatio kirjoittamiselle nousee 
syvemmältä maasta: 

– Kirjallisuus ja kustantaminen muuttuvat ja kansal-
lisuus muuttuu, mutta ruokaa tarvitaan aina ja luontoa 
pitää auttaa. 

Saarnaavaksi valistajaksi Mörö ei kuitenkaan asetu, 
tärkeää hänelle on tekemiseen innoittava, kokemuksista 
kumpuava huumori.
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Juhlanäyttelykiertue 2017
Oulu: Pohjois-Pohjanmaan museo, 20.1.–3.3.2017
Jyväskylä: Suomen käsityön museo, 11.3.–7.5.2017
Kuopio: Kuopion museo, 13.5.–26.8.2017
Espoo: Hanasaaren Ruotsalais-suomalainen kulttuuri- 
keskus, 2.9.–22.10.2017
Rovaniemi: Rovaniemen taidemuseo, 3.11.2017–
28.2.2018

Syksyllä 2018 näyttely siirtyy Etelä-Karjalan museoon 
Lappeenrantaan.

Kalevala Korun  
kuulumiset

Teksti Riitta Huuhtanen,  
kuvat Kalevala KoruValmistaudumme  

juhlavuoteen   
Rouva Kaisa Kallion teekutsuista tulee ensi vuon-
na kuluneeksi 80 vuotta. Kyseessä ovat tietenkin 
ne ikimuistoiset kutsut, jossa Elsa Heporauta, Ai-
no-Mari Mecklin ja muut toimen naiset esittelivät 
ensimmäisen Kalevala Koru -kokoelman – neljä-
kymmentä viikinkiaiheisiin perustuvaa, Germund 
Paaerin korukäyttöön muokkaamaa pronssiko-
rua. Tästä hetkestä alkoi Kalevala Korun tarina, 
joka menestyksellisesti jatkuu edelleen.

Kalevala Koru on merkinnyt suomalaisille enemmän 
kuin pelkkiä korumallistoja. Kalevala Koru on kulkenut 
suomalaisten elämässä rippijuhlista joulujuhliin, koulun 
päättäjäisistä merkkipäiviin, kantaen tarinaa ja muistoa 
tärkeistä hetkistä, kantajastaan ja antajastaan. 

Niinpä on enemmän kuin luontevaa, että juhlimme tär-
keää vuottamme yhdessä korunystävien kanssa. Juhla-
vuotemme käynnistyy itse asiassa jo tänä syksynä, kun 
tuomme markkinoille Kirsti Doukasin suunnitteleman 
juhlavuoden Kuulas-korusarjan. Kuulas-kaulakorun kah-
deksan hopeista kukkaa muistuttavat Korun vuosikym-
menistä, samalla kun kukkateema vie ajatukset Suomen 
suveen, kesäöihin ja aurinkoisiin kesäpäiviin – suomalai-
sille rakkaaseen maisemaan. Korusarja täydentyy lisäksi 
tulevana keväänä juhlistaen Suomi 100 vuotta -teemaa.

Klassikkokorujen ystäviä ilahdutamme kahdellakin uudel-
la pronssikorulla – Toivotuimmat klassikot -äänestyksen 
voittajarintakorulla ja kokonaan uudella, Kansallismuse-
on malliin pohjautuvalla kaulakorulla, jotka molemmat 
erinomaisesti täydentävät Klassikko-mallistoamme. Toki 
paljon muutakin uutta ja kiinnostavaa koruihin liittyvää 
on tulossa – niistä kerromme lisää tulevana keväänä.

Osana Suomi100 -ohjelmaa Kalevala Koru toteuttaa koko 
juhlavuoden kestävän näyttelykiertueen, jonka kantava-
na viestinä ovat suomalaisten naisten rohkeus ja voima. 
Näyttely esittelee tarinaamme seitsemän eri teeman kaut-
ta; Kalevala Korun synty ja naisen uudet roolit, valmistus 
ja suomalainen käsityö, muotoilu ja muoti, ilmiöt, yhteis-
kuntavastuu ja tulevaisuus. Näiden teemojen ympärille 

rakentuu monipuolinen, elämyksellinen ja osallistava 
kokonaisuus, joka kertoo kahdeksan vuosikymmenen 
matkastamme korujen parissa kytkemällä tarinat osaksi 
suomalaista elämänmenoa ja yhteiskuntaa. Olemme saa-
neet näyttelyä kanssamme toteuttamaan kultakin paikka-
kunnalta ammattitaitoisen näyttelyorganisaation, jonka 
kanssa rakennamme näkyvyyden ja viestinnän yhdessä 
huomioiden kunkin paikkakunnan kohderyhmät.

Näyttely on tulevan vuoden aikana esillä viidellä paikka-
kunnalla – Oulussa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Espoossa 
ja Rovaniemellä. Paikkakuntalaisten lisäksi kutsumme 
näyttelyyn myös nuorta yleisöä paikallisista oppilaitok-
sista ja huomioimme kullakin alueella toimivat jälleen-
myyjämme. Näyttely on myös erinomainen tapa kaleva-
laisten naisten paikallisyhdistyksille järjestää jäseniltoja, 
ylläpitää sidosryhmäsuhteita sekä hankkia uusia jäseniä 
esimerkiksi alueen muista naisverkostoista. Tarkemmasta 
näyttelyohjelmasta ja mahdollisuudesta tilaisuuksien jär-
jestämiseen kerromme paikallisyhdistyksille tarkemmin 
loppusyksyllä.

Juhlavuoden viestinnässämme haluamme kertoa yrityk-
semme erityislaatuisuudesta – muotoilusta, kultasepän-
alan käsityöosaamisesta, uusiutumiskyvystämme, lujasta 
siteestämme suomalaisiin korunystäviin sekä vahvasta, 
kulttuuriperintöön nojaavasta omistajastamme. 

Tervetuloa mukaan Kalevala Korun juhlavuoden viettoon!

<< Kirsti Doukasin suunnittelema Kuulas  
    on juhlavuoden korusarja.

Kirjoittaja on Kalevala Korun toimitusjohtaja
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Eero-eno kokoaa suvun yhteen

Lyhyt elämä voi  
jättää pitkät jäljet

Teksti Katri Maasalo

Kokemäen sankarihautojen rivistössä on Eero-enoni hau-
ta. Oikeastaan hän on isoenoni, mutta hänestä on aina 
puhuttu juuri enona. Hän kaatui talvisodassa 25 vuotta 
ennen syntymääni.

Eero-enosta on ollut koko elämäni muistuttamassa isäni, 
joka kastettin hänen mukaansa. Enon maastokuvioiseksi 
maalattu sotakirstu on se, jota vasten minä lapsena opet-
telin nousemaan. Hänen kirjeensä on kai kaikki säilytetty. 
Niistä minun annettiin lukea perhettä koskettaneesta tra-
gediasta, josta oli vaikea puhua. Eero-enosta on minulla 
vain vähän valokuvia. Etsiessäni niitä lisää olen samalla 
löytänyt sukuni.

Eero oli suuren sisarussarjansa kuopus ja ensimmäinen 
ylioppilas. Varusmiespalveluksen päätteeksi ei alkanut-
kaan opiskeluaika vaan talvisota. Eeron sodasta tuli lyhyt. 
Hän katosi helmikuussa 1940 ja siunattiin kentälle jäänee-
nä. Jatkosodan aikana ruumis löydettiin, tuotiin kotiin ja 
siunattiin kentältä löytyneenä. Siunausta edeltäneenä päi-
vänä oli juhlittu hänen vanhempiensa kultahääpäivää.

Isäni kertoi Eero-enostaan, mutta en ole muistanut nii-
tä tarinoita enää hänen kuoltuaan. En muista, koska en 
kirjoittanut niitä muistiin. Tärkeintä isäni jättämästä pe-
rinnöstä olivat hänen tekemänsä sukututkimukset. Niihin 
kuului myös selvitys Eero-enon talvisodasta. Hän oli ym-
märtänyt käydä haastattelemassa enonsa taistelutovereita 
hyvissä ajoin.

Yhden ihmisen rinnalla kulkee usein monta ihmistä ja 
sen myötä monta tarinaa. Vain harvat niistä kertovat 
suurmiehistä, mutta ajallinen läheisyys ja yhteys sukuun 
voivat tehdä niistä sitäkin suurempia tarinoita. Suku on 
siitä mainio porukka, että se on syntyessään valmiiksi 
verkostoitunut. Siltä voi kuulla tarinoita, joita ei kuule 
eikä voi lukea mistään muualta.

Minä löysin Eero-enon pikkusiskon pari vuotta sitten. 
Sirkka on isäni serkkutyttö, Eeron vanhempien adoptio-
tytär. Hän oli osa Eero-enon elämää 11-vuotiaaksi asti, 
Eero-eno on osa hänen elämäänsä yhä edelleen. Kun ta-
pasin Sirkan, oli kuin olisin avannut elävän sukukirjan, 
sillä hän muistaa paljon ja muistelee mielellään.

Olen saanut kuulla, kuinka Eeron äiti otti linnustusretken 
saaliista talteen höyhenet, joista oli tarkoitus tehdä tyy-
ny poikansa tuleville lapsille. Eero suunnitteli ryhtyvänsä 
papiksi tai metsänhoitajaksi. Hänellä oli kaunis lauluää-
ni, ja hän lausui koulun juhlissa runoja. 

Sirkan myötä alkoi valtavan hieno sukuretki. Olemme teh-
neet aikamatkoja keittiön pöydän ääressä tutkimalla valo-
kuvia ja lukemalla vanhoja kirjeitä. Älypuhelimen näytöltä 
olemme tehneet riemastuttavia löytöjä vanhoista sano-
malehdistä: kuinka Jenny-täti eksyi vuonna 1911 metsään 
kolmeksi vuorokaudeksi ja sai peräänsä etsiväkoira Tellin. 
Uutinen vuodelta 1893 paljasti Evert-isosedän sankariksi, 
joka pelasti tulipalosta erään kartanon voudin.

Lähdimme Sirkan kanssa myös todelliselle sukuretkelle. 
Kokemäellä hänen lapsuudenkotinsa paikalla kasvoi kau-
ra, mutta edelleen siellä oli kivi, jossa isomummuni äiti 
Kustaava oli tarjonnut pienelle Sirkalle ”makuja”. Kustaa-
va oli syntynyt vuonna 1844. Tontille istutetut kolme koi-
vua kolmelle pojalle olivat jo kadonneet mutta isomum-
muni istuttama juhannusruusu kukoisti edelleen. Sirkka 
muisti oikopolut ja marjapaikat.

Eri seutujen hahmottaminen paikoiksi, joissa suku on 
elänyt ja toiminut, tekee niistä uudella tavalla merkityk-
sellisiä. Niistä voi alkaa kertoa oman suvun tarinoita.

Sukuretkemme ulottui Reposaareen, jossa pääsimme toi-
sen isosedän, Samulin, jäljille. Tämä oli lähtenyt siirto-

Minun sukuni

3) talo: Eero-enon syntymäkoti, Porin vahtitupa. Portailla Eeron isä.

Pieni poika studiossa:  
Eero-eno lapsena.
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Ylioppilas Eero-eno vuonna 1938.
     Kokemäen sankarihauta on valmisteltu  
     pyhäinpäivää varten. 

laiseksi Amerikkaan vuonna 1902 mutta kuollut siellä jo 
seuraavana vuonna keuhkotautiin. Hänen leskensä palasi 
Suomeen ja eli pitkän elämän perheettömänä Reposaares-
sa. Jututettuamme paikallisia saimme pian tavata lesken 
lähisukua. Lopulta näimme valokuvan Samulista ja hä-
nen veistämänsä hautakiven. Luimme puheen, joka oli 
pidetty Samulin haudalla Amerikassa sata vuotta sitten.

Vaikka olimme vain lesken appiukon jälkeläisiä kolman-
nessa ja neljännessä polvessa, oli toinen vierailu Re-
posaareen kuin kotiinpaluu. Nyt siellä oli tuttuja ihmisiä, 
heidän muistonsa ja heidän tarinansa, joissa oli myös jo-
takin meille tärkeää.

Eero-eno oli kaatuessaan 23-vuotias. Tänä vuonna 23-vuo-
tispäiviään juhlivat nuoret ovat syntyneet vuonna 1993. 
Hyvin nuoria poikia siis.

Eero-enon lyhyt elämä jätti pitkät jäljet. Hänen ansiostaan 
olen tutustunut sukuuni ja saanut tutustuttaa sukulaisia-
ni toisiinsa. Kun Eero-enon elämä kootaan yksiin kansiin, 
hajanaisella suvulla on taas kiintopiste, joka kokoaa sen 
yhteen. Ja aina uusille sukupolville kerrotaan Eero-enon 
tarinaa. Tänä vuonna hän täyttäisi sata vuotta.

Kirjoittaja on filosofian maisteri, joka työskentelee  
viestintäalalla.

Eero-enon viimeinen  
kirje äidilleen 1940.

Kirjoittajalla on Muistelut talteen -palvelu, joka auttaa tal-
lentamaan muistot, jotta ne eivät katoa. Muistelijalla on 
ainutlaatuinen aarre: tarinat, joita kukaan muu ei kerro 
samalla tavalla. Tarkoitus on myös luoda muistelijalle mer-
kityksellistä aikaa ja mielekästä tekemistä.

Lisätietoja: maisterimaasalo.wordpress.com 
Kirjoittaja pitää myös blogia Sukutarinoita etsimässä.

3) talo: Eero-enon syntymäkoti, Porin vahtitupa. Portailla Eeron isä.

Iso mies ja pienet miehet:  
Eero-eno (takana) ja siskon lapsia 1938.
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Perinnöksi saatu

Yleensä perinnöstä 
puhuttaessa ajatel-

laan aineellista, mate-
riaalista perintöä. Itse 

 olen saanut vanhemmiltani hyvin 
pienen aineellisen mutta sitäkin suuremman 

aineettoman perinnön. Vanhempani asuivat pie-
nessä maalaiskylässä, kaukana isommista kes-

kuksista, tuvan ja kamarin suuruisessa pikkuta-
lossa, viljelivät pientä maatilkkua ja ansaitsivat 
niukan mutta juuri ja juuri riittävän elantomme 

erilaisilla lisätöillä, joita maalla oli tarjolla.

Jo lapsena sain ennakkoperinnön, joka on kantanut mi-
nua läpi elämäni. Minua ei varsinaisesti opetettu, tai jos 
opetettiin, olen sen autuaasti unohtanut. Opin englannin-
kielisen ’learning by doing’ -menetelmän avulla: Olin kai-
kissa kodin töissä vanhempieni mukana ja lukemattomat 
asiat painuivat lähtemättömästi mieleeni seuraamalla, 
miten vanhemmat toimivat. Opin niin miesten kuin nais-
tenkin töitä, jotka silloin eriytyivät melko tarkasti. Tosin 
vasaran, kirveen ja sahan käyttötaitoa tarvitsen vieläkin, 
kun taas lypsäminen ja lankojen kehrääminen rukilla 
ovat jääneet vain kansatieteellisiksi muistoiksi, joita voi 
kertoilla lapsenlapsilleen. 

Paitsi käytännön töitä, vanhempani antoivat minulle ar-
vokkaita käyttäytymismalleja tulevaisuutta varten. Oma-
toimisuus ja asioiden itsenäinen ratkaisu ovat olleet sangen 
näkyviä, ehkä liiankin dominoivia lapsuudesta juurensa 
juontavia ominaisuuksia. Olin varmaan noin kuusivuotias, 
kun poimin kieloja (se ei ollut silloin vielä kiellettyä) kym-
meniä kimppuja, jotka lähetettiin Jyväskylään ”kaupungin 
tädille” torilla myytäviksi. Virkkasin myös pannulappuja, 
joita sitten myin koko kylän emännille. Omat vaatteeni 
aloin ommella jo lukion ensimmäisellä luokalla, kun an-
noin turhan paljon äidille ohjeita niiden valmistamiseen. 
Äitini antoi minulle tilaa, ei pakottanut. 

Vaikein kasvun vaihe lienee ollut itsetunnon kehittymi-
nen. Pikkumökin perhe ei ehkä kylän sosiaalisessa hie-
rarkiassa ollut kovin korkealla, mutta viisas äitini onnis-
tui täysin luomaan tasa-arvon tunnun. Hän ei erotellut 
köyhiä eikä rikkaita, kohteli samalla maalaisnaisen hil-
lityllä tavalla kaikkia eikä myöskään panetellut selän ta-
kana niitäkään, jotka joskus olivat hyvinkin pahansuo-
paisia. Niinpä minäkään en tuntenut olevani mitenkään 
huonompi kuin isojen talojen lapset enkä parempi kuin 

meitäkin huonompiosaiset. Niinpä olenkin jo pienestä 
lähtien ajatellut, että minä olen minä, enkä karsinoi mui-
takaan. Opettajana ollessani jouduin usein vakuuttamaan 
maalaislasten vanhemmille, että ei opettaja ole yhtään 
sen kummempi kuin kuka tahansa muukin. Asiaa auttoi, 
kun kerroin lapsuudestani. 

Viimeisenä ja rakkaimpana aineettomana perintönäni ni-
meän rakkauden luontoon, omaan mielenmaisemaani ja 
kaikilla aisteilla havainnoinnin. Ja sen ohella vakaan uskon 
korkeampaan. Äidin kanssa metsäpolkuja kulkiessani, sie-
nestäessä ja marjastaessa, äiti opetti minut tarkkailemaan 
luontoa ja tunnistamaan sen kauneuden. Jo silloin opin 
varjelemaan kaikkea luonnossa olevaa, kasveja ja eläimiä. 
Joka juhannuksen tienoilla lehdokin tuoksu saa minut py-
sähtymään ja lähettämään kiitoksen ylöspäin. Joka syk-
syn syysmyrskyssä suljen silmäni, kuuntelen Päijänteen 
kohinaa ja tunnen sateen kylmät sivallukset kasvoissani. 
Silloinkin minun on hyvä olla. Tunnen olevani turvassa, 
tiedän, että minusta pidetään huolta. 

Anteeksi härkälintuni

Säpsähdän outoa näkyä:
härkälintu kolme poikasta selässään,
ui rauhallisesti rantavedessä.
Hyvänen aika, elokuun puolivälissä!
Miten ne selviytyvät muuttoon, 
syksy lähestyy jo uhkaavasti.

Nyt ymmärrän häpeäkseni,
miksi lintu ei ärsyttänyt minua huudoillaan 
suven hehkeimpään aikaan.
Suorastaan iloinenkin vielä olin, 
kun se antoi tilaa paremmille laulajille.

Minun iloni – emolinnun suru:
Varis tai haukka käynyt ryöstöretkellä,
näätä ehkä tuhonnut pesän.
Emo hiljaa kaislikossa 
suri menetettyjä lapsiaan.

Anteeksi, härkälintuni. 
Toivon, että saat nämä  
lapsesi vahvoiksi
muuttoa varten!
Huuda minulle raikuvat 
terveisesi, 
kun ensi kesänä palaat 
meidän yhteiseen  
lahdelmaamme.

Teksti Anneli Koivu
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Kolumni

Oikeita valintoja?

Äitini on kotoisin synnyinkaupungistani. Sa-
moin isäni. Isovanhempanikin. Kaikki esivan-
hempani olivat kotoisin samalta paikkakun-
nalta lukuun ottamatta erästä tuntematonta 
esi-isää, joka oli huhujen mukaan ranskalai-
nen sotilas. Se ei tarkoita, että he eivät nähneet 
maailmaa. Minä olin kuitenkin ensimmäinen, 
joka lähti jäädäkseen – ensin 100 km kaukana 
olevaan kaupunkiin opiskelemaan, sen jälkeen  
1 000 km kauemmaksi vieraaseen maahan opis-
kelemaan lisää. Ja asettumaan.

Aluksi se oli pelkkä seikkailu. Vapaus. Kaikki, mikä är-
sytti minua synnyinmaassa, jätin taakseni. On edelleen 
niin, että kaikki se, mikä ärsyttää uudessa kotimaassa, ei 
ärsytä samalla tavalla kuin synnyinmaassa – ei se kuulu 
minulle ulkomaalaiselle, ulkopuoliselle. Samalla pystyn 
valikoimaan parhaat asiat molemmista maista. 

Sitten tuli lapsia – ja alkoi jatkuva pohdinta, onko valin-
ta, jonka olen itselleni tehnyt, myös lapsillemme oikea 
valinta. 
Vaikka en voi kuvitella parempaa maata lapsille kuin Suo-
mi, sydämeni särkyi kun esikoinen kysyi neljävuotiaana 
miksi me emme voi asua Saksassa, jossa kaikki puhuvat 
samaa kieltä kuin me. Lasten kasvaessa ilmaantui vain 
lisää pulmia. Kun esikoinen ojensi ympäristöopin kokeen 
allekirjoitettavaksi, tajusin, että meillä vanhemmilla on 
täällä ulkomailla melkoinen vastuu. Meidän tehtävänäm-
me on varmistaa, että lapsemme oppivat paljon muutakin 
kuin oman äidinkielen. Koe oli sujunut esikoiselta erit-
täin hyvin. Eräs kysymys oli käsitellyt jääkauden jälkiä, 
ja helposti hän oli luetellut hiidenkirnut ja piirunpellot ja 

siilokalliot. Toinen tehtävä oli ollut luetella Suomen naa-
purimaat, ja sekin oli sujunut mainiosti. Erilaisten Sak-
san vuoristojen syntymekanismit sen sijaan olivat hänel-
le täysin tuntemattomia. Saksan naapurimaista hän osasi 
luetella vain yhden, Sveitsin.
 
Onko sittenkään järkevää kasvattaa lapset vieraassa 
maassa, jonka kieli ei ole heidän äidinkielensä ja jossa he 
asuvat kaukana sukulaisista? Ainakin se on iso mahdolli-
suus. Lapsemme puhuvat lähes täydellisesti kahta kieltä. 
He ovat pienestä pitäen oppineet harkitsemaan, sopiiko 
heille paremmin tehdä tietty asia saksalaisella, suomalai-
sella vai ihan omalla tavalla. Heillä on saksalaisten iso-
vanhempien lisäksi suomalaisia varaisovanhempia. Kou-
luvaarin kertomus sitä, miten hänellä oli sodan aikana 
talvella aina valkoinen lakana mukana, jotta hän voisi 
lentokoneen äänen kuultuaan heittäytyä mahaan ja pii-
loutua lakanan alle, kiinnostaa ja kauhistuttaa. Vähintään 
yhtä paljon ajatuksia herättää mummin kertomus siitä, 
miten hän vietti pommitusyöt äitinsä kanssa kellarissa 
samalla, kun hänen isänsä oli sotilaana Venäjällä eikä pa-
lannut sieltä koskaan. 

Loppujen lopuksi tilanne on lapsistamme täysin normaa-
li. Heillä on elämässään ihmisiä, jotka rakastavat heitä, 
jakavat kokemuksensa sekä muistonsa heidän kanssaan. 
Lapsistamme tuntuu olevan ihan sama, ovatko he saksa-
laisia tai suomalaisia tai jonkun muun maan kansalaisia. 

Kesälomalla olimme Saksassa. Ohimennen lapset ovat 
oppineet että Saksassakin löytyy jääkauden jälkiä, mitkä 
ovat Saksan tärkeimmät joet ja että kokonainen vuoris-
to voi syntyä hiekasta. Nyt syksy on tullut. Voimme taas 
lähteä retkille, tutustumaan vielä tuntemattomiin hiiden-
kirnuihin ja harjuihin.  

Teksti Karen Fey
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Näin kysytään arvoituksessa, jonka vastauksena on val-
kean runkonsa kautta ihmisten huomion herättävä koivu. 
Koivu oli luontaistaloudessa eläneen pohjoisen ihmisen 
äitipuu, jota ilman ei tultu toimeen. Puu osattiin hyö-
dyntää juurista latvaan, mutta se tarjosi muutakin iloa. 
Vastapuhjenneiden lehtien tuoksu loi keskikesään juhlan 
tunnun, varsinkin silloin, kun nuoret koivut kannettiin 
juhannuksena tupaan tai lyötiin porstuan pieleen.

Kansanuskomuksen mukaan koivun kuori eli tuohi syn-
tyi Neitsyt Marian hiestä, kun tämä sitoi huivinsa ”kovan 
koivun ympärille”. Koivun runkoa peittävä tuohi on pääl-
tä päin valkeaa ja sisäpuolelta ruskean eri sävyistä. Kuori 
kasvaa ja muodostaa useita kerroksia iän myötä. Samalla 
päällimmäiset kerrokset hilseilevät pois.

Koivu kelpasi aikanaan moniin kotitalouden tarpeisiin, 
ja sitä sai luonnosta pelkällä keruun vaivalla. Varsinkin 
kasketuilla alueilla koivusta kasvoi nopeasti alueen valta-
puu. Tuohta pystyi taivuttamaan, punomaan, muokkaa-
maan, liimaamaan ja ompelemaan pehmityksen jälkeen 
sekä halutessa koristelemaan.

Tuohta on käytetty kattojen, veneiden, astioiden, koppien, 
työ- ja kantovälineiden, jalkineiden, soittimien, leikkika-
lujen, koristeiden ja monen muun materiaalina. Vaikka 
sanonnan mukaan tuohesta ei tule takkia, kekseliäimmät 
tekivät tuohesta koko puvun takkeineen, housuineen ja 
päähineineen viimeistään 1800-luvulla. Tuohi oli myös 
synonyymi rahalle, sillä tuohta kului paljon, ja sitä myy-
tiin sinne, missä sitä ei luonnostaan saanut. Myös veroja 
saattoi maksaa tuohipinkkoina.

Muinaisen tuohen palasia
Voimme olettaa, että tuohta on osattu hyödyntää niin 
kauan kuin ihminen ja koivu ovat viihtyneet samoilla 
seuduilla. Koivu oli pioneeripuu, joka levittäytyi siemen-
tensä avulla laajalle sitä mukaa kuin jääpeite vetäytyi 
pohjoista kohti. Suomessa koivu on lehtipuista yleisin, 
mutta puu viihtyy hyvin muuallakin boreaalisella eli poh-
joisella metsävyöhykkeellä.

Vanhimpia tuohen palasia on löydetty Alpeilla muumioi-
tuneen Jäämies Ötzin varustuksiin kuuluneesta esineis-
töstä. Jäämies eli noin 5000 vuotta sitten, ja hänen vie-
reltään löydettiin muun ohella tuohiastian osia, ja hän 
oli ilmeisesti maannut tuohialustan päällä. Lisäksi hän 
oli käyttänyt tuohitervaa. Suomessa tuohen hyötykäytös-
tä on todisteita vähintään parintuhannen vuoden ajalta. 
Vanhimmat tuohilöydöt koostuvat etenkin kalastusväli-
neistä kuten painoista ja kohoista.

Keskiajan uutuus ovat tuohikirjeet, joita on kaivauksis-
sa noussut esiin etenkin Novgorodin alueelta Venäjältä 
1950-luvun alusta lähtien. Jokunen tuohikirje on löydetty 
myös Ruotsista ja Suomesta. Tuohelle teksti kirjoitettiin joko 
raaputtamalla tai musteella. Kun kirje heitettiin pois, se säi-
lyi hyvin etenkin happamassa ja kosteassa savimaassa.

Vanhat tuohikirjeet ovat sisällöltään pääosin kirkollisia. 
Novgorodissa osa kirjeistä on kaupankäyntiä koskevia, ja 
joukossa on myös tekstiviestien kaltaisia lyhyitä, jokapäi-
väiseen elämään liittyviä kirjoituksia. Novgorodin tuohikir-
jeet on kirjoitettu pääosin muinaisvenäjäksi. Kaksi kirjettä 
on tulkittu itämerensuomalaisiksi, joten niitä on pidetty 
kielialueemme vanhimpina kirjallisina esimerkkeinä.

Levynä, nauhana ja punottuna
Alun perin tuohta käytettiin pääosin paloina, levyinä 
tai nauhoina sellaisenaan, sittemmin sitä alettiin myös 
punoa. Levytuohta kului etenkin kate- ja eristysaineena 
rakentamisessa. Paljon on tehty lisäksi astioita, kuten 
tuokkosia ja maitotalouden astioita. Nauhaa käytettiin si-
donnassa sekä tukemisessa että korjauksessa.

On arveltu, että tuohipunontakin olisi tunnettu jo esihis-
toriallisella ajalla, mutta taito yleistyi 1500-luvulla. Tuo-
hen punonta on oletettavasti opittu niinen punonnasta, 
ja leviämistie olisi kulkenut idästä länteen niin, että Poh-
jois-Amerikassa tuohipunontaa ei ole harrastettu. Tämä 
johtuu osittain siitä, että eri alueilla kasvavat koivut ja 
niiden tuohet ovat toisistaan poikkeavia, eivätkä kaikki 
tuohet sovellu kovuuden tai muiden ominaisuuksiensa 
takia punontaan.

Tuohikulttuurimme juuret
”Mikä se on, joka seisoo päivin öin valkoinen takki päällään?” 

Teksti Sirkka-Liisa Ranta, kuvat Maahenki

(jatkuu) >>
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”Vähitellen vanhempaan polveen 
iskostunut tuohikulttuurin  
väheksyntä on unohtunut, ja  
tuohi nähdään yhä useammin  

osana laajempaa kulttuuri- 
perintöämme.”

pirta 3_2016.indd   23 29/09/16   10:33



24

Jalkineet, kuten virsut, tunnettiin etenkin maalaisten jalki-
neita, joita punottiin tuohen ja niinen ohella muiden leh-
tipuiden kuorta pehmittämällä. Suomessa tuohen käyttö 
jalkineissa yleistyi ilmeisesti uudella ajalla eli keskiajan jäl-
keen. Hyvin yleisiä ne olivat niin Suomessa kuin Venäjällä 
etenkin 1700- ja 1800-luvulla. Konteiksi tuohta on punottu 
todennäköisestä yhtä kauan, mutta kontteja tehtiin myös 
levytuohesta – sekä lapsen- että muita kantokontteja.

Tuohen aika jatkuu
Tuohikulttuurimme juuret ajoittuvat esihistorialliseen ai-
kaan, mutta tuohen käyttö monipuolistui, kun sitä opit-
tiin punomaan ja koristelemaan. Tuohi oli kansan paris-
sa niin suosittu materiaali, että on puhuttu kokonaisesta 
”tuohikulttuurista”. Sanaa käytettiin ensimmäisen kerran 
1800-luvun loppupuolella, mutta sen väheksyvä käyttö 
yleistyi etenkin 1930-luvulla vaneriteollisuuden nousun 
myötä. Vaneriteollisuus aiheutti sen, että tuohen kiskonta 
kriminalisoitiin, koska hyviä vanerikoivikoita piti vaalia 
teollisuuden raaka-aineeksi.

Samoihin aikoihin kun tuohen käyttö väheni Suomessa, 
elettiin paitsi teollistumisen, myös kansallisen heräämi-
sen, karelialismin ja kansallisromantiikan läpilyömää ai-
kaa. Siinä missä rahvas alkoi korvata tuohen teollisilla 
materiaaleilla, oppinut väki keräili vanhaa talteen, puhui 
sen säilyttämisen puolesta ja ihaili vanhojen tapojen yk-
sinkertaista kauneutta. Koulutuksen lisääntyessä, tuohi-
töidenkin tekijöitä alettiin opettaa kursseilla, sillä vanhan 
taidon ei haluttu joutuvan ”unholaan”. Tuohikulttuurin 
köyhänä peräseutuna pidettiin etenkin Keski-Suomea ja 
Karjalaa, joihin tehtiin opintomatkoja.

Kaikesta huolimatta, väen vaurastuessa, tuohi alkoi merki-
tä samaa kuin köyhyys. Uudet materiaalit korvasivat tuo-
hen rakentamisessa ja astioiden teossa. Muovi korvasi tuo-
hen ja muovikulttuuri tuohikulttuurin – ainakin melkein.

Viime sotien aikana tuohi nousi uudelleen arvoonsa. Tuohi 
ei kuitenkaan jäänyt pelkäksi pula-ajan materiaaliksi, sillä 
myös viime vuosikymmeninä tuohen käyttö on vaihdellut 
arvostuksesta arvostuksen puutteeseen. Aika ajoin sen hie-
not ominaisuudet löytävät uusia käsityöläisiä ja taiteente-
kijöitä. Vähitellen vanhempaan polveen iskostunut tuohi-
kulttuurin väheksyntä on unohtunut, ja tuohi nähdään yhä 
useammin osana laajempaa kulttuuriperintöämme.

Tuohi on yhteinen materiaali suomalaisten ohella ve-
näläisille, virolaisille, ruotsalaisille, Pohjois-Amerikan 
intiaaneille sekä osalle Siperian ja Aasian kansoja. Hyö-
tykäytön lisäksi tuohi on kelpuutettu mitä erilaisimpiin 
tuotteisiin. Suomessa osaavat kädet ovat askarrelleet tuo-
hipukujen ohella tuohirintaliivejä, naapurimaassamme 
on työstetty muiden muassa tuohisia satuhahmoja ja tuo-
hisamovaareja.

Tuohi kiinnostaa, sillä luonnon materiaalina se kosket-
taa urbaania ihmistä. Tuohi ikään kuin vie lähemmäksi 
luontoa, koska vain se pystyy tarjoamaan meille tällaisen 
aineen. Myöskään teollinen sarjatuotanto ei taivu tuohen 
luonteelle, mitä pidetään yhtenä sen hyvänä ominaisuu-
tena. Tuohityön tekijälle osaavat kädet ovat tärkein pää-
oma ja työväline materiaalin keräämisen ohella.

Lisää aiheesta: Sirkka-Liisa Ranta, Ylimuistoinen tuohi, 
Tuohen käytön kulttuurihistoriaa. Maahenki 2016.

FT Sirkka-Liisa Ranta on tietokirjailija.

pirta 3_2016.indd   24 29/09/16   10:34



25

Käsityöneuvos Tyyne Kerttu Virkki (1907–2000)

Tyyne-Kerttu Virkki oli merkittävä suomalaisen ja 
karjalaisen käsityökulttuurin edistäjä ja tallentaja. 

Tyyne-Kerttu Virkki valmistui käsityönopettajaksi Hel-
singin käsityönopettajaopistosta 1929 ja kotiteollisuus-
opettajaksi Fredrika Wetterhoffin Kotiteollisuusopetta-
jaopistosta Hämeenlinnasta 1934. Hän toimi Aunuksen 
työtupien vetäjänä sotavuosina 1941–44. Virkki oli 1938 
perustetun Omin käsin -lehden päätoimittaja vuosina 
1944–1970 ja Vokki Oy:n toimitusjohtaja sekä mallisuun-
nittelija vuosina 1947–1990. Virkki työskenteli myös 
Itä-Karjalan Aunuksessa Aunuksen piirin työtupa- ja ko-
titeollisuustarkastajana. Aunuksessa vietetty aika vaikutti 
Karjalankannaksella Sakkolassa syntyneen Virkin koko 
elämäntyöhön. Hän omisti koko elämänsä käsityökult-
tuurin edistämiselle. 

Sotilashallinnon alainen työtupatoiminta auttoi sodan 
aikaisessa materiaalipulassa, väestön vaatettamisessa ja 
käyttötavaroiden valmistuksessa. Työtuvissa huollettiin 
myös sotilaiden varusteita. Alusta lähtien tavoitteena oli 
myös kotiteollisen toiminnan, paikallisen käsityöperin-
teen ja osaamisen tallentaminen ja elvyttäminen. Työ-
tupatoiminnan yhteydessä etsittiin ja kerättiin vanhoja 
malleja ja niitä ryhdyttiin valmistamaan sekä markkinoi-
maan. 

Koska perinteinen revinnäisten ja olkitöiden tekeminen 
olivat suomalaisille työtupaohjaajille uusia tekniikoita, he 
saivat niihin oppia paikallisilta taitajilta. Vanhoja työta-
poja ja kuviomalleja sovellettiin myös uusiin tuotteisiin. 
Esimerkiksi käspaikoissa käytettyjä kirjontamalleja ja 
valmistustekniikoita hyödynnettiin pannumyssyissä, tyy-
nyissä, tohveleissa, saunatakeissa, puseroissa ja huiveis-
sa. Tyyne-Kerttu Virkki suunnitteli suuren osan myyntiin 
tehdystä tuotannosta sekä järjesti tuotteiden myynnin. 
Stockmann tilasi 1000 olkihattua. 

Virkin yhtenä päämääränä oli karjalaisen käsityömuse-
on perustaminen Aunukseen. Kokoelmien kartuttaminen 
jatkui aina kesäkuun 1944 loppuun saakka. Tyyne-Kerttu 
Virkki ja Talvikki Lausala keräsivät käsitöitä talosta ta-
loon kiertämällä ja vaihtamalla niitä lakanakankaaseen. 
Käsitöitä etsittiin myös lumppu- ja riepukasoista. Kootuis-
ta esineistä Virkki perusti työhuoneeseensa noin 300 esi-
nettä käsittävän Aunuksen käsityömuseon. Kokoelmaan 
kuului käspaikkoja, mattoja, peitteitä, patjakankaita ja 
karjalaismallisia pitkiä pyyheliinoja, revinnäishurstisten-
rantoja. 

Karjalainen käsityöperinne ja työtupatoiminta saivat 
näkyvyyttä kun Tyyni Vahterin, Maija Stenij’n ja Tyy-
ne-Kerttu Virkin kokoama itäkarjalaisten käsitöiden näyt-
tely kiersi Suomessa loppuvuodesta 1942. Näyttelyä ja 
Aunuksen museota varten kerätty materiaali jouduttiin 
sodan jälkeen palauttamaan Itä-Karjalaan.

Aunuksessa vietetty aika vahvisti Tyyne-Kertun karjalais-
ta identiteettiä. Virkin yhtenä elämäntyön painopisteenä 
oli karjalaisen kulttuurin välittäminen koko Suomen tie-
toisuuteen. Hän perusti 1977 Virkki-käsityömuseon, joka 
toimi Helsingissä vuoteen 2010 saakka. Museokokoelman 
perusta oli Virkin Aunuksesta henkilökohtaisina lahjoina 
saatu tai ostamansa esineistö. Kokoelma siirtyi Suomen kä-
sityön museon Virkki-kokoelmaksi vuonna 2010. Virkki-ko-
timuseo toimii edelleen Helsingissä Merikannontie 3:ssa.

Tyyne-Kerttu Virkki -säätiö ja kotimuseo
Merikannontie 3 B 32, 00240 Helsinki
Esittelyt ryhmille sopimuksen mukaan.
Tiedustelut sähköpostilla
virkki-museum@kolumbus.fi tai  
jarnopeltonen8@gmail.com
www.virkkimuseo.com
https://www.facebook.com/VirkkiKasityomuseo/

Rakkaudesta Karjalaan Teksti Suomen käsityön museo / Jussi Mäkinen

Revinnäiskurssi Aunuksenlinnan kirkossa vuonna 1944, opettajana Tyyne-Kerttu Virkki. Tyyne-Kerttu Virkin (ylh.) ja Tuulikki Kososen keruumatkat 
vaativat välillä venekyytiä ja apua antoivat nuoret sotilaat.
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Kiteeläisen Nina Holopaisen käyntiin polkaiseman pro-
duktion lähtökohtana oli suomalaisen kulttuuriperinnön 
ytimessä olevan Kalevalan elävänä pitäminen ja uudista-
minen. 

– Halusimme popularisoida Kiteen Kesälahden Hum-
movaarasta Kalevalaan taltioidun Lemminkäisen tarinan 
uusia sukupolvia puhuttelevalla, kiinnostavalla ja innos-
tavalla tavalla. Tahtonamme oli tarttua perinteiseksi ja 
pölyttyneeksi pidettyyn aihepiiriin modernilla ja luovalla 
otteella, eri toimijoiden poikkitaiteellisena yhteistyönä. 

Kalevalan tarina Lemminkäisestä pohjautuu nykyisin 
Kiteen kaupunkiin kuuluvan Kesälahden Hummovaaran 
kylässä asuneen talonpojan, Juhana Kainulaisen, laula-
maan Lemminkäisen virteen. Elias Lönnrot taltioi virren 
vuonna 1828 ensimmäisellä runonkeruumatkallaan Kar-
jalassa. Lönnrot oli juuri aloittanut ensimmäisen Savoon 
ja Karjalan suuntautuneen runonkeruumatkansa, jonka 
tavoitteena oli Kalevalan kokoaminen. Hummovaarassa 
Lönnrot tapasi Suuren Runonlaulajan, talonpoika Juhana 
Kainulaisen. Kahden päivän ja yhden illan aikana Kainu-
lainen lauloi Lönnrotille yli 50 runoa. Niistä suurin osa 

oli metsästys- ja parannusloitsuja. Yksi Kainulaisen lau-
lamista kertovista runoista oli Lemminkäisen virsi, jon-
ka pohjalta hahmottui Kalevalan dramaattinen kertomus 
Lemminkäisestä. 

Tapaaminen Juhana Kainulaisen kanssa teki Lönnrotiin 
suuren vaikutuksen. Matkakertomuksissaan hän on ku-
vannut käyntiä Hummovaarassa matkan ehdottomaksi, 
käänteentekeväksi kohokohdaksi.
Hummovaarasta Lönnrotin matka jatkui mm. Kiteen Po-
toskavaaran kylälle, jossa Lönnrot juhli häitä kyläläisten 
kanssa kolme päivää. 

– Täällä samassa kylässä on varttunut kansainvälisen 
musiikkimaailman huipulle nousseen kiteeläisen Night-
wish-yhtyeen keulakuva Tuomas Holopainen, lisää Nina 
Holopainen. 

Ensin syntyi näyttely
Karjalaiset laulumaat elävät edelleen vahvana. 

– Niin Tuomas Holopainen kuin Juhana Kainulainen-
kin ovat etsineet sävellys- ja sanoitusteoksiinsa innoitusta 

Teksti Nina Holopainen, kuvat Jarkko Torni, piirrokset Katharina Benkwitz

Live Lemminkäinen!
Hankkeeseen tarvittiin ainutlaatuinen Lemminkäisen tarina, kosolti tahtoa sekä maailman-
kuulu suomalainen Nightwish-yhtye. Syntyi Live Lemminkäinen! audiovisuaalinen elämys, 
jolla kerrotaan Kalevalan tarinaa uudella ja nuoria koskettavalla tavalla.

”Tarina avaa  
uudenlaisen ja  

kiinnostavan  
ikkunan helposti  
etäiseksi jäävään  

Kalevalaan.”
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täkäläisestä ainutlaatuisesta luonnosta, maisemasta ja ih-
misistä, toteaa Nina Holopainen. 

Tästä inspiroituneena Nina Holopainen järjesti yhdes-
sä yhteistyökumppaniensa kanssa alueelle poikkitaiteelli-
sen näyttelyn ”Lemminkäisen tarina”. 

– Näyttelyyn oli koottu kiteeläisen taiteilijan Leo Karp-
pasen puuveistoksia, jotka ovat saaneet innoituksensa 
Lemminkäisen tarinasta. Taustalla tarina kuului kerrot-
tuna ja puheteatterina toteutettujen runojen kautta ja 
kokonaisuuden täydensi Nightwish-yhtyeen musiikki. 
Saamamme palautteen innoittamina syntyi ajatus idean 
jatkokehittämisestä. 

Paikkaan sidotun ja hankalasti liikuteltaviin puuveis-
toksiin perustuvan näyttelyn sijasta työryhmä ryhtyi 
jalostamaan sähköistä formaattia, tallennetta, jossa vi-
suaalisen elementin muodostaisivat puuveistosten sijasta 
piirroskuvat, ja joka olisi levitettävissä helposti ja kustan-
nustehokkaasti sekä DVD:n että internetin välityksellä. 

Kohderyhmä oli myös varsin selkeä jo heti projektin alussa. 
– Keskeiseksi kohderyhmäksi valikoituivat lapset ja 

nuoret, joiden parissa tehtävän kulttuuri-, taide- ja äidin-
kielen opetuksen kautta aikaisemmin etäiseksi jäänyt ta-
rina muuttuu eläväksi. Pohjoiskarjalaisille lapsille ja nuo-
rille tarina kasvattaa juuria ja ylpeyttä oman maakunnan 

kulttuuriperintöä ja 
nykypäivän kulttuu-
riosaamista kohtaan. 
Muille suomalaislap-
sille ja -nuorille tari-
na avaa uudenlaisen, 
kiinnostavan ikku-
nan helposti etäiseksi 
jäävään Kalevalaan 
ja tekee tunnetuk-
si Pohjois-Karjalan 
merkitystä suomalai-
sen kulttuurin ken-
tässä. 

Pari vuotta kestäneen projektin tuotoksena työryhmä 
valmisti audiovisuaalisen esityksen, joka on tallennettu 
sekä DVD- että verkosta striimattavissa olevaan formaat-
tiin. Esityksessä Lemminkäisen tarina välitetään tarinan, 
runojen, piirros- ja valokuvien sekä Nightwish-yhtyeen 
musiikin kautta. Varsinainen tarina kuvitetaan piirroksil-
la, mutta esityksen päätössanojen, Lemminkäisen tarinan 
syntyhistoriasta ja projektin vaiheista kertovan epilogin, 
visualisoimiseksi käytetään valokuvia. Kokonaisuus sisäl-
tää sekä suomen- että englanninkieliset videot. 

Nina Holopaisen mukaan tavoitteena on että esitys toimii 
äidinkielen, historian sekä taide- ja kulttuuriopetuksen 
oppi/opetusmateriaalina. Sitä voidaan hyödyntää myös 
suomalaisen kulttuurin edistämisessä erilaissa yhteyksis-
sä ja yhteistyössä ulkomaisten oppilaitosten, koulutusor-
ganisaatioiden, kulttuurilaitosten ym. toimijoiden kanssa. 
Kysymyksessä on ei-kaupallinen tuote eli se jaellaan kai-
kille toimijoille maksutta. 

”Tarina avaa  
uudenlaisen ja  

kiinnostavan  
ikkunan helposti  
etäiseksi jäävään  

Kalevalaan.”

(jatkuu) >>
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Nightwish-yhtyeen  
Troy Donockley ja Floor Jansen 

osallistuivat  
hankkeeseen.

Johanna Kurkela  
antoi äänensä  

Live Lemminkäisen  
käyttöön.

Työryhmän aktiivisia osallistujia (Nina Holopainen kolmas vasemmalta). 
Tuomas Holopaiselle (oik.) oli tärkeää olla mukana kertomassa Kaleva-
lasta uudella tavalla.

Näyttävät kuvitukset loi 
Kiteessä asuva  
saksalainen kuvataiteilija 
Katharina Benkwitz.
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Nina Holopaisen tahdonvoimasta kertonee, että mukaan 
saatiin sekä ulkopuolisia rahoittajia että veloituksetta 
Nightwish-yhtyeen muusikoita. Muusikko Tuomas Holo-
paiselle hankkeessa mukana olo oli tärkeää. 

– Kalevalan tarinat ja maisemat ovat niin syvällä meis-
sä, että voi olla suorastaan mahdotonta ymmärtää suo-
malaisuutta tuntematta näitä tarinoita. Itse kirja voi kui-
tenkin olla hieman vaikeaselkoinen ja hankala luettava, 
varsinkin lapsille ja nuorille, minkä vuoksi projektit kuten 
Lemminkäinen tai vaikkapa Amorphis-yhtyeen tuotanto 
ovat erittäin tervetulleita vaihtoehtoisia tapoja tutustua 
näihin tarinoihin. Minulle itselleni oli valtava etuoikeus 
olla mukana tässä projektissa.

Live Lemminkäinen!
Produktion suomenkielisen version puherooleissa on mm.  
kiteeläisen Kyläparin Myllyteatterin näyttelijöitä. Vastaavissa  
englanninkielisissä rooleissa kuullaan Itä-Suomen yliopiston  
kansainvälisiä opettajia ja opiskelijoita, laulaja Johanna Kurkela sekä 
Nightwish-yhtyeen vokalisti Floor Jansen (NL) ja multi-instrumentalisti 
Troy Donockley (GB). 

Piirroskuvat ovat Suomessa asuvan saksalaisen kuvataiteilijan  
Katharina Benkwitzin käsialaa. Roolien ohjauksesta vastasi  
teatteriohjaaja Tarja Jänis. Äänityksistä ja editoinnista vastasi  
Joonas Saikkonen. Valokuva-aineistoa tuottivat mm. Niko Nyrhinen, 
Martti Rosendahl ja Jarkko Torni. Työryhmään kuului myös  
Nightwish-yhtyeen Tuomas Holopainen. Työryhmää veti ja  
produktion tuottajana ja koordinaattorina toimi Nina Holopainen.

DVD ja sen verkkoversio valmistuivat tammikuussa 2016.

Produktiota rahoittivat mm. Pohjois-Karjalan maakuntaliiton  
Tulevaisuusrahasto, Joensuun Seudun Popmuusikot ry, Kalevala 
Koru Oy sekä pohjoiskarjalaiset yritykset ja yhteisöt ja Kiteen  
kaupunki.

Sekä suomen- että englanninkieliset videot on striimattavissa  
Vimeo- ja Youtube-palveluista, eKirjasto-sivustosta ja Kirjasto- 
kaistalta, Opetushallituksen edu.fi-verkkopalvelusta ja Linkkiapajasta 
sekä Otavan yhdeksäsluokkalaisille tarkoitetusta Särmä-digioppi-
materiaalisarjasta. 

”Kalevalan tarinat ja 
maisemat ovat niin  

syvällä meissä, että voi 
olla suorastaan  

mahdotonta ymmärtää 
suomalaisuutta  

tuntematta näitä  
tarinoita.”
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Koonnut Petra Nikkinen

Kulttuuriuutiset

Turun musiikkijuhlasäätiö ja Turun 
filharmoninen orkesteri juhlistavat 
Suomi 100 -juhlavuotta tuottamalla 
maailman kantaesityksen Karl Mül-
ler-Berghausin (1829–1907) ooppe-
rasta Die Kalewainen in Pochjola. 
Nelinäytöksinen suurooppera on en-
simmäinen läpisävelletty Kalevala- 
aiheinen ooppera maailmassa.
Teoksen johtaa ylikapellimestari Leif 
Segerstam ja päärooleista vastaavat 
baritoni Tommi Hakala ja sopraano 
Johanna Rusanen-Kartano.

28.2.2017 ensi-ilta, Turku, Logomo
www.tmj.fi

Valmistaudu juhlavuoteen!
 
Suomen 100-vuotisjuhlavuosi on täynnä tapahtumia.  
Merkitse ainakin nämä kalenteriisi!

Runon ja Suven päivän tapahtumassa 
Savonlinnan kalevalaiset naiset lukevat 
runoja Kalevalasta, joista Johanna Oras 
on inspiroitunut. Näyttelyssä kuullaan 
myös kalevalaista musisointia nykypäi-
vän mausteilla. 

Alue: Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Savo, 
Lappi, Ulkomaat, Varsinais-Suomi

Kansanmusiikkiduo Aléan konsertti  
Tää on virta maailmani yhdistää vanhaa  
runolauluperinnettä ja nykykansanmusiikkia. 
Konsertissa kuullaan uutta, kalevalamittaista 
runoutta sekä uusia sävelmiä.

Laulut kertovat elämän iloista ja suruista ja ovat 
aiheiltaan ajattomia. Nuoren naisen huolen- ja 
ilonaiheet ovat olleet pohjimmiltaan samoja koko 
kuluneen sadan vuoden aikana.

Aléa on uuden sukupolven kansanmusiikkiduo, 
joka soittaa sekä perinteistä että vastasävellet-
tyä, pohjoismaista kansanmusiikkia. 

Alue: Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Keski- 
Pohjanmaa, Kymenlaakso, Uusimaa

www.aleaduo.com

      Kalevala live -esityskokonaisuus  
      yhdistää Kalevala-aiheiset paperi- 
animaatiot sekä 2000-luvun progressiivisen 
elektro-kantelemusiikin ainutlaatuiseksi 
elokuvaelämykseksi.

Esityksessä folk-progeyhtye Stringpurée 
Band, 39-kielinen sähkökannel keulaku-
vanaan, säestää livenä Reino Niinirannan 
vuonna 1975 valmistuneen 7-osaisen 
Kalevala-animaatiosarjan. 

Kalevala live

Alue: Kainuu, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Uusimaa    www.kalevalalive.net

Sivellin, joka soi Suomelle
Johanna Oraksen maalausten kiertonäyt- 
tely saapuu Luxembourgista Suomen  
Lappiin, Punkaharjulle, Alavudelle sekä  
Turkuun ja Varsinais-Suomeen.

Näyttelyn maalauksissa keskeisinä teemoina  
ovat suomalainen identiteetti sekä kansallinen kulttuu-
rihistoriallinen perintö. Maalausten kuvastossa esiin 
nousevat suomalaisuuden symboliikka ja kansallisikonit, 
kuten Suomen neito ja Suomen leijona. 

Tää on  
virta  
maailmani

Ku
va

 H
ei
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Kuva Viola Minerva  
Virtamo. >>
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Kävelen harvan mäntymetsän läpi nousevaa polkua hil-
jalleen, hyttyset pyörivät ympärillä, kuivat kävyt ja ok-
sanpätkät rapsahtelevat jalkojen alla. Kannan kädessäni 
iPadia, josta ilmoille kantautuu monotoninen runonlaulu, 
edeten säe säkeeltä kuin soljuva joenuoma, törmäten vä-
lillä kiviin, kiepsahtaen toista reittiä hivenen syvemmälle 
pyörteiden onkaloihin ja muuttaen sitten päättäväisesti 
suuntaansa kohti väljempiä vesiä. 

”Minä Keksi kankahalda katson
Varoittelen vaaran päältä,
Turvass’ Torakankorvassa.”

Kävelen runon tahtiin ylös mäkeä, kohti kivistä muisto-
merkkiä, joka törröttää jykevänä pienellä aukiolla, ympä-
rillään vain karua kuivaa maata ja pari punaista penkkiä. 
Ilmassa leijuu viileä syksyn hönkä vaikka onkin vielä ke-
säkuu. Musiikki toistaa samaa melodiaa, välillä kuin hil-
jainen joiku tai alkeellinen räppi. Seisahdan muistomer-
kin eteen ja luen nimen, joka kaikuu korvissa kymmenen 
sukupolven takaa ”Runoseppä Antti Mikkelinpoika Kek-
si”. Tästä isäni meitä aina muistutti ja nyt vasta sen olen 
omakohtaisesti löytänyt – olemme samaa sukua. 

Antti Mikkelinpoika Keksi (1622–1705) syntyi ja eli Yli-
torniolla aikana, jolloin Tornionjoki ei ollut valtioiden 
raja vaan kylän läpi virtaava kulkuväylä ja kunnioitettu 
elämänkumppani. Antti oli ruotusotilas ja maanviljelijä, 
joka sai sukunimensä ryhdyttyään isännöimään vaimon-
sa kotitaloa nimeltään Keksi. Myöhemmin hän perusti 
Antintalon Tornionjoen länsipuolelle Torakankorvaan, 
jossa nyt muistomerkkikin sijaitsee.

Käydessämme lapsuuden kesinä Ylitornion Kaulinrannal-
la pappaa tervehtimässä, kierrätti isä meitä ympäri koti-
kyläänsä kerraten hänelle tutut ihmiset ja suvun paikat. 
Tinan talo Tornionjoen rantatörmällä oli isän mummula 
ja se sijaitsi vain muutaman kilometrin päässä Marjosaa-
resta, jossa Antti Keksi oli elänyt perheineen kolmesataa 
vuotta aiemmin. Antin isoisä oli elänyt jo 1500-luvul-
la Ylitorniolla eikä sukupolvien ketju tehnyt muutosta 
asuinpaikkakuntaan ennen kuin oma isäni lähti Turkuun 
opiskelemaan 1950-luvulla.

Antti on ensimmäinen nimeltä tunnettu suomenkielinen 
kansanrunoilija. Antin runoista Laulu Tornionjoen jäiden 
lähdöstä 1677 kulki muistitietona ja suullisena perintö-
nä sukupolvesta toiseen, kunnes italialaisen tutkimus-
matkailijan Giuseppe Acerbin toimesta se saatiin vuonna 
1799 kirjoitettua ylös todennäköisesti Antin pojanpojan 
laulamana. Keksin lauluun (Keksis kväde) kuuluu kaik-

kiaan 212 säettä ja se on tehty kalevalamitassa lauletta-
vaksi. Laulusta julkaistiin 1800-luvulla ensimmäiset ark-
kiveisut kaikkien ostettavaksi ja laulettavaksi. Antilta on 
säilynyt nykypäiviin myös toinen vielä vanhempi runo 
Nikolaus-papista. Tässä ”Keksin toisessa runossa” Antti 
tekee pilkkaa Ylitornion kirkkoherran Ulopolitaniuksen 
osaamattomuudesta.

Laulu Tornionjoen jäiden lähdöstä vuonna 1677 antaa 
etelän ihmisellekin riipaisevan kuvan tulvatuhojen vai-
kutuksista, vaikka paikkakuntia ei tuntisikaan. Keksin 
laulusta on tehty ainakin kaksi kuvitettua kirjaa, joiden 
avulla voi matkata Antin mukana jokea korkealta Pellon 
pohjoispuolelta alas Tornioon asti. Sanotaan, että Antin 
työtehtäviin Ylitornion neljännesmiehenä olisi kuulunut 
muun muassa tulvavahinkojen arviointi ja siksi runoon 
on kirjoitettu niin tarkat paikkakuntien kuvaukset, tosin 
hauskoilla sattumuksilla höystettyinä. 

Ruotsin ilmatieteenlaitos on ottanut Keksin laulun mu-
kaan raporttiinsa, jossa esittelevät tilastoja ja menetel-
miä Tornionjoen tulvaennusteiden tekemiseen. Raportin 
mukaan vuonna 1677 tulvavesi nousi talojen ikkunoiden 
puoliväliin ja teki merkittävää vahinkoa asujaimistolle. 
Vielä nykyäänkin vaikeina tulvavuosina Keksin laulu il-
mestyy paikallislehtiin lukijoille lohtua tuomaan.

”Jo nyt Herra kesää tekee
Luoja suuri suveaapi.
Maria maata paljastaapi
Tulvan tuopi tunturista,
Veden vaaroist valottaapi
Tornionjokehen johdattaapi.”

Sanotaan, että Antilla oli ”sanomisen pakko ja kulkijan 
mieli”. Runot sisälsivät huumoria ja ivaa sekä aikalaisen 
kuvausta Tornionjokilaakson elämästä ja ihmisistä. Ehkä 
juuri terävän kielen käyttö on auttanut ihmisiä muista-
maan runonsäkeitä paremmin ja laulajat ovat voineet 
viihdyttää niillä itseään ja kuulijoitaan. Kerrotaan, että 
Antti kiersi jokivarressa talosta taloon laulamassa ja tuli 
näin laajasti asukkaille tunnetuksi. Suurina katovuosina 
1600-luvun lopulla Antti matkasi toimeentulon perässä 
Ruijaan asti laulamaan Jäämeren rannalle muuttaneille 
kveeneille. Ruotsin puolella oli vielä 1950-luvulla ihmi-
siä, jotka muistiperintönä osasivat esittää ulkoa Keksin 
tulvalaulun!

Antti Keksin muistomerkki pystytettiin vuonna 1955 ja 
sen juurella on sittemmin vietetty monet kotiseutujuhlat, 
jätetty sukukokousten tervehdykset ja nostatettu Meän-

Teksti Paula Syväniemi

 
”Antti Keksin runot  

sisälsivät huumoria ja 
ivaa sekä aikalaisen  

kuvausta Tornionjoki-
laakson elämästä ja  

ihmisistä.”

Samaa sukua  
runonlaulaja Antti Keksin kanssa
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maan henkeä. Antti on otettu alueen kansarunoilijak-
si joen molemmin puolin. Tänä vuonna julkaistiin kir-
ja ”Keksin tulva”, jossa on selitykset Keksin molempiin 

lauluihin sekä kartat Tor-
nionjoen kylistä ja taloista 
1600-luvulla. Kirjassa on 
myös rinnakkain kuusi 
eri versiota Keksin tulva-
runosta Acerbin vuonna 
1799 Porthanille antamas-
ta käsikirjoituksesta vuo-
den 1931 ruotsinnokseen.

Antin perheeseen kuului 
kuusi lasta, kaksi tyttöä 
ja neljä poikaa. Antista 

minuun kulkee kymmenen sukupolven suora ketju. Kes-
ki-iän kynnyksellä ihminen havahtuu elämän rajallisuu-
teen ja kiinnostus menneisiin sukupolviin herää paljon 
henkilökohtaisempana kuin koskaan ennen. Kalevalaise-
na naisena iloitsen erityisesti siitä, että vaikka omat su-
kujuureni ovat äidin puolelta vahvasti Hämeessä ja isän 
puolelta Tornionjokilaaksossa, voin minäkin sanoa oleva-
ni runonlaulajan kanssa samaa sukua. Antti Keksistä kulkee kymmenen sukupolven ketju Paula Syväniemeen.

 
”Antti Keksin runot  

sisälsivät huumoria ja 
ivaa sekä aikalaisen  

kuvausta Tornionjoki-
laakson elämästä ja  

ihmisistä.”
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Teksti Ulriikka Roiha
Luin teoksen nimeltä Kanteletar, jossa on Suomen kansan 
vanhoja lauluja ja virsiä. Kantelettaresta löytyy monia eri 
osa-alueita, esimerkiksi kaikille yhteisiä lauluja ja mies-
ten lauluja. Tekstissäni aion kuitenkin perehtyä naisen 
elämään ja asemaan ennen vanhaan ja nykypäivänä.

Tyttö kasvaa emon ja ison suojissa laulaen, nauraen ja 
iloiten. Hyvin usein lapset joutuvat myös töihin, sillä 
äidillä on niin paljon tekemistä, että töitä täytyy jakaa. 
Nuoret tytöt saattavat vaikka hoitaa karjaa ja pitää huol-
ta sisaruksistaan. Nykypäivänäkin kotitöitä löytyy, mutta 
olemme paljon vapaampia kuin tuohon aikaan.

Teini-iässä tyttö alkaa itsenäistyä ja unelmoida nuorista 
miehistä, jotka kosiskelevat ja kyselevät omakseen. Ehkä 
löytyy se oma kultakin, jota sitten ikävöidään, ja jonka 
vuoksi ollaan valmiita tekemään mitä vaan. Samanlais-
tahan se on vieläkin, vaikka yhteydenpito on helpottu-
nut vuosikymmenien kuluessa. Kun rakkautta vannotaan 
jonkin aikaa, on sulhon aika pyydellä ison lupaa, jotta 
saisi tytön omakseen. Kun lupa saadaan, päästään muut-
tamaan sulhon maille, sulhon perheen nurkkiin. Siitä 
lähtien alkaa neitosen taitojen mittaus. Jos on hyvän eu-
kon tytär, niin taidoissahan se näkyy. Nykyään suhteet ja 
ihastukset eivät ole niin vakavia ja niitä pidetään enem-
män salassa. Tytöt ovat myös jääräpäisempiä sulhonsa 
valitsemisen suhteen, eikä monestikaan vanhempien 
mielipiteillä ole enää paljon merkitystä.

Tytön maineella on myös paljon arvoa, ja tytöille asete-
taan paljon paineita ja odotuksia siitä, millainen hänen 
tulisi olla, ja miten hänen tulisi käyttäytyä. Pitäisi olla 
kiltisti ja nätisti, että sulho ottaisi omakseen. Sama pä-
tee vieläkin, vaikka moraalikäsitys on hieman muuttunut 
Kantelettaren aikaisilta ajoilta. Ihmiset antavat nykyisin 
helpommin anteeksi ja ovat suopeampia. Kun juorut kul-

kevat, tyttöä pilkataan ja halveksitaan kylillä, kun taas 
nykyisin juoruileminen tapahtuu selän takana.

Sulhon kanssa elellessä yllättää monesti ikävä emoa ja 
omia maita. Päivät käyvät tylsiksi eikä vapautta ole pal-
joakaan. Mies hoitaa töitään päivät pitkät, kun vaimo 
taas hoitelee kotia, auttelee anoppia. Tänä päivänä vai-
mollekin elämä on jo paljon vapaampaa, ja myös vaimot 
käyvät töissä eivätkä kyyhötä kotona ikävissään. Naisella 
on yleisestikin enemmän valtaa ja oikeuksia nykypäivänä 
kuin ennen. Sukupuolten välistä tasa-arvoa on siis ajettu 
hyvällä mallilla eteenpäin, ja tasa-arvo tuntuukin toteu-
tuvan hyvin, vaikka joitakin epäkohtia on, kuten esimer-
kiksi se, että naisen euro on vain kahdeksankymmentä 
senttiä. Nainen pystyy opiskelemaan itsensä hyvään ase-
maan ja ammattiin, mikä oli sen ajan Suomessa naiselle 
hyvin vaikeaa.

Kaiken kaikkiaan paljon on muuttunut, mutta paljon on 
myös jäänyt. Siinä missä sen ajan tyttönen olisi laulanut 
surujaan keksimillänsä melodioilla laittaa nykyajan tyttö 
soimaan jonkin samaistuttavan megahitin ja purkaa mur-
heita mielestään rentoutuessaan musiikin kanssa. Täs-
säkin siis jotain, jonka idea on säilynyt samana, vaikka 
tekotapa onkin muuttunut.

Teos oli voimakas ja puhutteleva ja  
siitä jäi paljon ajatuksia mieleen. 

Kalevala on vahvasti mukana suomalaisten nykypäi-
vässä. 150 vuotta sitten Elias Lönnrot keräsi Karjalasta 
matkoillaan mystisiä tarinoita, jotka hän kokosi yhteen 
kirjaksi nimeltä Kalevala. Kirja on nykyään Suomen kan-
salliseepos.

Arkena Kalevala näkyy esimerkiksi monien yritysten ja paik-
kojen nimissä. Monille tuttuja yrityksiä ovat vaikkapa Pohjola, 
Ilmarinen, Kalevala Koru, entinen Sampo Pankki ja Lemmin-
käinen Oy. Nämä ovat tuttuja nimiä teoksesta, vaikkei olisi 
Kalevalaan tarkemmin perehtynytkään, vaikka usein koulus-

    Kalevalan kankahilla,  
   Kantelettaren pihoilla 

  Imatran Kalevalaisten kirjoituskilpailussa etsittiin nykynuorten näkökulmia  
kansanperinteeseen sekä Kalevalan ja Kantelettaren vaikutusta ja tunnettuutta nyky- 
päivänä. Syntyi ryhmä taidokkaita kirjoituksia, joista viidestä palkitusta julkaistaan 
Ulriikka Roihan ja Sonja Marttisen tulkinnat Kantelettaresta. 

Tekstit Ulriikka Roiha ja Sonja Marttinen, kuva Sisko-Liisa Häyhä
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”Naisella on nykyään enemmän  
valtaa ja oikeuksia.”

sa tehdään Kalevalaa tutuksi, vaikkei sitä haluaisi. Omasta 
mielestäni on kylläkin upeaa, että näin tehdään.

Itse olen tutustunut Kalevalaan musiikin, tanssin ja äiti-
ni kautta. Olen harrastanut kanteleen soittoa 6-vuotiaas-
ta lähtien ja sitä kautta oppinut paljon Kantelettaresta ja 
Kalevalasta. Tällä hetkellä kuulun kansanmusiikkiyhtye 
Roihuun, jonka meistä eteläkarjalaisista nuorista kokosi 
Sari Kaasinen. Sari on tehnyt tutuksi Kalevalaa ja Kante-
letarta sekä vanhoja suomalaisia kansanperinteitä koko 
maailmalle monen kymmenen vuoden ajan. Runot ja 
laulut ovat kulkeneet suusta suuhun ja korvasta korvaan 
tähän päivään asti, ja me Roihun kanssa olemme hyvä 
esimerkki siitä, miten Kalevalan perintö tosiaan siirtyy 
sukupolvelta toiselle.

Minulle on pienenä laulettu kehtolauluja niin 
kuin monelle muulle vielä tänäkin päivänä. Se 
on hieno vanha perinne. Myös lorut ja leikit ovat 
hieno perintö, mikä kulkee aina eteenpäin ja 
eteenpäin.

Kalevala näkyy todella monin tavoin nykypäivässä. Mielestä-
ni on tärkeää, että muistamme arvostaa Kalevalaisia juuriam-
me. Ne rikastavat elämäämme monella tapaa.

Jokaisessa meistä asuu kalevalaisuus, riippuu vain siitä, 
osaako sen löytää.

Teksti Sonja Marttinen
Huolimatta siitä, että Kalevala on 
koottu jo 1800-luvulla, sen vaikutus 
näkyy vahvasti vielä nykypäivänä-
kin. Esimerkiksi monien yritysten, 
kuten Kalevala Korun tai Sam-
po-pankin, nimet ovat lähtöisin Ka-
levalasta. Viittauksia Kalevalaan voi 
löytää myös paikannimistä kuten 
Tapiola, Kullervonkatu ja Louhentie 
tai vaikkapa laivojen nimistä. Mo-
nien ihmistenkin etu- tai sukunimet 
voivat olla lähtöisin Kalevalasta. 
Kukapa ei tuntisi ainakin yhtä Ai-
noa, Tapiota tai Annikkia?

Tieteen ja taiteen ihannoivaa kiin-
nostusta Karjalaa kohtaan kutsutaan 
karelianismiksi. Karelianismi oli osa 
suomalaista 1800-luvun kansallisro-
manttista virtausta, josta osana oli-

vat muun muassa kuvataiteilijat Akseli Gallen-Kallela ja 
Albert Edelfelt, muusikko Jean Sibelius sekä runoilija Eino 
Leino.

Akseli Gallen-Kallela työskenteli koko uransa ajan Kale-
vala-aineen parissa. Hänen tunnetuimpia teoksiaan ovat 
esimerkiksi Sammon taonta ja Lemminkäisen äiti. Nämä 
ja hänen muut taideteoksensa ovat vaikuttaneet suoma-
laisten mielikuviin Kalevalasta kaikkein eniten. Kaleva-
lan tapahtumia ja henkilöitä tuskin osataan kuvitella-
kaan täysin ilman Gallen-Kallelan maalauksien tuomia 
mielikuvia. Albert Edelfeltin kiinnostus Kalevalasta taas 
ei yltänyt ihan Gallen-Kallelan tasolle, mutta teki hänkin 
maalauksia sekä Kalevalan että etenkin Kantelettaren in-
noittamana.

Vaikka sitä ei heti tulisikaan ajatelleeksi, monista Jean 
Sibeliuksen sävellyksistä löytyy viitteitä Kalevalaan. Sibe-
liuksella oli voimakas näkemys Kalevalasta ja hän toi sitä 
esille musiikin tavoin. Hän halusi lisätä ominaistyyliin-
sä kansallispiirteitä ja Kalevala oli tähän oiva apuväline. 
Jotkin hänen sävellyksistään on myös nimetty Kalevala- 
aiheisesti, esimerkiksi Kullervo-sinfonia.
Kalevala innoitti paljon myös Eino Leinoa. Hän  
sai runoihinsa paljon ideoita niin Kalevalasta,  
Kantelettaresta kuin kristinuskostakin. Joissakin  
runoissaan Leino viittaa jopa ihan suoraan  
Kalevalaan. Vaikka hän teki myös Kalevalasta  
riippumattomia runoja, ne kuitenkin liittyivät  
aina väljästi jollakin tapaa kyseiseen aihepiiriin.

Karelianististen taiteilijoiden kädenjälki näkyy niin siinä 
miten me näemme Kalevalan, että myös suomalaisessa 
kulttuurissa ja perinteessä. Ilman heitä meillä ei olisi Ka-
levalasta nykyisiä käsityksiä ja näkemyksiä. Kuka tietää, 
vaikka koko runokokoelmasta ei olisi edes tullut niin 

(jatkuu) >>
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suurta vaikuttajaa nykyiseen kulttuuriin, jolleivät taitei-
lijat olisi ilmaisseet siitä omaa näkemystään.

Kalevala on vaikuttanut jopa maailmankuulun englanti-
laisen kirjailijan, J.R.R. Tolkienin; teoksiin. Taru sormus-
ten herrasta–kirjasarja ja sen haltijakieli ovat saaneet vai-
kutteita suomen kielestä ja muutenkin Kalevala ja Taru 

Sormusten herrasta jakavat paljon yhteneväi-
syyksiä. Molemmissa on esimerkiksi voimakas, 
maaginen esine, josta hyvä ja paha taistelevat, 
ja joka lopulta tuhotaan joko tahallaan tai va-

hingossa.

Kalevalan näkymistä nykypäivänä tuskin 
tulee arjessa paljon ajateltua. Tuskin kovinkaan 

moni ajattelee Kalevalaa ensimmäisenä kuullessaan 
vaikkapa Aino-jäätelöstä tai OP Pohjolasta. Kalevalan 
vaikutus ei kuitenkaan ole kuolemassa pois. Esimerkiksi 
monet suomalaiset muusikot ammentavat vielä nykypäi-
vänäkin ideoita sen runoista. Kalevalan nimet elävät niin 
ihmisten kuin paikkojen ja yritystenkin nimissä nyt ja var-
masti vielä tulevaisuudessa. Ja hyvä näin – onhan se osa 
suomalaista perinnettä ja kulttuuria.

”Jokaisessa meissä  
asuu kalevalaisuus.”

Kansallisoopperan ja -baletin yhteinen Suomi 100  
-juhlavuoden suursatsaus on järkälemäinen teos  

Suomen historiasta – ja tulevaisuudesta.

Tarina ammentaa häpeilemättä tämän maan historian ja  
kulttuurin merkkipaaluista ja yhdistää rohkeasti eri  

taidemuotoja keskenään. Lopputuloksena on leikkisä,  
hullu ja koskettava teos, joka voi syntyä vain ulkopuolisen silmin. 

Tanskalaisen Kenneth Greven vuodesta 2008 alkanut kausi  
Kansallisbaletin taiteellisena johtajana päättyy vuonna 2018. 

Kalevalanmaa on yhtä aikaa kiitosvirsi, ylistyslaulu ja tukkapölly 
Suomen kansalle. Se sukeltaa syvälle suomalaisuuden ytimeen. 
Ymmärrämmekö me meidän juuremme? Tiedämmekö me mihin 

olemme menossa? Vieläkö meistä löytyy sisua mennä läpi  
harmaan kiven niin kuin joskus ennen? 

Musiikkia Sibeliuksesta nykyaikaan, Värttinä,  
Kimmo Pohjonen ja Kansallisoopperan kuoro ja orkesteri. 

Hinnat:  
Perusliput B 96 € ja C 88 € /  
eläkeläiset B 86 € ja C 78 €

Varaus ja maksut 5.2.2017 mennessä:  
leena.asp-rinne@kalevalaistennaistenliitto.fi

Tilinumero / Kalevalaisten Naisten Liitto ry  
FI90 2142 1800 0097 33

(Jatkoa edelliseltä aukeamalta.) >>

Kalevalanmaa 
18.11.2017
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Tampereen museokeskus Vapriikki tarjosi loistavat tilat 
syyskokoukselle. Paikalla oli 69 jäsentä 41 yhdistyksestä. 
Kokouksen puheenjohtajana toimi Saara Paavola Tampe-
reelta. Vuosikokouksessa käytiin läpi sääntömääräiset asiat, 
kuten toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lau-
sunto sekä seuraavan tilikauden toimintasuunnitelma ja ta-
lousarvio, jotka kaikki menivät suhteellisen sutjakasti läpi 
ja hallitus sai vastuuvapauden. Liiton omistaman Kalevala 
Korun toimitusjohtaja Riitta Huuhtanen esitteli Kalevala Ko-
run tilinpäätöksen ja kertoi tulevaisuuden suunnitelmista; 
onhan Kalevala Koru yhdistyksen omistama ja sen tarkoitus 
on osinkotulojen avulla rahoittaa osaltaan liiton toimintaa. 
Jäämme malttamattomina odottamaan Kalevala Korun uu-
sia innovaatioita ja sitä kautta uusia aluevaltauksia. 

Vuosikokouksessa täydennettiin hallitusta; yhden kauden 
istunut kuopiolainen Liisa Kiianlinna sai jatkaa ja uusina 
valittiin Hanna Rantanen Tampereelta ja Seija Tiihonen 
Laukaalta. He kaikki korostivat liiton olevan koko Suomen 
kalevalaisten naisten yhdistys – niitä neljää Ruotsissa si-
jaitsevaa yhdistystä unohtamatta. Myös jäsenyhdistysten 
esittämät aloitteet käsiteltiin ja liitto päätti hallituksen 
esityksen mukaan pysyä entisessä hallitusjäsenten kulu- 
ja matkakorvauskäytännössä eikä siirtyä päivärahakäy-
täntöön, joka lisäisi hallintokuluja huomattavasti.  Liiton 
jäsenmaksu säilyy 15 eurossa, ja hallitus valmistelee seu-
raavaan kokoukseen, voiko liitto hoitaa jäsenmaksujen 
keräämisen. Myös yhteisestä jäsenkortista keskusteltiin 
ja liiton toimisto lähettää yhdistyksille korttipohjan, jota 
yhdistykset voivat käyttää. Jäsenistöä muistutettiin myös 
siitä, että jäsenillä on alennus Kalevala Korun omiin myy-
mälöihin sekä verkkokauppaan.

Aamupäivän ohjelmassa oli alustuksia Kalevala Korun 
historiasta ja sen tulevasta juhlavuodesta. Myös Kale-
vala-värityskirja Kestikartanon Kalevala-aiheisista katto-
maalauksista julkaistiin. Itse kokouksessa käsiteltiin pää-
asiassa konkreettisia ja pieniä asioita. 

Suuria linjoja ja kalevalaisten naisten ydinosaamista käsi-
teltiin ennen kokousta Sirpa Huttusen ajankohtaisia asioita 
käsittelevässä aloituksessa kuten Muistikko-keruusta. Myös 
kokouksen jälkeen puheenjohtaja Ildikó Lehtisen esittele-
mässä kannanotossa sivistyksen ja kulttuuriperinnön puo-
lesta päästiin tärkeisiin asioihin. Jo perustuslain mukaan 
kulttuuriperintö kuuluu kaikille ja Kalevalaisten Naisten 
Liitolla sekä sen jäsenyhdistyksillä ja jäsenillä on tärkeä teh-
tävä kulttuuriperinnön puolesta toimimisessa. Se on meidän 
ydinosaamisaluetta ja sen puolesta me toimimme. 

Kirjoittaja on professori, Pirran toimitusneuvoston jäsen ja 
Turun Seudun Kalevalaisten varapuheenjohtaja.

Osmansolmuja  
Helsingistä Rovaniemelle
 
Osmansolmu on ikiaikainen onnea tuottava merkki. Os-
mansolmuja on jaettu vuodesta 1979 lähtien. Osmansolmu- 
ansiomerkki innostaa kalevalaisia naisia järjestötyössään.  
Suomalaisen kulttuurin vaaliminen ja edistäminen on kaikille 
Osmattarille sydämen asia ja koko elämän kantava voima.

Osmansolmut saajat vuonna 2016
Riitta Hognerud-Mikkonen, Akaan Kalevalaiset  
Raija Niinisaari, Etelä-Kymenlaakson Kalevalaiset Naiset 
Annamaija Eskola, Helsingin Kalevalaiset Naiset 
Marja-Liisa Järvinen, Pohjois-Kymen Kalevalaiset 
Maija-Liisa Törmänen, Rovaniemen Kalevalaiset Naiset 
Hanna Rantanen, Tampereen Kalevalaiset Naiset
 
Lämpimät onnittelut!

Kalevalaisten Naisten Liiton vuosikokous Tampereella

Teksti Helena Ruotsala 
Kuva Pirjo Hyyppä

Ylärivi vas: Aila Nieminen (Helsingin KN), Hanna Rantanen (Tampereen KN), Paula Syväniemi (Tampereen KN), Seija Tiihonen (Laukaan KN). 
Alarivi vas: Tuula Rikala (Pohjois-Kymen Kalevalaiset), Laura Puromies (Porin Kalevalaiset), Kirsi-Marja Siltavuori-Illmer (Rauman KN), Liisa 
Kiianlinna (Kuopion Kalevalaiset) ja puheenjohtaja Ildikó Lehtinen (Helsingin KN).
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Arviot

Minna Rytisalon esikoisteoksen Lempi taustalla roihuaa 
Lapin sota, joka käy ihmisiin käsiksi omalakisesti ja vä-
kivaltaisesti. Lempin ja Viljamin sattuman kautta alkanut 
yhteinen elämä on vasta alussa, kun kaikki kyselemättä re-
vitään rikki. Viljami joutuu rintamalle, ja Lem-
pi jää piikatytön kanssa kaksin kotiin maalle. 
Sota ja rakkaus ajavat ihmiset äärimmilleen.

Lempi on ennen kaikkea kertomus rakkau-
den ulottuvuuksista. Se on kirja ihmisen ra-
jallisuudesta; tarina siitä, miten ihmisellä on 
vain kunkin hetken viisautensa ja voimansa, 
joiden varassa päätöksiä tehdä. Ja kuinka voi-
maton ja pieni yksilö suurempien edessä sit-
tenkin on. Viljami pohtii asioiden traagiselle 
kululle jo alistuneena, kuinka suuressa mit-
takaavassa kaikki vääjäämättä vain tapahtuu. 
Ihminen järkkyy, mutta luonto ei pysähdy: 
Luonto on kuin mitään ei olisi koskaan tapah-
tunut, poikaset kasvaneet valmiiksi maailmaan, marjat 
kypsyneet, taivas sama kuin aina.

Kirjan teema on vahvasta historiallisesta taustastaan huo-
limatta ajaton ja sen havainnot universaaleja: miten ihmi-
nen on sattuman vietävänä ja miten lyhyen 
elämän aikana ihminen ehtii valottua muille 
vain osittain.

Lempi, värikäs lintunen pohjoisen maaseu-
dun karuudessa, jättää jälkensä Viljamiin ja 
piikatyttö Elliin. Lempin oma kaksoissisko, 
Sisko, näkee toisen puolikkaansa kenties 
kirkkaimmin. Nämä kolme tarinan todistajaa 
kertovat Lempistä omasävyisellä äänellään 
ja kaunisrytmisellä kielellä, joka keinuttaa kertomusta 
eteenpäin herkkävireisesti mutta varmasti.

Lisätietoa kirjailijan blogista sananjalka.blogspot.com

Kansanlauluja ja -sävelmiä tunnetaan ja on koottu kaik-
kialta Suomesta. Helsinki, joka on monien kielten ja kult-
tuurien kohtauspaikka, on ollut valkoinen läikkä tällä 
kartalla. Stadin kadonneet styget täyttää ison aukon.

Anna E. Karvonen ja hänen yhtyeensä ovat 
tehneet paljon arkistotyötä ja löytäneet 
unohduksissa olleita Stadin lauluja. Uusia 
sanoituksia ovat tehneet Antti Tarvainen ja 
Paleface. Lauluja on löytynyt muun muassa 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanru-
nousarkistosta ja Kotimaisten kielten keskuk-
sen äänitearkistosta.

Stadin slangi on syntynyt monikielisissä työ-
läiskaupunginosissa, ja sen sanaston lähteinä 
on niin ruotsia kuin venäjääkin. Työläispoi-
kajengien kielimuotona se ei ollut arvostet-
tu. Vasta myöhemmin slangi on päässyt pa-

remmin esille, ei vähiten Heikki ja Marjatta Paunosen  
Tsennaaks Stadii, bonjaaks slangii -suursanakirjan (2000) 
ansiosta. Siitä on apua myös näitä stygejä kuunnellessa.

Levy on julkaistu cd:nä ja vinyylinä. Jälkimmäiseen liittyy 
hieno materiaali, jossa on kerrottu projektin 
kulusta, kuvattu laulut ja selitetty sanastoa. 
Mikä parasta, siinä on julkaistu laulujen sanat.

Kaikki laulut kertovat Stadin köyhän rosoi-
sesta elämästä, mutta myös rakkaudesta ja 
ihmisten välisestä kiintymyksestä. Kosketta-
vimpia lauluja on Tuomari Nurmion tunne-
tuksi tekemä Mutsi mutsi stikkaa lamppuun 
eldis, levyllä nimellä Mutsi gamla. 

Teksti Satu Laatikainen

Minna Rytisalo: Lempi
Gummerus 2016

Sodan ja rakkauden 
tähden

Stadin kadonneet. On rookis kalsa hima.
Anna E. Karvonen, Roope Aarnio, Antti Kujanpää, 
Tuomas Skopa, Tuomas Timonen. Playground 
Music Finland 2016.

Snadisti kartsalla  
dallattiin

Teksti Pirkko Nuolijärvi
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Arviot

Joulukirjoja on monenlaisia, keväisin selataan ahkerasti 
puutarhakirjoja. Kauan kaivattu kesä tuntuu usein liian 
lyhyeltä ja syksyllä pimeys painaa sielua. Joka vuosi tal-
vi yllättää autoilevat suomalaiset ja sitten koittaa kaamos. 
Vuodenajat tuovat meille pohjoisen asukkail-
le vaihtelua elämään ja syksy ansaitsee kyllä 
oman kirjansa.

Suomen syksy päivästä päivään kuljettaa lukijaa 
syys-, loka- ja marraskuun ajan, läpi 91 päivää 
kestävän syksyn, kesästä talveen. Maria Mitru-
nen vastaa kirjan houkuttelevasta ulkoasusta 
ja Satu Laatikainen mielenkiintoisista teksteis-
tä. Jokaiselle päivälle on oma teksti, kirjaa voi 
käyttää myös ajattomana kalenterina syksystä toiseen. 
Mainituksi tulevat sekä nimipäivät että vakiintuneet lipu-
tuspäivät. Upeat kuvat ja kaunis taitto ilahduttavat silmää.

Miten paljon syksyyn mahtuukaan! Perunat, sienet, puolu-
kat, syysloma, isänpäivä, Siskon päivä, solidaarisuutta ja 
ihmisoikeuksia, kynttilänvaloa, tähdenlentoja 
ja kirjallisuutta. Juhlan tuntua tuovat pyhäin-
päivä ja kekri, tuo työn ja ilon juhla, satokau-
den päätös jota perinteisesti on vietetty hyvän 
ja yhteisen ruoan parissa. Kekrin viettohan on 
alkanut uudelleen kaupungeissakin. Ilon ja 
merkityksen löytäminen syksystä auttaa myös 
mielen jaksamiseen. Teos avaa historiaa, kult-
tuuria ja nykyaikaa kauniisti ja mielenkiintoi-
sesti. Lue ja nauti syksystä, tälle kirjalle vahva 
suositus!

Taiteilijan elämää

Kai Vakkuri: Tiell’ elon velttona olla ei auta.
Kuvanveistäjä Alpo Sailon elämää
Etelän kirja Ky 2015

Teksti Eriikka Sailo

Satoisa syksy

Satu Laatikainen: Suomen syksy  
päivästä päivään
SKS 2016

Teksti Outi Syväniemi

Kuvanveistäjä Alpo Sailo (1877–1955) omisti elämänsä 
kalevalaisen ja suomalaisen kulttuurin edistämiselle. Hä-
nen tuotannostaan suurimman osan muodostavat runon-
laulajien muotokuvat. 

Tässä kirjassa Alpo Sailoa käsitellään ihmi-
senä, ystävänä ja perheenisänä. Kirjailija tuo 
kiinnostavasti esille ajankuvaa ja asioita, jot-
ka ovat vaikuttaneet Alpo Sailon elämän rat-
kaisuihin ja suunnitelmiin. Alpo Sailon lasten 
haastattelujen avulla lukija pääsee tutustu-
maan taiteilijaperheen elämään sota-aikana. 
Sailon ystävistä kirjassa esitellään mm. Eino 
Leino, Akseli Gallen-Kallela, Carl Bengts, Yrjö 

Liipola, Jussi Mäntynen, Toivo Kuula, E.N Setälä ja Sigurd 
Wettenhovi-Aspa. 

Kirjailijalle ajatus tästä kirjasta oli syntynyt jo vuonna 1943 
Sortavalassa, kun hän näki Runonlaulajapatsaan ensim-
mäisen kerran. Hän kertoo halunneensa sen jälkeen tutkia 

taiteilijaa ja hänen tuotantoaan tarkemmin. 

Kirja tarjoaa monipuolisesti tietoa suomalai-
seen kulttuuriin vaikuttaneista ilmiöistä ja hen-
kilöistä. Kirjailijan ääni kuuluu kirjassa humo-
ristisena ja kantaaottavana. Kirjailija on kirjassa 
mukana lukijan keskustelukumppanina.

Kirja on helppolukuinen ja kiinnostava kuvituk-
sineen. Tarjoaa monipuolisen lukukokemuksen 
suomalaisesta kulttuurista kiinnostuneille.

Suosittelen kirjaa erityisesti Kalevalatalosta kiinnostuneille.
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Muinaispuvusta  
marimekkoon

Muinaispuvusta marimekkoon on Kalevalais-
ten Naisten Liiton teema vuonna 2017. Kaleva-
la Koru täyttää 80 vuotta ja itsenäinen Suomi 
100 vuotta. Pukeutuminen koruineen ovat tär-
keä osa juhlaan valmistautumista. Vaatteet ja 
korut kuuluvat niin arkeen kuin juhlaan. Mitä 
muita merkityksiä vaatteilla ja koruilla on kuin 
pukeutuminen ja koristautuminen? Miten muoti 
on vaikuttanut muinais- ja kansallispukuihin? 

Vaate on aate
Kalevalakorujen ja pukeutumisen avulla teemme kale-
valaisten naisten toiminnan näkyväksi. Pukeutumisella 
näytämme kiinnostuksemme kulttuuriperintöön, ja tulkit-
semme perinteitä muodin mukana. Teema kannustaa ka-
levalaisia naisia olemaan mukana Suomen 100-vuotisjuh-
lavuoden tapahtumissa eri puolilla maata ja myös maan 
rajojen ulkopuolella. Koko Suomen teema ensi vuonna on 
Yhdessä! Meillä on aate, johon vaatteet ja korut kuuluvat 
olennaisena osana. Käytetään korujamme ja pukujamme 
koko ensi vuoden ajan niin arjessa kuin juhlassa.

Kulttuuriperintö elää ja muuttuu ajassa. Kulttuurin juuret 
ovat luovuuden lähde, joka inspiroi aina uusiin tulkintoi-
hin menneestä. Voiko kulttuuriperinnöstä tulla muoti-il-
miö? Mikä oli muotia rautakaudella? Mikä oli muotia iso-
äidin aikaan? Miten helman pituudet ja kravatin leveydet 
ovat vaihdelleet eri vuosikymmenillä? Mikä on muotia 
ensi kesänä? Mistä muodin tekijät saavat inspiraation-
sa? Suomalainen muotisuunnittelu kansainvälistyy tänä 
päivänä. Ovatko perinteet siinä mukana? Kalevalaisuus 
on ikiaikainen elämäntapa, josta voi ammentaa jokaiselle 
vuosikymmenelle uutta. 

Muinaispuvusta marimekkoon -teema haastaa myös Suo-
men suurena juhlavuonna pohtimaan, mitä ovat suoma-
laisuuden symbolit. Ovatko ne muuttuneet? Mitkä ovat 
Sinulle tärkeitä merkkejä suomalaisuudesta? Kalevala, 
sauna vai sisu? Uusi suomalainen muotoilu? Onko esi-
merkiksi marimekosta tullut suomalaisuuden symboli? 
Ainakin ulkomaan matkoilla marimekonkäyttäjät bonga-
taan suomalaisiksi ja sinivalkoista tasaraitaa ja unikkoku-
osia näkyy urheilukilpailuissa.

Myös Kalevalalla ja kansanrunouden keräämisellä oli 
merkittävä rooli maamme itsenäisyyden rakentamisessa. 
Kalevalan avulla rakennetaan Suomi-kuvaa myös tänään. 
Kalevala näkyy katukuvassa: kauppaketju kertoi Väinä-

möisen avulla olevansa suomalainen eikä saksalainen. 
Kalevalan nimissä kootaan myös tarinoita suomalaisesta 
ruoasta #Ruoka-Kalevala-hankkeessa S-ryhmän, Martta-
liiton ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimesta. 
Yhdessä!

Suomi 100 -ohjelmassa on monta Kalevalaan tai kult-
tuuriperintöön liittyvää tapahtumaa. Tutustu ohjelmaan 
verkossa ja osallistu tapahtumiin teeman mukaisesti pu-
keutuneena! Näin teemme kalevalaista aatettamme tun-
netuksi koko Suomessa. Uudet jäsenet ovat tervetulleita 
sukupolvien ketjuun siirtämään perinteitä eteenpäin ja 
luomaan uusia.

suomifinland100.fi

Kirjoittaja on Kalevalaisten Naisten Liiton toiminnanjohtaja.  

Elsa Heporaudalle tehty Tuukkalan muinaispu-
ku oli ennen kaikkea käyttövaate, eikä tieteelli-
sen tarkka kopio. Kuva Kalevala Koru.

Teksti Sirpa Huttunen

Kalevalaisten naisten 
perustaja kirjailija Elsa 
Heporauta haaveili 
muodista, joka syntyisi 
kulttuuriperinnön 
pohjalta. Kalevala- 
puku Oy loi 1950- 
luvun muotia  
kansallispukujen  
kuoseista.

Marimekon  
Kirjo-kuosi  

vuodelta 1974 >>
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Puheenjohtajalta

Teksti Ildikò Lehtinen 
Kuva Marjo Koivumäki/Studio Apris

Mielikuvat elävät meissä vahvoina. Pukeutumalla koros-
tamme kuuluvamme johonkin ryhmään ja erottautuvam-
me toisista. Talonpoikaisoloissa käytetyt kansanpuvut 
ja vastaavasti myös muotipuvut kertovat pikemminkin 
siitä, minkälaisia haluamme olla eivätkä siitä minkälai-
sia oikeastaan olemme. Pukeutumisellaan naiset ovat 
viestittäneet käsitystään omasta itsestään, paljastaen 
ikää, aviosäätyä, sosiaalista asemaa, ammattia ja jopa 
uskonnollista sitoumusta. Kuitenkin myös pukeutumista 
on aina säädetty normein ja rajoituksin, puvuilla on yllä-
pidetty ihanteita ja käyttäytymisnormeja. Pukeutuminen 
on yksilöllisen ja sosiaalisen käyttäytymisen vuoropuhe-
lu. Kannattaa kuitenkin muistaa, että myös stereotypiat 
muuttuvat. 1980-luvulla puhuttiin suomalaisista tuuli-
pukukansana. Semi Purhonen ja työryhmä ovat julkais-
seet vuonna 2014 kirjan suomalaisesta mausta, ja siinä 
todetaan miten pukeutumisesta on tullut monivivahteista 
– on käytännöllisyyttä, massapukeutumista, pintamuo-
tia, työpukuja ja vintage-asuja sekä nuorisokulttuurin eri 
muotoja. 

Silkkihuivit, suurikokoiset hapsureunaiset ruusuhuivit 
ja jäykät puuvillahuivit ovat myös Suomessa mennyttä 
muotia. Mielikuvamme mukaan ne kuuluvat ”mummoil-
le”. Kun aikakauslehdissä julkaistaan kuvia kreikkalaisis-
ta mustiin pukeutuneista huivipäisistä tai itäkarjalaisista 
naisista, niistä syntyy mielikuva jostain vanhasta ja me-
netetystä, meille hyvin vieraasta. Kuitenkin ei siitä ole 
niin pitkä aika, kun Suomessa ja eri puolilla Eurooppaa 
huivi oli tärkeä muotipuvun asuste. Onko 1950-luku ko-
vin kaukana? Silloiset filmitähdet, Brigitte Bardot, Mari-
lyn Monroe ja Audrey Hepburn poseerasivat huivipäisinä, 
huivi sidottuna milloin niskasta, milloin leuan alta ja mil-
loin pään ympäri kiedottuna. 

Pään peittämisessä ei ollut mitään häpeällistä. Jos sukel-
letaan ajassa taaksepäin, keskiaikaan tai renessanssiin, 
huomataan, että naimisissa olevien naisten pään peittä-
minen oli yleistä koko Euroopassa. Hiukset peitettiin pää-
hineellä tai useimmiten valkoisella hunnulla. Päähineen 
tai hunnun riisuminen tarkoitti häpeää. Tytöt saivat kul-
kea hiukset valtoimenaan koristeenaan säppäli tai muu 

koristeellinen nauha. Vaimoväen päässä oli päähine, hun-
tu tai huivi siveyden ja samalla siviilisäädyn merkkinä.

Suomessa huivi on lisäksi kuulunut eri ammattikuntien ja 
myös Marttojen asuun. Matkoillani sukukansojen parissa 
olen havainnut, että huivi kuuluu edelleen kansan- tai 
kansallispukuun ikään katsomatta. Kun marilainen mum-
mo ottaa lastenlapsensa festivaaliin tai muihin juhliin, 
sidotaan pikkutyttöjen päähän huivi niskasta. Nuoret 
muotitietoiset naiset pukeutuvat työpaikoissa muodin 
mukaan tunikaan ja legginseihin. Tilanne muuttuu, kun 
nuori rouva paistaa keittiön uunissa lättyjä tai hän joutuu 
navettaan lypsylle, silloin huivi sidotaan automaattisesti 
niskaan. Juhlapuvun kanssa käytetään värikkäitä huive-
ja, joiden reunaan virkataan pitkiä valkoisia villalanka-
hapsuja. Nyt ovat muotia ruusuhuivit, joihin kudottaes-
sa on lisätty kiiltäviä hopean- tai kullanvärisiä lankoja. 
Huivipäiset naiset kansoittavat marilaisia häitä. Sulhasen 
apujoukkona on nuoria kansallispukuisia naisia, joiden 
päässä, harteilla ja käsissä on suurikokoisia ruusuhui-
veja. He ovat laulu- ja tanssitaidostaan tunnettuja perin-
teentaitajia, joita kunnioitetaan ja joiden pukeutumista 
jäljitellään. 

ps. Kalevalaisten naisten Ruijan matka elokuun alussa oli 
kerrassaan upea. Sydämelliset kiitokset Leila Koivumaa 
Kämpelle (Haaparannan Kalevalaiset) kaikesta avustasi 
matkan onnistumiseksi!
Ensi vuonna matkustamme tutustumaan Marinmaahan. 
Matkasta lisätietoja myöhemmin syksyllä.

Aiheesta enemmän:
Kielletyt osat, peitetyt kehot. Yliopisto-lehti 1/2011.  
www.yliopisto-lehti.helsinki.fi/

Lehtinen, Ildikó. Marien mekot. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen 
Seura 1999.

Suomalainen maku. Kulttuuripääoma, kulutus ja elämäntyylien  
sosiaalinen eriytyminen. Semi Purhonen & työryhmä Jukka  
Gronow, Riie Heikkilä, Nina Kahma, Keijo Rahkonen, Arho Toikka. 
Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press 2014.

Puku  
peittää ja paljastaa
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Kalevalaiset  
kveenien maassa
Alkuperäiskansojen kulttuuri, turkoosi meri ja 
aniliinit vuoret sykähdyttivät syvästi.

Uutta kulttuuria, uusia elämänarvoja ja mahdollisuuksia 
kehittää itseään.
Ihania ihmisiä.
Turkoosit värit, aniliinit vuoret. Kalliopiirrokset, vuoret. 
Isomahainen viikinki. Inspiroiva matka.
Jäämeri.
Ainutlaatuinen. Täydellisesti järjestetty. Uudenlainen 
poronkäristys.
Vuoret ja tunturit olivat uskomaton kokemus. Olen naut-
tinut kaikesta.
Kveenien kulttuuri tutuksi.
Vaikuttavat vuoret.
Upeita kokemuksia. Kaikki toimi ja kukaan ei nipottanut.
Tunnelma, tieto ja kokemukset.
Antoi inspiraatiota: kieli paranee ja kulttuuri vahvistuu.
Tutustuimme monipuolisesti vuoden teemaan Samaa sukua.
Opettavainen. koko ajan google päällä. Vahvisti oman 
kielen merkitystä.
Uinti Kilpisjärvessä.
Maisemat tekivät vaikutuksen.

Näin luonnehtivat 43 matkalaista kokemuksiaan kaleva-
laisten matkasta kveenien maalle elokuun alussa. Viiden 
päivän aikana istuttiin bussissa liki 2 500 kilometriä ja 
nähtiin Suomen ja Norjan pohjoisia maisemia. 

– Tämä matka on toiveiden täyttymys. Näin Jäämeren ja 
ainutlaatuiset kalliomaalaukset Altassa, iloitsee Kaise Meltti 
Suur-Helsingin Kalevalaisista Naisista. Hän oli yksi niistä, 
jotka olivat tällaista kulttuurimatkaa jo pitkään toivoneet.

Haaparannan Kalevalaiset Naiset ottivat haasteen vas-
taan ja toteuttivat meille ainutlaatuisen ja kiinnostavan 

viikon kveenien mailla Pohjois-Norjassa. Leila Koivumaa 
Kämpe, Eine Pirilä ja Hannele Kenttä tuntevat kveenien 
maan, joten saimme paljon tietoa ja kuulimme kiinnosta-
via tarinoita. Maisemat lumosivat, mutta erityisesti myös 
kohtaamamme ihmiset. 

Matkareitti kulki reittiä Haaparanta-Rovaniemi-Levi-Kaa-
resuvanto-Kilpisjärvi-Skibotten-Lyngen-Alta-Vesisaari 
(Vadsö)-Vuoreijax(Vardö)-Pykeijax(Bugöynes)-Sevettijär-
vi-Inari-Saariselkä-Sodankylä-Rovaniemi-Haaparanta. 

Etelästä tulleet liittyivät joukkoon pääosin Rovaniemellä, 
joten parhaimmillaan matkakilometrejä kertyi yli 4 000. Osa 
kulki junalla, bussilla tai omalla autolla, mutta pisin matka 
taittui Bengt Pesulan kyydissä. Kapeilla vuoristoteillä oli mat-
kustajalla turvallinen olo kun ammattikuljettaja oli ratissa. 

Espoolaisen soittajataiturin Aarne Laasosen saha viritti ilta-
tunnelmia. Yhteinen hetki musiikin äärellä toi meille mah-
dollisuuden kuulla myös ainutlaatuista saamelaista laulua. 
Hetken pysähdykset ja sukellukset uuteen kulttuuriin veivät 
mennessään. 
– Tunturit sanovat paljon sekä meren ja taivaan sini. Toi-
vottavasti näen ne silmissäni vielä kotonakin, mietti Kirsti 
Isotalo Lempäälästä. Monelle muullekin matkalaisille jäi 
lukemattomia muistijälkiä kveenien maasta. 

Kiitos Eine, Hannele ja Leila! Teitte meille uskomattoman 
elämysmatkan suomalaisuuden poluille. Matka oli niin 
paljon enemmän kuin turistimatka, se oli matka ihmisten 
sieluihin ja maisemiin.

Teksti Annamari Maukonen

Uinti Kilpisjärvessä oli elämys. Tässä virkistäydytään  
Sevettijärvellä kolttien maisemissa. 
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Arvostan juuriani ja seison sanojeni takana 
– Tämä oli vahvistava matka. Sain lannoitetta ja voimaa 

juurilleni. Sain myös paljon uutta tietoa kulttuurista ja kie-
lestä, hehkuttaa Briitta Ojala Göötanmaan Kalevalaisista. 
Hän oli yksi onnellinen, joka pääsi jonotuslistalta matkalle 
mukaan. Kveenien matkalle oli niin paljon halukkaita läh-
tijöitä, että kaikki eivät valitettavasti mahtuneet mukaan. 
Ensi kesänä elokuussa on tarjolla kulttuurimatka Marin 
maalle Kalevalaisten Naisten Liiton puheenjohtaja Ildikó 
Lehtisen johdolla. Samaa sukua -teema jatkuu näin Kale-
valaisten Naisten matkoilla.

Kun Briitta Ojala muutti Ruotsiin 1980-luvun alussa, hän 
kaipasi erityisesti vuodenaikoja. Ruotsin kieli hänellä oli hal-
lussaan, mutta suomen kielen puhuminen vähän hävetti. 

– Täällä matkalla koin, että eri kielet ovat luonnollisia. 
Ne voivat elää rinnakkain.

Göteborgissa asuvilla suomalaisilla on nyt haasteena saa-
da omankielistä palvelua. 1960- ja 70-luvuilla Göteborgiin 
muuttaneet suomalaiset ovat vanhenemassa, mutta suo-
menkielisiä vanhuspalveluja on liian vähän. Nyt tavoit-
teena on saada lisää suomenkielisiä hoitopaikkoja, kertoo 
Briitta Ojala.

Ojalan oma perhe Ruotsissa on ollut aina monikulttuu-
rinen. Lasten isä on kroatialainen ja perheen ruoka- ja 
tapakulttuurissa on ollut paljon piirteitä Kroatiasta. Suo-
malaisuutta edustivat mämmi ja joulutortut. Ruotsi oli 
perheen kotikieli, vaikka lapsille yritettiin opettaa myös 
suomea ja kroatiaa. 

– Göteborgissa on tarjolla suomenkielistä kulttuuria, 
mutta lapsia oli vaikea saada mukaan. Nyt minä olen 
Göötanmaan Kalevalaisissa sihteerinä. Tätä kautta olen 
saanut paljon tietoa Kalevalasta suomalaisuudesta. Tämä 
matka avasi vielä aivan uuden maailman eli kveenit.

– Olen nyt vahvempi suomalaisena ja ylpeä juuristani. 

Uusia ulottuvuuksia omaan suomalaisuuteen
– Matka kveenien maille herätti ajatuksia alkuperäiskan-
sojen kielestä ja kulttuurista. Suomen kieleen liittyvät 
asiat ovat aina olleet minulle tärkeitä, mutta matka syven-
si pohdintaa kielen merkityksestä identiteetille, erityises-
ti juuri pohjoisten kansojen näkökulmasta, pohtii Ritva 
Ruotsalainen, tuore kalevalainen nainen Oulusta. 

Kieli ja kielen merkitys nousi esiin ajatuksen välineenä. 
– Kaikilla sanoilla on sivumerkityksiä. Täällä on sana 

avautunut monella tavalla, sillä vanhat oivallukset tuovat 
merkityksiä, Ruotsalainen miettii. 

– Meillä kaikilla on omat vahvat juuremme ja olemme 
osa yhteistä tarinaa oman suvun sisällä. Minulla on savo-
lais-pohjalaiset juuret, mutta täällä matkalla olen saanut 
uusia ulottuvuuksia kolttien ja kveenien kautta.
Ritva Ruotsalainen miettii erityisesti luonnon merkitystä 
pohjoisten kansojen elämässä. 

– Kulttuurissa on aina luonto mukana, vaikka olemme-
kin siitä etääntyneet. Majat, saunat, kesämökit ja juhan-
nus. Nämä yhdistävät pohjoisia kansoja ja kulttuureita.
Altan ikiaikaisilla kalliomaalauksilla vilahti kettu. 

– On lahja nähdä villieläin, iloitsi Ritva Ruotsalainen.
Kveenien mailla kieli, kulttuuri ja luonto olivat läsnä 
koko ajan. 

<< Taina Punamäki 
nautti joka solullaan  
pohjoisen luonnosta, 
kukista ja kulttuurista.

Kveenien lippu liehuu korkealla. 

Briitta Ojala sai vahvistusta juurilleen. Ritva Ruotsalainen innostui pohjoisten kansojen kielestä ja kulttuurista.

Matkanjohtaja, Haaparannan Kaleva-
laisten puheenjohtaja Leila Koivumaa 
Kämpe oli leiponut päiväkahviherkut  

matkalaisille kotiuunissaan.
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Via Kalevala –  
Suomi kävellen  
maailmankartalle

Kun Elias Lönnrot lähti Sammatista kotoaan Paikkarin 
torpalta huhtikuussa 1828 kävellen ensimmäiselle runon-
keruumatkalleen, ei Suomea vielä silloin kävelty maail-
man kartalle. Eliaksen polut ehtivät umpeutua ja unoh-
tua, ennen tämän kesäistä uutta yritystä Via Kalevalaa.
 
Tuhannen kilometrin kävely alkoi Paikkarin torpalta 
5.6.2016 Lohjan Sammatista ja päättyi Kalevalaan (ent. 
Uhtualle) Vienan Karjalaan Lönnrotin männyn juurelle 
7.8. Matkaa taitettiin noin noin 20 km päivässä. Reitti oli 
jaettu 50 viestin päiväosuuksiin. Reittioppaana oli Lönn-
rotin vuonna 1828 kirjoittama Vaeltajan muistelmia jalka-
matkasta Hämeestä, Savosta ja Karjalasta.

Huomatessani, että Elias oli hiippaillut Etelä-Hämeessä, 
lähes nykyisillä kotikulmillani, ilmoittauduin siltä istu-
malta kahdeksannelle osuudelle Mommilantie (Hausjär-
vi) – Kastarin koulu (Hollolla) 20,9 km. Vasta maanan-
taiaamuna 13.6., menomatkalla lähtöpaikalle Mommilan 
kyläkaupalle, aikanaan Alfred Kordelinin omistaman 
Mommilan kartanon maille, iski mieleeni epäilys: Jaksan-
ko kävellä yli 20 kilometriä? Entä jos tulee rakko jalkaan? 
Jos jään kaikista jälkeen? Tai muuten vaan hirttää kiinni? 
Kaikki pelot ja epäilyt haihtuivat, kun tapasin Kaleva-
la-kävelijät: Sinikka ja Antti Holopaisen, Keravan Väinä-
möisenäkin tunnetun Kalevi Koskelan ja Nelly Lensun, 

Teksti ja kuvat 
 Kaise Meltti

jotka olivat hankkeen ydinjoukko ja kävelivät koko 1000 
km:n matkan. Kahden hämeenlinnalaisnaisen tavoite oli 
kävellä kolme etappia aina Lahteen saakka. Lahdessa Ka-
levala-kävelijät tapasivat Suomalais-ugrilaisten kansojen 
seitsemännen maailmankonferenssin edustajia.

Lähdimme raikkaassa aamussa matkaan pitkin kahden 
huoltoauton edellisenä iltana merkitsemää hiekkatietä, 
joka kiemurteli halki laajojen viljapetojen, läpi pikkuky-
lien, yli mäkien ja varjoisien metsätaipaleiden. Ilma oli 
täydellinen – ei kuuma eikä kylmä – tuulenvire viipyili 
puiden latvoissa, auringon lämmittämä alkukesän luonto 
tuoksui ihanalle ja linnut lauloivat täyttää kaulaa. Oli on-
nellista olla juuri tuolla tiellä Elias Lönnrotin jalanjäljillä!
Loppujen lopuksi matka taittui yllättävän vaivattomas-
ti mukavassa seurassa ja uusia ideoita pohtiessa Kaleva-
la-kävelyn kehittämiseksi. Yksi mustunut varpaankynsi oli 
pikkuseikka tämän upean ja toivottavasti tulevaisuudessa 
toistuvan tapahtuman rinnalla. Mahdollisuudet ovat hyvät 
kävellä Suomi maailmankartalle.
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– Leirissä parasta oli koululla yöpyminen,  
tuumaa helkakerholainen. 
– Eipäs kun diskotdiskot! kiljaisee kolmivuo-
tias. Helkanuorten liiton kesäleirillä Lempää-
lässä vilisi 62 lasta ja aikuista alkukesän  
perinteisessä kohtaamisessa. Iloisen hyrinän 
leirillä riideltiin vain siitä, kuka saa ensimmäi-
senä kantaa perheen uusinta kalevalakorua –  
kyllähän perinne kiinnostaa!

Kesäkuussa järjestetyllä leirillä hyräilivät helkalauluja jo 
vuosia sitten runolle ruvenneet ja ne, jotka liittyivät jä-
seniksi vasta viime metreillä. Sukupolvien kohtaaminen 
luonnistui hyvin liiton vuoden teeman, ”Sukupuun”, mu-
kaisesti. Sukupuun oksat koskettelivat toisiaan vaikkapa 
siinä hetkessä, kun talvenselän toiminnassa mukana ollut 
lapsi ihasteli leirin konkarin, Kuhmon Helli Hyytiäisen rin-
tapieluksen Osmansolkea. Kaukaisempia haaroja tavoitel-
tiin djembepajassa. Senegalilaissyntyisen Ismaila Sanén 
johdolla laulettiin, täpättiin ja rytmiteltiin kauaksi arjesta.

Helkaleirillä harjoiteltiin myös yhteisesiintymiset Lem-
päälän museoraitille ja Pispalan Sottiisiin. Tampereen 
Koskikeskuksessa kerrokset tärähtelivät, kun helkajouk-
ko kutsui toisiaan leikkimään. Harjoittelun myönteinen 
rentous näkyi ostoskeskuksen kuhinassa kiireettömänä 
hetkenä: harrastaminen on hauskaa, kun tekemisessä 

Teksti Riitta Varpuharju, kuvat Talvikki Torppa

”Sukupolvien kohtaaminen  
luonnistui hyvin liiton vuoden  

teeman mukaan.”

löytyy oikeanlaista joustamista ja yhteistyön iloa. Paineet-
toman harrastamisen merkitystä on alettu vasta ymmär-
tää, kun helkanuorilla se on jo hallussa: luovuus löytyy 
tekemisen poukamista ja halu harrastaa säilyy pitkään. 
Helkatoiminnan yhtenä tavoitteena on antaa intoa kult-
tuuriharrastamiseen. Ei kulttuurikärpänen koskaan pure, 
jos ei opi ja uskaltaudu sitä koettamaan. 

Iltadiskon yhteiset leikit, askartelu- ja leikkipajojen rie-
munkiljaisut ja yhteisesti jaetut ruokahetket tarjosivat 
monelle helkaperheelle, kerholaiselle ja talkoolaiselle voi-
maannuttavan kesän aloituksen. Lempäälän helkanuoret 
on perustettu 2012 ja leirivieraat saivatkin hämmästellä 
tuoretta ja energistä tiimivoimaa. Yhteistyöhön oli kut-
suttu myös Karjalainen Nuorisoliitto tuunaamaan ruo-
kaperinnettä. Suklainen karjalanpiirakka oli melkoinen 
makuylläri!

Leirin työpajoissa konkariohjaajat saivat koulutusta tule-
vaan toimintakauteen jo kesällä. Syksyllä helkakoulutuk-
seen kutsutaankin kalevalaisia naisia. Pohjois-Suomessa 
pidetään koulutus, jossa otetaan soitto sormille ja ilmaisu 
ilolla. Lisätietoja voi seurata verkkosivulta www.helka-
nuortenliitto.fi - tervetuloa mukaan innostumaan nuorten 
joukkoon!

Kirjoittaja on Helkanuorten liiton hallituksen puheenjohtaja.

kiir
eettömiä kulttuuripistoja

Nyt m
ie jouan laulamahan -

helkaleirillä
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Mitä sukukansoille kuuluu?  
Haluatko kokea käytännössä?

Liitto järjestää kulttuurimatkan Marinmaahan elokuus-
sa 2017. Matkakohteina ovat Marinmaan pääkaupunki, 
Joškar-Ola museoineen ja opetuslaitoksineen ja Untšon 
marilaiskylä. Kylässä on perhemajoitus, mahdollisuus 

käydä saunassa ja maistaa perinneruokia. 

Helsingistä on Finnairin suora lento Marinmaan naapuri-
maan pääkaupunkiin Kazaniin. Kazanista matka jatkuu 
tilausbussilla Untšon kylään ja sieltä Joškar-Olaan.

Matkan kesto on 8 päivää.  
Tervetuloa! Pagalen üžyna Marij mlandyš!

 

Toivotut onnitteluadressit
Kalevala Korun ensimmäisen  
suunnittelijan Germund Paaerin  
alkuperäispiirroksesta ”Kokemäen löytö”

Hinta 10 euroa + postikulut

Tilaukset: leena.asp-rinne@ 
kalevalaistennaistenliitto.fi tai  
puh. 050 4122 021

Värityskirja  
Kestikartanon 

Kalevala-aiheisista  
kattomaalauksista

Kalevalaisten Naisten Liitto osallistuu värityskirjan avulla 
Suomi100 -vuoteen ja erityisesti sen Yhdessä-teema liit-
tyy hankkeeseen. Värityskirjaa voi tilata Liitosta ja sitä 
jaetaan kotouttamislupauksen mukaisesti maahanmuut-
tajille. Värityskirjan avulla heidän on helppo tutustua 
suomalaisen kulttuurin juuriin. 

Hinta 8 euroa/kpl + postikulut
Tilaukset: leena.asp-rinne@kalevalaistennaistenliitto.fi 
tai puh. 050 4122 021.

Kalevalaisten Naisten Liitto

Kalevalan päivä 2017
28.2.2017 Kalevala-seuran seminaari iltapäivällä  
Helsingin yliopiston pienessä juhlasalissa 
Vapaa pääsy, tervetuloa!

28.2.2017 klo 16.00–20.00 Louhi kylässä  
Helsingin Taidemuseossa Tennispalatsissa 

Toivotamme kaikki Kalevala-henkiset tervetulleeksi  
Kalevalan päivän tapahtumaan, jossa on laulua,  
musiikkia ja kädentaitoja työpajoissa. Tennispalatsi  
täyttyy muinais- ja kansallispukujen väriloistosta!

Kalevalaisten Naisten Liiton  
vuosikokous 24.9.2016 Tampere

Kulttuuri lisää hyvinvointia ja koulutus on paras sijoi-
tus, sanotaan. Kuitenkin kulttuurialan, muistiorganisaa-
tioiden ja korkeakoulujen rahoitus tiukkenee jatkuvasti. 
Siirtyykö opetus, näin myös kulttuuriperinnön opetus, 
järjestöjen harteille?

Toivomme, että kulttuuriperintökasvatus nähdään voima-
varana, johon panostamalla parannetaan Suomen innova-
tiivisuutta ja osaamista luovilla aloilla kansainvälistyvässä 
maailmassa. Tarvitsemme uudistumista ja rohkeutta vaih-
taa näkökulmaa.

Kulttuuriperintökasvatus alkaa kotoa jatkuen varhais-
kasvatuksesta korkeakouluihin. Kulttuuriharrastukset 
tukevat sivistystä. Kulttuurin ja koulutuksen rahoitus on 
turvattava nyt ja tulevaisuudessa. Näin rakennetaan kan-
sakunnan henkistä pääomaa tulevaisuutta varten.

Kannustamme kaikkia kansalaisia yhdessä Suomen itse-
näisyyden juhlavuonna 2017 arvostamaan kulttuuriperin-
töä, edistämään ja kehittämään sitä, nykyajassa. 

Kalevalaisten Naisten Liitto ry

Kalevalaisten naisten kannanotto sivistyksen ja kulttuuriperinnön puolesta
”Mahdollisuus nähdä, niin kuin ennenkin nähtiin, tai nähdä toisin.”

Tulossa Louhen paja 28.1.2017
Järjestökoulutus kalevalaisille naisille
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KEKRIKEMUT 
Kalevala Kartanossa 3.11. klo 19 
Strömbergintie 4, Helsinki

Kekri on talonpoikaiskulttuurin tärkein juhla, johon en-
tisajan vuodenkierto päättyi ja uusi vuosi alkoi. Sato oli 
korjattu, oli aika juhlia ja pitää tauko. Kekriä juhlitaan 
hyvän ruoan, juoman ja iloisen ohjelman merkeissä. Syö-
minkeihin voi halutessaan pukeutua kalevalaisittain.

Kalevalaseuran seminaarista ehtii hyvin kekrikemuihin.

Kalevala Korun tehtaanmyymälä on auki ja tehdaskierros 
halukkaille klo 17 alkaen. Ilmoittaudu etukäteen.

Kekripukki vierailee  
pitojen ollessa  
parhaimmillaan.  
Ruoan jälkeen  
kuullaan Ämmät  
äänessä -yhtyettä,  
joka laulaa pilke 
silmäkulmassa naisen 
elämästä.

Lämpimästi tervetuloa!

Illalliskortin hinta on 45 euroa. 
Ilmoittautumiset viimeistään 20.10.2016 maksamalla 
illalliskortin hinta Talonpoikaiskulttuurisäätiön tilille 
OP-Pohjola FI04 5780 0750 0559 51.

Ilmoittautumiset ja erikoisruokavaliotoiveet: 
leena.asp-rinne@kalevalaistennaistenliitto.fi tai  
puh. 050 4122 021.

Äm
mät 

ään
essä -yhtye

Tervetuloa Kalevalaseuran ja  
Kulttuurien museon järjestämään  

kekrinpäivän seminaariin
 

”Myyttien henget, myyttien arjet.  
Entisiä ja nykyisiä näkökulmia” 

torstaina 3. marraskuuta klo 12–17  
Kansallismuseon auditorioon  

(Mannerheimintie 34, Helsinki). 

Seminaarissa tarkastellaan myyttien olomuotoja  
suomalais-ugrilaisten kansojen kulttuureissa sekä niiden 

tutkimuksen nykynäkymiä, haasteita ja tulevaisuutta 
folkloristiikan, uskontotieteen sekä kansatieteen,  

valokuvauksen ja musiikintutkimuksen näkökulmasta. 

Myyttiseminaarin puheenjohtajana toimii Kalevalaisten 
Naisten Liiton puheenjohtaja Ildikó Lehtinen.

Tilaisuudessa julkistetaan M. A. Castrénin teoksen  
Föreläsningar i finsk mytologi (1854) kriittinen ja  
kommentoitu suomennos Luentoja suomalaisesta  

mytologiasta (SKS) sekä Kalevalaseuran 95. vuosikirja 
Äänimaisemissa (SKS).

 
Ohjelma 

kalevalaseura.fi

Vapaa pääsy! 

Kalevalaiset naiset ovat lämpimästi tervetulleita!
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Hankasalmen Kalevalaiset Naiset /  
Teksti Ulla Kolehmainen, kuva Antti Ikonen
 

Villivihanneksia,  
kansallispukujen tuuletusta 
ja kansantanssin riemua

Alkukesän hennossa vehreydessä kutsuivat Hankasalmen 
Kalevalaiset Naiset väkeä tutustumaan villivihannek-
siin. ”Rikkaruohotäti” Heta Heinonen tutustutti kahdek-
saan aloittelevalle helppoon villivihannekseen ja niiden 
käyttöön sekä terveellisyysominaisuuksiin. Tutustuttavat 
kasvit olivat nokkonen, voikukka, maitohorsma, sian-
kärsämö, piharatamo, vadelma, vesiheinä ja mesianger-
vo. Sitten parikymmeninen joukko lähti läheisille po-
luille etsimään syötävää. Pikku retken jälkeen palattiin 
museokylän komeaan Hallan tupaan herkuttelemaan sen 
seitsemää sorttia: makuvettä, nokkossämpylöitä, vuohen-
putkimuhennosta, maitohorsmapiirakkaa, mesiangervo-
kakkua, yrttiteetä ja hunajaa. Reseptejä tutkiessa keskus-
teluun tulivat myös moniin kasveihin liittyvät myytit.

Kansallispuvun syntymäpäivän vietto aloitettiin näyttäväs-
ti tuulettamalla pukuja torilla, jossa nähtiin suomalaisen 
kansantanssin 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Jyväskylän 

Keski-Karjalan Kalevalaiset Naiset /  
Teksti Ritva Kuittinen, kuva Ilmi Nousiainen

Keski-Karjalan kalevalaiset naiset tuulettivat pukujaan Pu-
hoksen Perinnepäivillä Kiteellä heinäkuisena lauantaina.

Jyväskylän Kalevalaiset Naiset /  
teksti ja kuva Annamari Maukonen

Pokemonin metsästystä  
tuuletuksen lomassa Jyväskylässä 

Jyväskylässä tuuletettiin perinteisesti kansallispukuja 
Kävelykadulla ja Kirkkopuistossa elokuun ensimmäisenä 
lauantaina. Ison Tanhuujien Tosi-Isot ja Isottaret tanhu-
ryhmä tanssinopettaja Paula Ketun johdolla viritti yleisön 
tunnelmaan Suomen Käsityömuseon edessä. Jyväskylän 
Kalevalaisten Naisten varapuheenjohtaja Marja Luhtanen 
innosti avauspuheenvuorossaan mukaan kalevalaiseen 
toimintaan ja kertoi tuuletusperinteen tarinaa. Kävelyka-
dulta tuulettajat hajaantuivat piknikille Kirkkopuistoon, 
jossa joukkoon sulautuivat myös Pokemonin metsästäjät. 
Vikkelät kansallispukuiset Pokemonin metsästäjät olivat 
oiva esimerkki nykypäivän ja menneen sulautumisesta 
ajan ilmiöksi. 

Yhdistyskuulumisia

ISO.n Tanhuujien Tosi-isojen tanssiesityksiä. Torilta siirryt-
tiin kulkueena museokylään, jossa kansantanssiesitykset 
jatkuivat, syötiin piknik tai ghanalaisen Mawuli Kusen  
popup-buffetista sobolobokukkaismehua ja toogbe-munkkeja. 
Hän oli pukeutunut kotimaansa kansallispukuun.

Suomalaisen kansantanssitoiminnan 150-vuotisuus laske-
taan alkaneeksi, kun ensimmäiset kansantanssiesitykset 
nähtiin Suomessa Taitelijaseuran vuosijuhlassa Runeber-
gin päivänä 5.2.1866. Esikuvat olivat kansallisromantii-
kan hengessä Keski-Euroopasta. Tuntematon matkamies 
oli ihaillut siellä kansantantansseja sisältäneitä esityksiä 
ja toivoi sellaisia Suomeenkin. Maakuntien piirteitä etsit-
tiin suomalaiseen kansantanssiin, niistä nähtiin tuuletus-
tapahtumassa mm. karjalainen Koiviston polska, joka oli 
yksi 150 vuotta sitten esitellyistä kansantansseista. 
Tilaisuuden lopuksi nähtiin Mawuli Kusen esittämänä 
ghanalaisia kansantansseja.

Terttu Kankkunen esittelee puvut vanhan Puhoksen kartanon  
navetan edessä. 
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Hämeenlinnan Seudun Kalevalaiset Naiset / 
teksti Maritta Päivinen

Kokoelmista Catwalkille –  
Kansanpuvusta kansallispuvuksi
Lähes sata kiinnostunut kuulijaa ahtautui Hämeenlinnan 
Kumppanuustalon auditorioon kuulemaan kansallispu-
kukonsultti Taina Kankaan luentoa suomalaisista kansal-
lispuvuista, niiden mallien kokoamisesta ja pukututki-
muksesta sekä kansanpuvun matkasta kansallispuvuksi. 
Kerrankin me – Hämeenlinnan Seudun Kalevalaiset Naiset 
- olimme onnistuneet mainonnassamme.

Luennon aihe – tietoa kansallispuvuista – oli hyvin ajan-
kohtainen. Hämeenlinnalaiset olivat kaivanneet asial-
lista keskustelua aiheesta. Kansallispukukonsultti Taina 
Kangas esitteli aluksi Jyväskylässä sijaitsevan Kansallis-
pukukeskuksen tehtävää ja toimintaa. Upea kuvallinen 
aineisto havainnollisti meille sanallista osuutta. Elimme 
1800-luvun tilanteissa, jolloin kansallispukuhanke sai al-
kunsa, kun suomalainen identiteetti alkoi nostaa päätään. 
Kuvat kutsuivat meitä kirkkomäelle kauniiden kansan-
puvuissa olevien naisten ja miesten joukkoon. Saimme 
ymmärryksen siitä, miten kansanpuvuista monenlaisten 
tutkimusten ja kokeilevien piirros- ja työvaiheitten sekä 
pitkien prosessien kautta saadaan valmistettua tarkistettu 
kansallispuku ohjeineen ja työskentelytapoineen. 

Kuulimme koko joukon mielenkiintoisia nimityksiä, jotka 
varmasti osalle olivat täysin vieraita kuten yliset, aliset, 
hankkipaita, kostuli jne. Kansanpuvuissa on käytetty myös 
teollisesti valmistettuja kankaita. Meille selvisi, miksi joi-
denkin pukujen esiliinoissa on kangastilkkuja. Itäsuoma-
laiset naiset ovat kutoneet pääosin kankaansa itse, mutta 
pienet teollisesti kudotut kangastilkut koettiin arvokkaiksi 
ja niillä somistettiin omaa juhlapukua, koska ostokankaita 
pidettiin arvokkaampana kuin itse kudottuja.

Saimme monenlaista tietoa. Taina omalla olemuksellaan loi 
esitykseen arvottamisen ja arvostuksen sävyn. Kansallispuku 
on arvotekstiili, jota on käytettävä, hoidettava ja säilytettävä 
sille kuuluvalla kunnioituksella. Tämän päivän trendi – tuu-
naaminen – ei useinkaan ole arvotekstiiliä kunnioittavaa. 

Esityksen jälkeen syntyi vilkasta keskustelua. Useilla kuu-
lijoilla oli mukanaan kansallispuvun osia, joiden valmis-
tustavoista ja korjaamisesta haluttiin tietoja. Meille kerrot-
tiin, että kiiltonahkakengät eivät kuulu kansallispukuun. 

Teuvan Kalevalaiset Naiset / Teksti Anneli Koivu, 

kuva Annukka Käkelä

Monessa puvussa on arvokkaita koruja. Asua voi käyttää 
vaikka ei pukuun kuuluvaa korua vielä omistaisikaan. 

Yleisö kuunteli ja keskusteli. Tunnelma oli käsin kosketel-
tavan upea. Kysyttävää olisi ollut paljon enemmän kuin 
mihin pystyttiin vastaamaan. Käytettävissä oleva aika on 
aina rajallinen. Totesimme, että kysyntää on ja että myö-
hemmin on syytä järjestää opastukseen ja ohjaukseen 
keskittyvä yleisötilaisuus.

Teuvan Elolystit on jokavuotinen viikon  
mittainen yleisötapahtuma 
Tänä vuonna Teuvan Kalevalaiset ry järjesti elolystiviikolla 5.8. 
ensimmäisen kansallispukutuuletuksensa. Kaunis sää ja kansallis-
puvut houkuttelivat kunnantalon puistoon lähes 150 tapahtumasta 
kiinnostunutta osallistujaa ja katselijaa. Anja Ristiluoman  
johdatellessa kansallispukujen omistajat kertoivat pukujensa  
historiasta. Erityisen kiitoksen yleisöltä saivat Lautamäen emännän 
asu ja Helvi Palmrothin esittelemä romaninaisen asu. 

Tuulettajia viihdyttivät musiikillaan myös Teuvan Kalevalaisten 
kanteleryhmä Helkyt ja Eero ja Maj-Lis Kivistö.
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Kuopion Kalevalaiset /  
teksti Liisa Kiianlinna, kuva Pirjo Paakkanen

Kuopiolaiset tuulettivat Kauppahallissa
Kuopiossa tuuletettiin pukuja elokuun toisena  
lauantaina, koska savolaiset ovat mökkikansaa ja  
palaavat kaupunkiin vasta koulujen alkuun.

Koleahkossa säässä oli mukana monta tuulettajaa. Ker-
roimme yleisölle tuuletuksen historian ja tuunauksen ide-
an. Tuulettajat kertoivat pukunsa tarinan ja yleisö kyseli 
vielä lisää.

Kansallispukuja oli mm. Antreasta, Kaukolasta, Py-
häjärveltä, Tuuterista, Keski-Suomesta ja Pohjanmaalta. 
Olipa yksi virolainen pukukin valkeine myssyineen. Yksi 
osallistujista oli tuunannut Alajärven hameeseen punai-
sen liivin ja huivin, päässä valkea liina. Mukana oli myös 
itse tehty Rautu-Sakkolan puku sekä säppäli sekä huntu, 
joka on pieni valkea kikara otsalla – jalassa itse tehdyt 
supikkaat. Ainoa muinaispuku oli Ailin Tuukkalan puku, 
jonka hän oli saanut mieheltään 40-vuotislahjaksi. Tuute-
rinpukuja oli tällä kertaa vain kolme. Elsa oli tikuttanut 
omansa, Eila oli teettänyt tuuterinsa Muotoiluakatemian 
oppilastyönä. Allekirjoittaneen ”antiikkinen” tuuteri oli 
paljon maailmaa kiertänyt ja vetelee viimeisiään. Ostin 
sen vanhana jo vuonna 1981 tekijältään, pelimannin puo-
lisolta. Puvustani saisi vaikka romaanin!

Tällä kertaa emme menneetkään totutusti torilta puis-
toon piknikille kolean sään vuoksi, vaan Kuopion kaup-
pahallin Trube kahvioon – yleisön suureksi riemuksi. Tu-
rina ja porina jatkuivat rattoisasti. Monet tykkäsivät tästä 
ohjelmanvaihdoksesta. Olipa mukava jutustella, uusia 
jäseniä tuli joukkoomme niin tuulettajista kuin katsojis-
takin. Kantele-ryhmämme sai jopa tämmääjän ja pyykki-
laudansoittajankin! 

Yllätykseksemme Savon Sanomat julkaisi kokosivun 
kuvan tuuletuksestamme ja nettisivuilla vielä lisää.

PS. Vielä sain tilaisuuden myötä kansallispukukaupat tehtyä - tykkimys-
syineen kaikkineen!  Myyjä oli perinyt puvun eikä tarvinnut sitä itse.

Suomussalmen Kalevalaiset /  
teksti Katri Rissanen, kuva Anja Lahma-Mulari

Kansallispukukalenteri 
Suomi 100 -tunnuksin

Tänä kesänä Suomussalmella on tuuleteltu kansallis-
pukuja tavallista enemmän. 50 vuotta täyttävä yhdistys 
päätti juhlistaa satavuotiasta Suomea valmistamalla kan-
sallispukuaiheisen seinäkalenterin vuodelle 2017. Sitä 
varten Raija Hekkala ja Anja Lahma-Mulari etsivät pu-
kujen omistajia, ja Anja sai kuvata mm. Suomussalmen 
kotiseutumuseolla ja luonnossa runsaasti erilaisia kansal-
lis- ja kansanpukuja. Kiitos kaikille osallistujille!  

Iloisia hetkiä koettiin, kun naiset kiipeilivät Kaunisnie-
men rinteillä kansallispuvuissaan ja lapset juoksentelivat 
tsasounan pihalla fereseissään ja karjalaispaidoissaan. 
Suomussalmella on taitavia käsityöntekijöitä, ja monet 
kansallis- ja muinaispuvutkin ovat omin käsin ommeltuja. 

Värikäs kalenteri tulee painosta marraskuun alussa. 
Sen kuukausittain vaihtuvat sivut sopivat kaikkiin kotei-
hin muistuttamaan perinteistämme ja identiteetistämme. 
Kuvien alla on lyhyet selostukset jokaisesta puvusta. Ilok-
semme valtioneuvosto on myöntänyt työllemme oikeu-
den käyttää Suomi 100 -tunnusta. 

Juhlakalenterimme on myytävänä, ja lähetämme sen 
mielellämme tilaajille. Sen hinta on 15 euroa + postimaksu.

Yhdistyksen 50-vuotisjuhla Suomussalmella Teatteri Reti-
kassa lauantaina 12.11.2016 klo 13. Vieraana ja juhlapu-
hujana Liiton puheenjohtaja Ildikò Lehtinen. 

Sen jälkeen perinteiset kekrikemut Vanhassa Kurimossa 
Veikko Huovisen taattujen perinneherkkujen äärellä. 
Tilaisuudet ovat kaikille avoimia.

Suomussalmen kansallispukuja tuuletellaan Kaunisharjun Soivassa metsässä 
heinäkuisen metsäkirkon jälkeen. Tämä on kalenterin kansikuva.
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Äänekosken Kalevalaiset Naiset /  
teksti ja kuva Tanja Kirjanen
 
Äänekosken Kalevalaiset Naiset 60 vuotta

Aurinkoisena helatorstaina Äänekosken Kalevalaiset Nai-
set viettivät jo 10. kerran keväistä iltapäivää Hietaman 
Multamäessä. Samalla yhdistys juhli 60 toiminnan vuot-
ta. Ohjelmassa oli Siri Porrassalmen huilumusiikkia ja 
Maija Piitulaisen tulkinta Seija Tuohesmaan ajankohtai-
sesta Kestävyysvaje-runosta.
 
Juhlassa yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi nimitetty 
Marjatta Järvenpää luki laatimansa selkeän ja ytimekkään 
historiikin yhdistyksen toiminnasta. Esimerkkinä vuosi-
kymmenten aktiivisesta toiminnasta olivat valtakunnan 
ensimmäiset suvijuhlat Hietamankosken rannalla, koti-
seutukirjoituskilpailu, Äänekosken kirjokinnas-kilpailu, 
Sari Kaasisen konsertit ja viime vuoden kalevalamaraton. 
Keskeytymätön Kalevalan luku kannesta kanteen kesti 
15 h 12 min. Hannu Kumpulainen perehdytti kuulijansa 
asiantuntevasti sukututkimuksen saloihin kertomalla lä-
hialueen suvuista.
 
Tilaisuuden lopuksi nautittiin täytekakkua ja Reino Väi-
säsen ohjeen mukaan tehtyjä kanteleen muotoisia kale-
valapullia.

”Miksi pääoman pimitys
paratiisin kätköön viety
verotuksen kikkailuna
rikoksena raukkamaisna
tuomittu ei euromaissa?
Setelit nuo saalihina
velan suuren kattehena
vajeen suuren korjaisivat.”

5. säkeistö Kestävyysvaje-runosta (Seija Tuohesmaa)

MUISTIKKO
Itsenäisyyden 100-vuotisjuhlakeruu  
1.12.2016–6.12.2017

Kerro Muistikossa omat tarinasi ja  
jaa ne muiden kanssa! 

muistikko.finlit.fi

Muistikko on SKS:n palvelu itsenäisyyden juhlavuodeksi 
2017. Kalevalaisten Naisten Liitto on mukana keruussa 
yhteistyökumppanina.

Uutta Muistikossa on se, että tarinat ovat heti kaikkien 
käyttäjien luettavissa. Muistikossa voit myös liittää ker-
tomuksesi suoraan tiettyyn paikkaan maailman kartalla. 
Voit osallistua myös lähettämällä postia tai sähköpostia.

Muistikkoon voit tallentaa kuvauksia arjestasi ja juhlasta-
si milloin vain. Ideoita voit hakea esimerkiksi seuraavista 
näkökulmista:

− Kerro itsellesi merkityksellisistä tapahtumista, 
asioista ja paikoista ja jaa ne muiden kanssa. Voit ver-
rata nykyistä elämääsi entiseen, ehkä arvella tulevaakin. 
Kerro kotiseudusta, kylästäsi tai kaupungistasi. Kuvaile, 
mikä on pysynyt, mikä hävinnyt tai muuttunut. – Mikä 
paikka on sinulle rakkain? Mikä tapahtuma on ollut elä-
mässäsi käänteentekevä ja miksi?

− Voit myös ottaa omien kokemustesi kautta kantaa 
oman yhteisösi tai vaikka koko Suomen tapahtumiin ja 
tapoihin. Kirjoita omista kokemuksistasi suhteessa johon-
kin ajankohtaiseen uutisaiheeseen. – Mitä tapahtuu juuri 
nyt? Millaisia muutoksia on tapahtunut? Miten ne ovat 
vaikuttaneet sinun elämääsi?

Toivomme kertomuksia Suomessa olevilta, tänne tulleilta 
ja täältä lähteneiltä, kieleen ja syntyperään katsomatta. 
Sisältö on tärkeintä, ei oikeinkirjoitus.

SKS:n itsenäisyyden juhlavuoden 2017 keruu kuuluu 
Suomi 100- hankkeisiin.

Lisätietoja: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 0201 131 231 
/ viestintä, tiedotus@finlit.fi, keruu@finlit.fi

Ryhmäkuvassa takaa vas. nykyinen puheenjohtaja Tanja 
Kirjanen, Multamäen isäntä Matti Tourunen, kunniapu-
heenjohtaja Marjatta Järvenpää, Maija Piitulainen, edessä 
vas. Helena Taivela, Marjatta Poikonen, Eila Kalavainen

Hämeenkosken Suvijuhlista  
60 vuotta – muistelua ja  
valokuvien tunnistamista  

Äänekosken Valtuustosalissa  
tiistaina 1.11. klo 18.00.  
Ohjelmassa myös Suvijuhlista  
tehdyn filmin esitys. 

Kahvitarjoilu. 
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Sukukansapäivien seminaarissa keskustellaan naisen 
asemasta meillä ja muualla, työssä ja kotona. Millaiset 
roolimallit on sukukansojemme naisilla, entä maahan-
muuttajanaisilla? Millaista on työskennellä naisena 
miesvaltaisella alalla? Hakeutuvatko naiset johtaviin 
asemiin? Miten onnistuu työn ja perheen yhdistäminen? 
Miten kasvatamme tyttöjä työelämään? Mitä maailman 
naiset tarvitsevat eniten?

Avaus: Kalevalaisten Naisten Liiton  
puheenjohtaja, dosentti Ildikó Lehtinen 

Apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäki 

Kansanedustaja Satu Hassi 

Paneeli naisen asemasta, tiestä eri asemiin ja huipulle  
Moderaattorina kirjailija Katja Kettu. Kansanedustaja  
Satu Hassi, kirjailija Nura Farah, folkloristi Kati Kallio,  
apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäki, HYY:n suku-
kansavaliokunnan puheenjohtaja, jatko-opiskelija Mari 
Saraheimo, opiskelija Emma Koistinen ja udmurttilainen 
jatko-opiskelija Valerija Fedorova. 

Kahvitauko

 
Pukunäytös

Suomalaisia ja suomalais-ugrilaisia kansallispukuja 
Juontajina Ildikó Lehtinen ja Inga Pihlhjerta. 
Pistos. Museoidun muodin käyttöohjeita.  
 
Suomalais-senegalilainen Senfi-duo, Outi ja Ismaila Sané,  
kantele ja lyömäsoittimet

Larin Paraske -palkinnon julkistus

Kalevalaisilla naisilla on mahdollisuus tutustua opastettuun 
kierrokseen Renesanssi-näyttelyssä klo 12.15.  
Pääsymaksu 11 €

Vapaa pääsy! Lämpimästi tervetuloa!

Ilmoittautuminen: 
leena.asp-rinne@kalevalaistennaistenliitto.fi tai 
puh. 050 4122 021.

Järjestäjät: Kalevalaisten Naisten Liitto, M. A. Castrénin seu-
ra, Helsingin työväenopisto, Kansallispukukeskus, Pistos.

Sukukansapäivän seminaari  
lauantaina 15.10.2016 klo 13–16 
Suomen kansallismuseon auditorio, 
Helsinki

 

Naiskuva 
meillä ja muualla

Nuori mordvalaisnainen. Kuva Ildikó Lehtinen.

13.00

13.15

13.35

14.00

14.45

15.15
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Kolumni

Olen 1970-luvun lapsi. Vartuin siis maailmassa, jossa kie-
liä oli käytännössä yksi: suomi. Toki kuulin silloin tällöin 
televisiosta lauseen pari englantia ja muistan myös ih-
metelleeni sivusta, kun pihakaverini puhui mummolleen 
ruotsia. Olipa luokallani yksi vietnamilaistaustainen poi-
kakin. En tosin muista kuulleeni hänen suustaan muuta 
kuin suomea. En varmaan osannut kuunnella. 

2000-luvun suomalaislapset elävät kuitenkin varsin toisen-
laisessa kielimaailmassa. Useille suomi on edelleen selvä 
ykkönen, mutta ei enää ainut kieli. Monet touhuavat ver-
kossa englanniksi jo alakouluiässä. Koululuokalla on mo-
nia kieliä puhuvia lapsia. Matkustaminen on yleistynyt ja 
globaalistuminen on tuonut vieraat kulttuurit lähemmäksi. 
Vieraat kielet ovat ylipäänsä arkipäiväistyneet.

 
Suomessa on myös yhä useampia lapsia, joille suomi – tai 
edes ruotsi – ei ole kodin tärkein kieli. Jos ette ole asiaa 
naapurin oveen kirjoitetusta nimestä jo huomanneet, nä-
kee sen tilastoistakin. Vielä 1990-luvun alussa Suomen 
kolmanneksi ja neljänneksi yleisimmät äidinkielet olivat 
alle 4000 puhujan venäjä ja englanti. Vuoden 2015 lopus-
sa venäjänkielisiä oli jo 70 000 ja englanninkielisiäkin lä-
hes parikymmentätuhatta. Lisäksi venäjän ja englannin 
väliin ovat tilastoissa kiilanneet viro ja somali.

Eipä siis ihme, että nykylapsille monien eri kielten kuu-
leminen on peruskamaa. Ei sellaista satunnaista eksotiik-
kaa, jota se oli kaltaiselleni 1970-luvun lapselle, vaan ar-
kista mediaviihdettä ja kaveriporukan jutustelua.

Laajemmassa mittakaavassa tässä ei tietenkään ole mitään 
uutta, sillä suurin osa maailman ihmisistä on monikielisiä. 

Ei Suomenkaan kieliympäristö ole ollut erityisen yksi- tai 
edes kaksikielinen kuin suunnilleen 1900-luvun ajan. Mo-
nikielisyys on maantieteellinen ja historiallinen normi.
Silti yksikielisemmässä maailmassa kasvaneelle voi tulla 
suru puseroon. Mihin oma rakas äidinkieleni suomi mah-
tuu tässä kuviossa? Onko suomella toivoa kielten seka-
melskassa, maailman isojen kielten puristuksessa?

Olen varma, että toivoa on. Globaalissakin maailmassa 
ihmiset tuntuvat arvostavan omia kulttuureitaan. Englan-
ninkaltaisen megakielen varjossa elää runsas ja ainakin 
vielä kukoistava kielten kasvusto. Suomen kieli on tässä 
kielten ekosysteemissä yksi onnekkaista: meillä on kieltä 
käyttävä kansallisvaltio, hyvä koulutusjärjestelmä ja mil-
joonia kieltä osaavia ihmisiä.

Menneeseen yksikielisyyteen on silti turha haikailla. Mi-
nun ikäpolveni suomenkielisille suomi edustaa usein en-
simmäistä, parhaiten osattua ja rakkainta kieltä. Monikie-
lisen maailman kasvateille tilanne ei välttämättä ole näin 
yksiselitteinen. Jos on oppinut sukulaisilta yhtä, hiekka-
laatikolla toista, koulusta kolmatta ja mediasta neljättä 
kieltä, ei kielten asetteleminen rakkausjärjestykseen ole 
helppoa tai edes mielekästä. 

Tärkeää on kuitenkin se, että monikielisellä voi olla syvä 
suhde useampaan kieleen. Olivat muut kielet sitten venä-
jä, somali tai YouTube-englanti, suomi voi silti olla tärkeä 
– yksi omista kielistä.

Kirjoittaja on Helsingin yliopiston suomen kielen dosentti. 
Häneltä ilmestyi syksyllä suomen kielen elämäkerta  
Kielen elämä. Suomen kieli eilisestä huomiseen (Siltala).

Teksti Lari Kotilainen, kuva Sasa Tkalcan

Suomea  
monikielisessä  
maailmassa
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KARUSELLI
Karuselli-korusarjassa klassinen ornamentiikka saa uuden tulkinnan. 

Design Antonio Mazzamauro


