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ämän vuoden Larin Paraske -palkinnon
saaja musiikin tohtori Ilona Korhonen
rakentaa siltaa vanhan perinteisen inkeriläisen runolaulun ja tämän päivän kuulijan välille. Hän haluaa sielunsiskonsa Larin
Parasken tapaan välittää tarinoita eteenpäin
muiden iloksi. Ilona Korhosen sävellykset
eivät ole kopioita menneestä, vaan luovasti, uusin maustein nykyaikaan sovitettuja.
Runolaulu elää vielä esimerkiksi vienalaiskylissä, joista Suomen Kuvalehden
marraskuun ensimmäisessä numerossa kirjoitettiin. Juminkeko-säätiön johtaja
Markku Nieminen ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran eläkkeellä oleva johtaja
Pekka Laaksonen olivat jälleen runonkeruumatkalla Venäjän Karjalassa. Vääräkosken keskustan kerrostaloasunnon keittiössä tallentui vanhoja ja ennen kuulemattomiakin säkeitä Marina Wdovitsinan laulamana. Osa lauluista oli syntynyt neuvostovallan aikaan, sillä tarinassa oli jo traktori mukana. Marina Wdovitsinalla on
huoli perinteen säilymisestä, sillä esimerkiksi hänen omat lapsenlapsensa eivät osaa
mummonsa lauluja. Sama huoli perinneketjun katkeamisesta on totta meillä Suomessakin.
Kalevalaisilla naisilla on haasteellinen tehtävä ylläpitää, mutta erityisesti myös
uudistaa suomalaista kulttuuria. Ikiaikainen, aito ja uudistuva ovat visiomme ytimessä yhteisen ilon kanssa. Esimerkiksi Ilona Korhonen ja Sari Kaasinen tuulettavat
perinteistä musiikkia luovasti ja innostavasti. Sitä meistä jokainen voi tehdä omalla
sarallaan: musiikissa, käsitöissä, runoissa ja ruokapöydässä. Perintö katoaa, jos sitä ei
sovelleta ajan henkeen ja tarpeisiin. Perinteen pitää olla luontevasti mukana arjessa.
Hämeenlinnan kalevalainen kekri uudisti perinteitä ja innosti uuteen. Onnistuneesta kalevalaisten naisten yhteisestä viikonlopusta ja kekriperinteestä laajemmin
voitte lukea lisää tässä Pirrassa. Merja Isotalo nostaa esiin huolensa kekrin säilymisestä. Tulevaisuus on turvattu, ellei halloween häivytä alleen suomalaista kekriperinnettä. Perusajatus on kuitenkin ikuinen ja aina hyvä konsepti: ollaan hyvillä
mielin, hyvän ruoan, juoman ja yhdessäolon merkeissä.
Joulu on vahvasti yhdessäolon juhla. Joulu herättää meissä jokaisessa muistoja.
Jokaisessa perheessä on omat ainutlaatuiset joulutapansa, joiden siirtyminen perheen
nuorimmille ei ole itsestään selvyys. Paras tapa siirtää lanttulaatikon ja imelletyn
perunalaatikon resepti eteenpäin, on ottaa lapset mukaan valmistukseen. Yhdessä
tekemällä opimme parhaiten.
Uteliaisuus kutkuttaa myös joulun alla. Syntyykö perinteinen joulupöytä vanhoilla
tutuilla perinteisillä herkuilla vai lisätäänkö jotain uutta. Pirran lukijat ovat lähettäneet omia suosikkireseptejään yhteiseksi iloksemme. Siis kokeilkaapa herkkuja uusilla mausteilla!
Rauhallista, perinteistä joulua luovasti tässä ajassa kaikille Pirran lukijoille.
Annamari Maukonen

Pirta 4 | 2012

3

Kuva Pekka Suomäki

Liiton kulttuuri- ja jäsenlehti

Uusia mausteita
perinteen jatkumoon

AJANKOHTAISTA

Larin Paraske -palkinto 2012

Ilona Korhonen uskoo
ikuiseen musiikin iloon
Teksti Annamari Maukonen | Kuvat Sami Repo
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Nauru ja ilo kaikuvat Ilona Korhosen äänessä, kun hän kertoo
taipaleestaan Larin Parasken tutkijaksi ja ihailijaksi. Perusviesti on
selvä: musiikki on kiva asia, jota ei saa ottaa liian vakavasti.

L

aulaja, säveltäjä, runoilija ja tutkija Ilona Korhonen kannustaa kaikkia musiikin
maailmaan.
– Musiikin pitäisi olla osa elämää kuin mökin
akalla, Larin Paraskella. Laulu soisi arjessa, sillä
musiikki tekee hyvää kaikille
Hän sai Kalevalaisten Naisten Liiton tämän
vuoden Larin Paraske -palkinnon taiteellisen tohtorintutkintonsa ”Tulin kuin tulikipuna – Larin
Parasken runolauluopissa” siivittämänä.
– Olen vasta alkutaipaleella, sillä Larin Paraske
on kokonainen elämäntyö. Nyt olen saanut sieluni ytimeen paraskeuden. Minä ja paraskeus emme
koskaan eroa, vakuuttaa musiikin tohtori Ilona
Korhonen.
Hän ei koe olevansa tämän päivän toisinto Larin Paraskesta, mutta sielussaan hän kantaa paraskeutta.
– Paraskeus minussa tarkoittaa traditionaalista
ilmaisutapaa, jota käytän luovasti ja modernisti.
1850-luvulla elettiin aivan erilaisessa maailmassa
kuin nyt. Minulla on ollut mahdollisuus tutustua
lähes koko maailman musiikkikirjoon, mutta Paraskelle aikanaan yksi uusi laulu ohikulkijan mukana oli ainutlaatuinen aarre.

Koko perhe musisoi,
nauraa ja koukuttaa
Pukkilalaisessa omakotitalossa itäisellä Uudellamaalla eivät soi vain Larin Parasken laulut, vaan
välillä talossa kaikuvat myös vienankarjalaiset runolaulut. Ilona Korhosen puoliso Taito Hoffrén
tekee parhaillaan taiteellista tohtorintutkintoaan
vienankarjalaisista runolauluista Sibelius-Akatemiaan.
– On hienoa, että voin kotonakin puhua runolauluista ja -laulajista. Arjessa kuitenkin enemmän puhetta riittää kotoisista lapsiperheen asioista, Korhonen muistuttaa.
– Musiikki on joka tapauksessa oleellinen osa
elämäämme, sillä myös vanhin tyttäremme soittaa
kannelta ja viulua.
Laulaminen ja nauraminen kuuluvat KorhoPirta 4 | 2012

nen-Hoffrén perheessä yhteen.
– Vitsailemme ja
nauramme harjoitusten välissä. Virheitä
saa tulla, sillä oman
luovan voiman on oltava vapaana, korostaa Ilona Korhonen.
Kahdeksankymmenen kilometrin työmatkat Helsinkiin kuluvat laulaessa.
– Matkalla minulla on aikaa ajatella ja opetella
vaikka uusia lauluja.

Musiikinopettajasta
kansanlaulajaksi
Musiikki on aina ollut lähellä Ilona Korhosta. Isä
oli kuoronjohtaja ja Ilona esiintyi erilaisissa juhlissa lähes koko lapsuutensa ja nuoruutensa. Uravalinta ei kuitenkaan ollut itsestäänselvyys.
– Aloitin musiikinopettajan opinnot SibeliusAkatemiassa heti lukion jälkeen. Valmistuessani
olin 22-vuotias musiikinopettaja, mutta en kokenut olevani valmis. Halusin oppia lisää. Kansanmusiikki kiehtoi ja aloitin opinnot kansanmusiikkiosastolla. Selkeä käänne elämässäni tapahtui,
kun pääsin professori Heikki Laitisen oppilaaksi.
Hän ehdotti jatkotutkintoni tutkimusalueeksi Larin Paraskea. Olin mukana Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran vienankarjalainen runolaulu -projektissa, jossa mukana oli myös Parasken elämästä väitellyt Senni Timonen. Hän herätti minussa
kiinnostuksen Larin Paraskeen.
Nyt on meneillään inkeriläisen runolaulun
nuotintamis- ja tutkimushanke, jossa työparina
on parhaillaan väitöskirjaa inkeriläisestä runolaulusta tekevä tutkija Kati Kallio.
– Teimme aiemmin yhdessä vienankarjalaisen
runolaulun tutkimusprojektin, jossa Katin aluetta
olivat sanat ja kieli. Minä taas olin mukana taiteentekijänä, joka tunsi materiaalit. Tästä kaikes-

Musiikki on Ilona Korhosen mielestä niin kivaa,
että hän haluaa siirtää
innostuksen eteenpäin.
Hän toivoo ihmisten
tajuavan, ettei virheitä
kannata pelätä. Seuraavalla kerralla voi aina
tehdä paremmin.
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ta sain inspiraatiota ja intoa inkeriläiseen runonlauluun ja erityisesti Larin Paraskeen. Larin Paraske ei enää ollut vain pelkkä patsas, muistelee
Korhonen.

Viisi konserttia
Larin Paraskea
Tulin kuin tulikipuna – Larin Parasken runonlauluopissa kokonaisuus sisälsi viisi eri konserttia.
Niiden keskiössä oli Larin Paraske ja jokaisessa
konsertissa Ilona Korhonen esiintyi itse joko laulajana, säveltäjänä, ohjaajana tai kuoronjohtajana.
– Itselleni tärkeä oli kolmas konsertti Tarkka
pää, tania mieli Temppeliaukion kirkossa. Siinä
17 ammattikansanlaulajaa tulkitsi säveltämääni
teosta inkeriläiseen tyylin, omilla mausteilla.
Viimeinen sarjassa oli soolokonsertti, jossa juttu pääsi lentoon ja runonlaulaja irti.
– En päättänyt etukäteen mitä laulan. Konsertissa koin, että runolaulu on minussa, osa minua
ja minuutta. Minulla on nyt työkalu, jota en enää
anna pois, Ilona Korhonen vakuuttaa.
Laulaminen ja soittaminen ovat iloisia asioita,
joita ei hänen mukaan pidä ottaa liian vakavasti.
Hän kokee olevansa kuoronjohtaja, jonka voimavarana ovat nauru ja ilo.
– Se ei tarkoita, että emme tekisi laadukasta

Larin Parasken syntymäkylään muistolaatta
Teksti ja kuva Helena Miettinen

Tunnetun runonlaulajamme Larin Parasken syntymäkylään kiinnitettiin elokuisena
päivänä kaksikielinen laatta muistuttamaan
paikkakunnan merkkihenkilöstä. Idea muistolaatasta syntyi viime vuoden keväällä, jolloin TV1:n A-studio teki ohjelmaa viimeisistä inkeriläisistä. Kuvausryhmän mukana Inkerinmaalla matkustivat Inkerin kulttuuriseuran puheenjohtaja Helena Miettinen ja taiteilija
Eeva Litmanen, jonka esiäiti Larin Paraske oli.
Yhtenä kohteena oli Lempaalan Mäkienkylä, jossa tutkija Aleksei Krjukov esitteli Larin
Parasken syntymäsijoja. Vanhat inkeriläistalot oli kaikki kadonneet. Ei ollut myöskään mitään merkkiä siitä, että kyseinen seutu on joskus ollut vankkaa suomalaisaluetta. Nykyisin
suomea puhuvia on enää muutama ikäihminen.
Paikan innoittamina Miettinen ja Litmanen päättivät hankkia muistolaatan viestittämään kylän historiasta ja kuuluisasta asukkaasta. Koska Parasken tarkkaa asuinpaikkaa ei
tiedetty, laatta päätettiin kiinnittää keskeisellä paikalla sijaitsevan kaupan seinään.
Kalevala Korun kulttuurisäätiön Usvasalo-Malmberg -rahasto myönsi hankkeelle 1 500
euron apurahan.
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musiikkia, mutta turhasta pingottamisesta ei ole
hyötyä. Rento ja vapaa ilmapiiri kannustavat koko joukkoa tekemään parhaansa. Kuorossa laulaminen ei saa olla suorituskeskeistä, sillä onnistumisen pakkoa ei ole.

Lankakauppias
laulujen rinnalla
Larin Paraske oli taitava käsityöihminen. Tästä
on osoituksena esimerkiksi Larin Paraskelta säilyneet ristipistomallit. Myös Ilona Korhonen on
koukussa lankoihin.
– Harva tietää, että minulla pääosin netissä toimiva lankakauppa. Olen vuosien varrella suunnitellut lukuisia neuleita ja kohta ilmestyy toinen
neulekirjani. Onkohan osa paraskeutta myös tämä käsityöinnostus?
Ensi vuonna Ilona Korhonen voi keskittyä laulujen kirjoittamiseen ja säveltämiseen, sillä hänelle on myönnetty valtion säveltaiteen yksivuotinen
apuraha.
– Ihanaa, että voin keskittyä luovaan työhön.
Tavoitteena on säveltää Ilona Korhonen Ensemblelle uusi kokonaisuus, joka on helpommin liikuteltavissa.
Taiteilijan tulkinnan vapaus on Ilona Korhoselle tärkeää. Hän näkee myös Larin Parasken
vahvana taiteilijasieluna, joka oli musikaalisesti
ja verbaalisesti äärimmäisen lahjakas.
Ilona Korhonen sanoo olevansa suoraviivainen, sellainen halki, poikki ja pinoon tyyppi.
– En murehdi virheitä, vaan siirrän ne sivuun.
Yritän luoda ja antaa tilaa kokeiluille, hän pohtii
toimintatapojaan.

Kurkijoen mummin
piirakat jouluksi
Joulu on kahden kiireisen freelancerin perheessä
rauhoittumisen aikaa. Silloin koko perhe on yhdessä kotona ilman liikaa vauhtia ja vipinää. Jouluaaton vietossa on mukana myös sukua, joskus
enemmän, joskus vähemmän.
Tämän joulun erityisjuttu ovat suvun yhteiset
karjalanpiirakkatalkoot.
– Uudessa kodissamme on suuri 24 leivän leivinuuni, jossa haluan paistaa Kurkijoella syntyneen mummini reseptillä tehtyjä karjalanpiirakoita. Tätini tietää reseptin ja hän on luvannut opettaa taidon meille muille, iloitsee Ilona Korhonen.
Perinne siirtyy myös keittiössä! R
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Designpääkaupunkivuosi 2012

Designvuoden loppukiihdytys
Teksti Petra Nikkinen

Kuva Suomi-Filmi Oy

Helsingin designpääkaupunkivuosi on ollut
todellista tapahtumien ilotulitusta. Muotoilusta
on tehty helposti lähestyttävää ja sitä on esitelty
lukuisista eri näkökulmista. Tarjonnan mielikuvituksellisuus, monipuolisuus ja korkeatasoisuus on
ilahduttanut niin kaupunkilaisia kuin kaupungissa
vierailleita turistejakin.
Vuotta on onneksi kolmisen viikkoa jäljellä.
Hengähdä siis syvään ja tempaudu mukaan
muotoilun vietäväksi, vielä ehdit!

Ne ihanat vanhat elokuvat!

Kuva © ESA/Hubble

”Enemmän funkista, Reino!” -näyttely esittelee Helsingissä 1930–1960 -luvulla kuvattujen elokuvien visuaalista maisemaa. Maiseman lisäksi näyttelyssä voi tutustua kotimaisten elokuvien vähemmän tunnettuihin tekijöihin, lavastajiin ja pukusuunnittelijoihin. Esillä
on myös kurkistus muotoilun ammattilaisten arkeen Helsingin suurilla elokuvastudioilla.
Näyttely tarjoaa hilpeän nostalgiaretken menneeseen Helsinkiin.
		
		
		
		

Helsingin kaupunginmuseon päärakennus
Sofiankatu 4
Näyttely avoinna 13.1.2013 asti ma–ke, pe 9–17, to 9–19, la–su 11–17.
Vapaa pääsy.

Huippukeramiikkaa Fiskarsissa
5X3 Design Visions -näyttelysarja esittelee kiinnostavaa kotimaista ja ulkomaista muotoilua. Vuorossa on viides ja viimeinen osa, jossa esillä on Jos Devriendtin ja Nathalie Lahdenmäen keramiikkaa sekä Alfredo Häberlin tuoleja.
Belgialaisen Jos Devriendtin pelkistetyt keramiikkateokset tunnetaan viimeistellyn tyylikkäästä jäljestä. Devriendtin
töitä esitellään pohjoismaissa ensi kertaa. Nathalie Lahdenmäki esittelee hienostuneiden töidensä lisäksi koko työpajansa tarjoten yleisölle mahdollisuuden päästä seuraamaan
taiteilijan keramiikan valmistustapoja. Alfredo Häberli tunnetaan Suomessa hänen Iittalalle suunnittelmistaan astioista.
Nyt näyttelyn kävijöillä on mahdollisuus tutustua Häberlin
Morosolle suunnittelemiin tuoleihin.

Rakennustaiteen museo, Kasarmikatu 24, Helsinki
Näyttely avoinna 24.2.2013 asti ti–su klo 11–18 ja ke 11–20.
Sisäänpääsy 6/3 e.
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Kuva Onoma

Voisiko Helsinki näyttää tältä?
Unbuilt Helsinki on taiteilija Nene Tsuboin ja graafisten suunnittelijoiden kollektiivi Åbäkenin kuratoima työpaja, jossa
nuoret arkkitehtuurin ja muotoilun ammattilaiset sekä opiskelijat tutustuvat Rakennustaiteen museon kilpailuarkistoon
ja tutkivat kilpailutöiden pohjalta Helsingin toteutumattomia arkkitehtuurisuunnitelmia.
Tuloksena on syntynyt pienoismalleja ja kirjallista aineistoa, jotka esitellään näyttelyssä. Kävijä pääsee tutustumaan
toisenlaiseen Helsinkiin, jota ei toistaiseksi ole olemassa.
Näyttely sisältää tunnettuja maamerkkejä, kuuluisia toteutumattomia hankkeita sekä täysin tuntemattomiksi jääneitä
kohteita.

5x3 Design Visions, Kuparipaja, Fiskars
Näyttely avoinna 6.1.2013 asti ti–su klo 12 – 17.
Liput 4 euroa.
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Pöytä on katettu!
Teksti Petra Nikkinen

Joulussa on taikaa. Pöydät notkuvat
herkkuja. Kinkkua, rosollia, laatikoita...
huumaava tuoksu täyttää koko talon.
Kenties glögi on jo lämpiämässä? Rosolli
pilkottu ja valmiina? Luumukiisseli
tekeytymässä?

J

ouluruokaperinteet elävät vahvasti sukujen tarinoissa ja valmisteluissa. Joillekin se ainoa oikea
joulu tulee aatonaattoyön kinkunpaistosta. Toinen suosii kalkkunaa. Yhtä monta kuin on juhlijaa, on jouluruokaperinnettäkin.
Suvussa kulkeneita reseptejä säilytetään kuin
rakkaimpia aarteita. Joka joulu perheissä kaivetaan esiin jo usein kellastuneet, monien vuosien
joulut läpikäyneet parhaimmat vinkit. Mukana
on tuttuja tuoksuja ja makuja, ehkä tänä vuonna
jotain uuttakin?
Paketoidaan viimeiset paketit. Katetaan pöytä, sytytetään kynttilät,
jätetään hoppu ja nautitaan
Kaneliässät tai ässät
ruuasta. Tervetuloa joulu.
100 gr voita
2½ dl sokeria
3 munaa
1 tl kanelia
1 tl leivinjauhetta tai ½ tl hirvensarvisuolaa
5½ dl vehnäjauhoja
Koristamiseen kanelia ja sokeria.

Vanhan reseptin mukaan
Voi pestään ja puolet sokerimäärästä vatkataan vaahdoksi voin kanssa. Käytä
suolatonta voita. Munat ja puolet sokerista vatkataan vaahdoksi ja sekoitetaan
voivaahtoon. Kohotusaine sekoitetaan pieneen määrään jauhoja ja lisätään ja kanelin kanssa taikinaan. Taikina saa hieman kovettua ja sitten siitä leivotaan tankoja, jotka pyöritetään kanelisokeriseoksessa ja taivutetaan S:n muotoon. Paistetaan
kohtalaisessa lämmössä (n. 200 astetta).
Lähde: Sallinen-Gimpl. P. 2002. Karjalainen keittokirja. Tammi
Näitä tehtiin ennen juhliin ja merkkipäiväksi. Kanelin tuoksu ja maku
liittyvät vahvasti jouluun. Nautin ässien leipomisesta. Kanelin miellyttävä tuoksu leivinpöydällä ja sitten uunissa rauhoittaa mieltä.
Kanelille tuoksuvat ässät maistuvat hyvältä.
Maritta Päivinen, Hämeenlinnan
Seudun Kalevalaiset Naiset

Minä leivoin taikinan,
siitä paisui pulla.
Voisinpa yhtä pyöreäksi ja tuoksuvaksi tulla.
Neilikka, kaneli ilmassa leijaa,
tuoksujen jouluinen taika.
Nallen nenää kutkuttaa
tämä onnelinen aika.
Hannele Huovi
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Kinkkumuffinit
4 dl vehnäjauhoja
2 tl leivinjauhetta
2 dl maitoa
2 kpl munia
75 g sulatettua voita tai öljyä
150 g kinkkua pikkupaloina
2 dl juustoraastetta
5 cm purjoa silputtuna
½ tl mustapippuria ja suolaa
muffinsivuokia
Paistetaan 200 asteessa noin 20 min.

Valmistus:
Sekoitetaan vehnäjauhot ja leivinjauhe. Jauho-leivinjauheseoksen joukkoon sekoitetaan maito, munat ja rasva. Loput aineet sekoitetaan taikinaan.
Muffinit voi koristella esimerkiksi pienellä nokareella sulatejuustoa, puolikkaalla kirsikkatomaatilla ja persiljalla. Maistuvat parhaiten tuoreina, mutta ne voidaan myös pakastaa ja lämmittää tarjolle tuotaessa. Kasvisversion saa helposti
tehtyä esimerkiksi vaihtamalla kinkun paprikan paloiksi tai porkkanaraasteeksi.
Mausteita voi varioida ja valmistaa myös laktoosittomina käyttämällä laktoositonta maitoa tai vettä.
Kinkkumuffinit ovat maukas ja helppotekoinen pieni suolainen pala joulun ajan tarjoiluihin glögin tai kahvin kanssa. Ovat ruokaisia ja täytPuolukkaunelma
täviä, joten voi tehdä pikkusuolaisiksi minimuffinsivuokiinkin. Re250 g piparkakkuja
septi on siksikin rakas, että tein näitä Karjalan suomenkielisen
100 g sulatettua voita
television Kotosalla -ohjelmaan vuosi sitten. Juuri tämä ohMurskaa piparkakut ja sekoita voisula
jelma jäi viimeiseksi lähes 20 vuotta kestäneessä sarjoukkoon. Painele piirakkavuoan pohjalle.
jassa.
Täyte: 2 dl vispikermaa
Lea Lihavainen, Joensuun
100 maustamatonta tuorejuustoa
Kalevaiset Naiset
1 dl tomusokeria
1 tl vaniljasokeria
Vispaa kerma ja sekoittele muut ainekset varovasti joukJoulu kuulostaa kulkuselta.
koon. Levitä pohjan päälle ja laita jääkaappiin jäähtymään.
Joulu tuntuu pumpulilta.
Päällys: 2 l jäisiä puolukoita
Joulu maistuu piparilta
reilu 1 dl sokeria
tai namuselta
2 rkl perunajauhoa
tai mantelilta.
Joulu näyttää tähtöseltä.
Joulu näyttää kynttilältä.
Joulu tuoksuu vihreältä
tai punaiselta
tai ruskealta.
Sillä joulukuusi on vihreä
ja kuusen oksan kätkössä
on piparipossun seurana
kirkkaanpunainen omena.

Laita aineet kattilaan ja kuumenna sekoitellen, anna kiehahtaa. Jäähdytä
hetkinen ja lisää piirakan päälle. Vie hyytymään kylmään.
Tämä puolukkaunelma on oma versioni Marttojen keskustelupalstalla aikoinaan pyörineestä Memmin mustikkaunelmasta. Puolukkaunelma maistuu ennen ja jälkeenkin joulun, siihen voi käyttää joulusta ylijääneet piparkakut. Puolukan ja piparkakun maut täydentävät toisiaan ja tuorejuustovaahto
tuo piirakkaan täyteläisyyttä.
Maija Vahteala, Haapavesi

Kaarina Helakisa
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Varpupaisti
Noin 1 kg paistia
(hirveä, nautaa tai lammasta)
suolaa
kimppu koivun varpuja
Kiehauta koivunvarvut runsaassa vedessä ja rakenna niistä ritelikkö uunipannulle. Sido paisti hyvään muotoon ja rukista kauttaaltaan.
Hiero pintaan suolaa ja aseta paisti varpuritelikölle uunivuokaan ja paista
175 asteisessa uunissa. Valele useasti paistia lämpimällä koivunkeitinliemellä. Valelun avulla saat varvuista makua paistiin ja kastikkeeseen käytettävään
paistinliemeen.
Varpupaisti nautitaan lanttu-, porkkana- ja perunalaatikon tai keitettyjen
perunoiden kanssa. Höysteeksi mukaan karpalo- tai pihlajanmarjahyytelöä ja
sienisalaattia.
Ohje löytyy kirjasta Maakunnan maut, Keskisuomalaisen
keittiön parhaat elämykset, Kopijyvä 2000.
Valmistauduimme Kalevalaisten Naisten kulttuuripäiviin 2001 keräämällä alueen ruokamuistoja. Yksi niistä oli varpupaisti. Sitä
syödään myös joulupöydässä, onhan syksyinen hirvenmetsästys antanut hyvää lihaa juhlapöydän antimiksi.
Ulla Kolehmainen, Hankasalmen
Kalevalaiset Naiset

Täytetyt
lammaspyörykät
Pyörykkätaikina: 500 g lampaan tai
karitsan jauhelihaa
1 valkosipulinkynsi
1 kananmuna
2 rkl tuoretta basilikaa
1 rkl tuoretta timjamia
1 tl suolaa
ripaus mustapippuria
½ tl kanelia
Täyte: 100 g kesäkurpitsaa
100 g punaista paprikaa
oliiviöljyä
100 g vuohenjuustoa
suolaa ja pippuria

Hienonna valkosipuli. Sekoita jauheliha, muna, valkosipuli, yrtit, suola ja pippuri tasaiseksi taikinaksi. Muotoile isohkoiksi pyöryköiksi.
Kuutioi kesäkurpitsa ja paprika n. ½ cm kokoisiksi paloiksi ja kääntele
öljyssä pannulla viitisen minuuttia. Ota lämpö pois, ja lisää joukkoon vuohenjuusto. Lisää tarvittaessa suolaa ja pippuria.
Tee sormella reikä lihapullaan, ja lisää täyte. Sulje reikä.
Paista uunin ylimmällä tasolla 250 asteessa 10–12 minuuttia.
Kuusen alla on kummaa puhinaa, karvaisen kuonon jouluista tuhinaa.
Heilahtaa kuusen katveessa tassu, kurahtaa vihreän varjossa massu.
Joulukarhu on asialla, oksien peitossa kuusen alla.
Karhulla mielessä jouluiset ilot, pukki ja lahjat ja omenakilot.
Karhun mielessä joulu välkkyy, kynttilän valo silmissä läikkyy.
Mieli on auvoinen, mieli on avoin, vietetään joulua jouluisin tavoin.

Olen saanut tämän reseptin mieheni Ruotsissa asuvalta serkulta. Tästä on tullut meidän perheen suosikki. Toivon, että
siitä tulee suvussa kulkeva resepti. Ei perinteinen jouluruoka, mutta sinne kyllä ehdottoman sopiva!
Annamaija Eskola, Helsingin
Kalevalaiset Naiset

Elina Karjalainen, Uppo-Nallen jouluruno
Pirta 4 | 2012
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Suomalainen
lanttulaatikko Ruotsissa
1 iso lanttu
25 g voita
1 dl kuohukermaa
1 muna
½ dl siirappia
valkopippuria
korppujauhoja
Paloittele, keitä ja soseuta kuorittu lanttu. Lisää lämpimään soseeseen muut ainekset.
Lanttulaatikko paistetaan pienissä, voidelluissa keramiikkavuoissa. Ripottele pinnalle
korppujauhoja. Lopuksi reilu voinokare mukaan ja paista pitkään, vähintään kaksi tuntia miedossa uuninlämmössä.
Jouluna jos milloin muistuu Suomi mieleen, kun asuu toisessa maassa. Se näkyy myös
joulupöydässä. Toki uuden kotimaan jouluherkkuja haluaa kokeilla, varsinkin alkuvuosina valmistin ”Dopp i grytan” eli maustettua kinkunpaistolientä, johon kastetaan siirappilimppukuutioita. Ei jäänyt minun joulupöytääni.
Ruotsalaiset jouluruuat ovat osin samoja kuin suomalaiset. Kinkku komeilee
keskellä pöytää, mutta lisäksi ruotsalaiset herkuttelevat kylkiluupaistilla, lihapullilla ja monenmoisilla makkaroilla.
Mutta jos rakkaimmista resepteistä puhutaan, on rehellisyyden
nimissä tunnustettava, että minun jouluni ei maistu joululta
ilman lanttulaatikkoa.

Huittislainen
Hannulan joulupuuro

Inkeri Lamér, Götanmaan
Kalevalaiset

Huittislainen joulupuuro keitetään suoraan maitoon. Luomumaidolla saat herkullisen lopputuloksen.
Maitolitraa kohti käytetään noin 1,5–2 dl kokonaisia ohraryynejä. Raaka-aineena kannattaa käyttää kokonaisia luomuviljeltyjä
ohraryynejä. Puuroa keitetään hiljaisessa lämmössä 4–5 tuntia. Ryynien
liottaminen vedessä lyhentää hieman keittoaikaa. Lopuksi lisätään suola ja
maun täydentäjäksi tilkka kermaa, mieluiten luomua. Muistakaa laittaa manteli joulupuuroon!
Puuron kanssa nautitaan luumukiisselia ja kermavaahtoa tai sokeria ja kanelia.
Avioiduin nyt jo edesmenneen Huittisista kotoisin olleen mieheni kanssa vuonna
1979. Meillä kotona oli joulupuuro aina tehty riisistä. Satakunnassa ja eritoten
Huittisissa sitä vastoin ohrankryynipuuro oli säilyttänyt joulu- ja juhlapuuron aseman. Mieheni ja minä päätimme elvyttää tätä perinnettä ja siitä lähtien onkin
meidän perhe nauttinut ohrankryyneistä tehtyä joulupuuroa luumusopan kera.
Meidän perheen joulu ei ole joulu ilman sitä.
Niinä vuosina kun omat peltomme tuottivat ohraa, teetimme siitä paikallisessa Sammun myllyssä kokonaisia ryynejä, jotka sitten noin 1 kg
pikkuisina säkkeinä toimivat joulutervehdyksenä ystävillemme, sukulaisillemme ja työtovereillemme.

Suloinen pakkanen,
tuot meille joulun.
Kun et tule tuulena,
kun et tule märkyytenä,
kun et ole meren aalto
pakkashilepakahtuva
kun olet tähti
niityn yllä,
koivu huurteessa
ja kidelumi kasvoilla,
onnellinen pako lämpöön,
lapsuuteen.
Lassi Nummi

Pirkko Valpasvuo-Jaatinen,
Huittisten Kalevalaiset
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KOLUMNI

Miltä joulu näyttää; 			
kurkistus ikkunasta

K

Kuva Petri Puromies

Kulttuurintutkija ja
runoilija Laura Puromies
vierailee Pirran vuoden
2012 kolumnistina.
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un on pimeää ja vaeltelee loskajaloin kaupungin kaduilla, lepää silmä ja
innostus syttyy herkästi näyteikkunoiden edessä.
Tavaroiden maailma voi olla kiehtova ja näyteikkunat ovat parhaimmillaan
mielenkiintoisia taideteoksia tai pienoismaailmoja, joiden kautta voi sukeltaa
halun ja tarpeen, houkutuksen ja käytännön ytimeen tai vain katsella miltä esillepano näyttää.
Olen kerännyt itselleni pienen kokoelman valokuvia tavaratalon jouluikkunoista vuosien varrelta. Joulu on aina sama, mutta tapa esittää sitä vaihtelee ja
kuvastaa ehkä jotakin kulloisestakin ajasta. Pula-ajasta selvittyä näyteikkunassa
esiintyi suuri suku arvokkaasti perinnepirttiin kokoontuneena. Lapsilla oli asiallisesti yksi paketti sylissä, mutta pöytä notkui ja leipävarras katossa oli mittava.
Pikku hiljaa joulupukki hiipi mukaan asetelmiin. Vuosi vuodelta pulleampana. Rehevän hyväntekijän nuttu kirkastui punaisemmaksi, karvareunat näyttävimmiksi, posket hehkuvimmiksi ja lahjaröykkiöt korkeimmiksi.
Joinakin vuosina joulu esitettiin täysin paketoituna. Ikkunat olivat täynnänsä erilaisia lahjapaketteja. Joulu oli jotakin, joka selviäisi vasta kääreet avattua.
Houkuttelu oli maltillisen muodollista. Sadun määrä on myös vaihdellut ikkunoissa. Joulu on kuulunut prinsessoille, tontuille, keijuille, menninkäisille
vuodesta riippuen ja aika usein joulun lähettiläinä on esitetty söpöjä pieniä
metsäneläimiä.
Joskus joulu on ollut puuhakas, joskus hillitty sosiaalinen kohtaaminen
salongissa, joskus luonnon helmassa, joskus urheilullinen, joskus elektroninen. Joulua on esitetty näyteikkunoissa eri tavoin ja sen tunnelma on
vaihdellut. Ehkä jokaisessa joulussa kaupankin esittämänä on kuitenkin mukana ripaus lohtua.
Mieltä kutkuttavin jouluikkuna on villiltä seitsemänkymmentäluvulta. Mitä mahtaakaan ollut mielessä näyteikkunan naisella, jolla on hirvenpää ja koppa kädessä?
Millaista joulumieltä hän onkaan lähdössä etsimään ja
mitä koppaansa keräämään?
Joulu kurkistaa myös kotien ikkunoista. Laitamme
jouluvalot pimeyden vallattua maan. Kilpavarustelu saa
kujanteet ja tienoot suorastaan säihkymään. Sinistä, punaista, pientä ja kirkasta, köynnöstä, tähtiä… mutta
vähemmän uskoa, toivoa ja rakkautta näinä päivinä.
Ikkunoiden joulu on kurkistusta odotukseen ja hetkeen, jona kaikille on julistettu hyvä tahto. Toivottavasti. Haluamme pimeään laittaa valon ja valoon
luoda tunnelman. Haluamme kurkistaa ja toivoa.
Ja joulun ikkunassa voi olla pieni ”pling” hyvään
mieleen – katsoimme sitten ulkoa sisälle tai sisältä
ulos. Hyvää joulua kaikille ja kiitos tästä vuodesta!
Laura Puromies
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Muotoiltu paikallisuus
Teksti Emma Susi | kuvat Heidi Valtonen

Satakuntalaisten taidekäsityöläisten ryhmän JUUREVAn kantavina voimina ovat paikallisuus ja alueellinen kulttuuriperintö. Toiminnan perusta nojaa vahvalle käsityöosaamiselle
ja yhteisiin arvoihin.

JUUREVA -taidekäsityömallisto on ainutlaa-

Mari Syrénin Yyterikoruja.

tuinen kokonaisuus, joka toteutettiin Satakunnassa vuosina 2008–2009 taidekäsityön tuotekehityshankkeessa. Malliston tuottaja Emma
Susi perehtyi ryhmän dynamiikkaan keskustelemalla yhteisön kanssa heidän suhtautumisestaan
omaan työskentelyyn sekä suhteestaan paikallisuuteen, kulttuuriperintöön ja käsillä tekemisen
tietotaitoon.

Juuret paikallisuudessa

Susi, Emma (2006):
JUUREVAA. Hanke,
mallisto, yhteisö.
Satakunnan taidetoimikunnan julkaisuja.
www.juureva.fi

14

Kymmenen tekijän yhteistä taidekäsityömallistoa kohtaan on osoitettu runsaasti kiinnostusta.
Yksi tekijä liittynee yhteiskunnalliseen ilmiöön,
jossa tulevaisuuden kulutustottumukset kohdistuvat yhä enemmän persoonallisuuden korostamiseen. Käsin tehty, paikallisuudesta ja perinteestä kumpuavat teemat sekä omat juuret tuntuvat kiinnostavan nykyajan kuluttajaa.
Alueellisen identiteetin ainutlaatuisuutta halutaan
painottaa.
Perinteinen äidiltä
tyttärelle tai isältä pojalle siirtynyt käsin tekemisen taito on katoavaa perinnettä, jota on herätty vaalimaan.
Kädentaitajia on alettu arvostaa uudella tavalla ja käsin tehtyjä tuotteita pidetään laadukkaina ja suunnittelua kiinnostavana. Näistä ollaan myös valmiita maksamaan.
Juurevan rinnalla useat paikalliset käsityöyhteisöt voisivat korostaa entisestään käsin tekemisen

ainutlaatuisuutta, omia juuriaan ja paikallisperinteestä nousevaa tematiikkaa.

Ei päälle liimattua
Juurevan tavoitteena ja tarkoituksena on herätellä asiakkaita tulkitsemaan tuotteiden paikallisuutta eli satakuntalaisuutta omalla tavallaan ja
omista lähtökohdistaan. Tästä syystä mallistossa
ei ole leimallisesti maakuntaa symboloivia tunnuksia, kuten karhua, tyrnimarjoja tai nahkiaista.
Joissakin sarjoissa ja tuotteissa paikallisuuden
esiintuominen on helpompaa ja osoittelevampaa.
Osassa tuotteista satakuntalaisuus kumpuaa siihen vaikuttaneista taustatekijöistä. Satakuntalaisuutta on myös se, että jokainen Juurevan tekijä

HEINÄ-sarjan keraaminen
kaitaliina, korkeapolton keramiikkaa.
Pirta 4 | 2012

”

Jos tietoisesti pyrkii välttämään sitä, ettei paikallisuus ilmenny sun töissä, niin silloin sitä ei oo. Mut aina jos vaan
tekee, että se tulee susta itsestäs mitä sä teet, niin silloin siellä
ihan varmasti on näkyvissä satakuntalaista. Kyl mäkin oon ihan
satakuntalainen. Mä oon henkeen ja vereen satakuntalainen.
Jan Torstensson, lasinpuhaltaja, 2010
työskentelee ja asuu maakunnassa. He ammentavat tuotteisiin ideoita omasta lähiympäristöstään,
sen historiasta ja perinteistä.

Yyteri kaulalla
Korumuotoilija Mari Syrénin Yyteri-korusarjassa
herätellään ajatuksia koko Suomen mittakaavassa
tunnetusta hiekkaranta-alueesta. Yyterin sannat
ja dyynit ovat erityisesti paikallisesti merkittävä
alue. Syrén on ottanut käyttöön ikivanhan hopeavalutekniikan, jossa seepiankuoreen valetaan sulaa hopeaa. Näin hopean pintaan syntyy dyynimäinen tai meren pohjaa jäljittelevä aaltomainen,
uniikki muoto.
– Yyterin kuusi kilometriä pitkä dyynialue on
ainutlaatuinen koko Euroopassa. Rannalla hiekka muodostaa aaltomaisia kuvioita tuulen ja veden vaikutuksesta. Koru saa kuvionsa kuoren
kalkkiosan muodostamasta rakenteesta, kertoo
Syrén.

Kesän tuoksu
Keramiikka-artesaani Sirpa Luukkonen halusi korostaa Heinä-keramiikkaesineissään omia lapsuuden muistojaan.
Pirta 4 | 2012

– Mieleeni tuli leppeässä kesätuulessa huojuvat
heinän korret, joihin lapsena keräsin mansikat –
ne vähät, jotka eivät menneet parempiin suihin,
hymyilee Luukkonen.
Suunnittelu lähti vapaasti, käsin maalatuista
viivoista. Viivat sai varteensa marjamaisia palloja, joista tulikin metsämansikoita. Käsityöläinen
on halunnut tuoda maalatulla kuviolla yksinkertaiseen muotoon sisältöä.

Merimaisema Porin rannikolta, Kallosta.

Viitteellinen paikallisuus
Paikallisuus näkyy Juurevan tuotteissa lähes huomaamattomina viitteinä, ei leimallisina merkkeinä. Asiakkaalle ja tuotteen loppukäyttäjälle tuote merkitsee usein muuta kuin sen tekijälle. Satakuntalaisuus saattaa muuttua suomalaisuudeksi,
paikallisuus koko Suomea koskevaksi teemaksi.
Tulkintojen monialaisuus ei tee yksittäisestä tuotteesta tai mallistosta yhtään merkityksettömämpää, päinvastoin. Kansainvälisestä näkökulmasta katsottuna on etu, että paikallisuuden merkit
tunnistetaan suomalaiseksi käsityöosaamiseksi.
Se on juuri sitä, josta tekijät haluavat tulla tunnetuksi. R

Kirjoittaja on
intohimoinen
muotoilun ja
taidekäsityön
ystävä ja seuraaja.
Hän valmistelee
kulttuuriperinnön
tutkimuksen
väitöskirjaa aiheesta
Kulttuuriperintö
tuotteena, opettaa
kulttuurituotantoa
Turun yliopistossa ja
toimii päätoimisesti
Porin kaupungin
tuottajana.
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Kuva Rodeo
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Korut

antavat naiselle voimaa
Teksti ja kuvat Petra Ahde-Deal

Käytämme koruja
koristautuaksemme, mutta minkä
takia? Syyt korujen
käytölle ja omistamiselle ovat usein
yksilöllisiä, mutta
syiden perusta
on sosiaalisissa
käytänteissä ja
yhteyksissä.
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uurin syy korujen käytölle ovat tunnesiteet, jotka ovat yleensä ajan mittaan rakentuneet. Joskus omistajalla saattaa olla koruunsa voimakas
tunneside jo heti alusta asti, mutta
useimmille tunneside muodostuu yhteisen historian myötä. Tunnesiteiden perustana
ovat usein muistot läheisistä ihmisistä ja elämän
merkityksellisistä tapahtumista. Erityisesti naiset
uskovat saavansa voimaa koruistaan. Korujen
kautta saatetaan myös ilmaista sosiaalista asemaa
tai ikää. Kun koruja saadaan lahjoiksi tai hankitaan saavutusten merkeiksi, niiden tunnesiteet
ovat usein vahvoja alusta alkaen.

Uskomukset ja voimat
Naiset usein kertoivat saavansa voimaa koruistaan. Tämä voima perustuu yleisiin uskomuksiin
ja naisten omiin tai korujen edellisten omistajien
kokemuksiin. Koruissa uskotaan olevan niin parantavia, suojaavia kuin symbolisiakin ominaisuuksia. Näitä voimakoruja käytetään arjessa
tuomaan onnea tai parantamaan elämän laatua.
Myös erityisiä ominaisuuksia omaavia koruja voidaan käyttää.

Että niissä on semmoista arvokasta, joka ei
pysy mun muistissa. Että ne palauttaa, ne
säilyttää ja palauttaa mulle sellaisia arvokkaita muistoja. Että ei mun hatarassa päässä
pysy se kaikki hyvä mitä mulla on olemassa.
Mun täytyy ottaa se kuvien kautta tai korujen kautta. Mulle varmaan tulisi sellaista
irrallisuuden tunnetta ja yksinäisyyden tunnetta ilman tällaisia taikaesineitä. Että kyllä
se on ihan totta. Kyllä mä olen sen kokenut,
että ne on tärkeitä vaikka mielellään on vapaa ja juureton välillä.

Useita vuosia yritimme hankkia perheenlisäystä. Yritykset kariutuivat aina raskauden
alkuvaiheessa. Sitten sain mieheltäni lahjaksi pronssisen Hattulan lintu -riipuksen.
Luin mielenkiinnolla tarinan uskomuksista,
joita lintuhahmoon ja räpyläjalkoihin oletettiin liittyvän. Syvällä mieleni sopukoissa
toivoin korun tuottavan minullekin hedelmällisyyttä. Olinhan saanut riipuksen rakkaimmaltani. Korusta tuli salainen onnenkaluni. Kas kummaa, pian olin raskaana ja
raskaus tuotti hedelmää – pienen pojan. Riipuksestani tuli minulle rakkain koruni. Sen
onnea tuottavaa voimaa en voi todistaa,
mutta muisto elämäni yhdestä tärkeimmästä tapahtumasta säilyy aina tuossa korussa.

(Linda, 59 vuotta, haastattelu)

(tarina-aineisto)
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Emma, 52 v., on saanut tämän rannekorun äidiltään,
koska äiti ei voi sitä enää käyttää. Emman äidillä oli
ainoastaan kolme korua, tämä ja vihki- ja kihlasormukset. Emma nuorimpana tyttärenä sai rannekorun,
jonka Emman isä oli antanut Emman äidille. Äidistä
oli tullut leski 38-vuotiaana viiden lapsen äitinä eikä
hänellä enää koskaan ollut varaa ostaa koruja. Isä
oli ensin antanut ranneketjun lahjaksi ja jokaisen lapsen synnyttyä antanut siihen uuden
sydämen muotoisen riipuksen. Rannekorussa on
myös muisto heidän ainoalta yhteiseltä matkaltaan maailmannäyttelyyn, sekä riipus jossa on viisi
lukkoa kuvaamassa heidän lapsiaan. Pyörittämällä
hevosenkengänmuotoista riipusta se muodostaa sanat
”I love you” (minä rakastan sinua). Tämä on Emman
arvokkain koru, jota hän ei uskalla käyttää,
koska pelkää sen katoavan.

Sukupolvien ylittävä omistaminen
Yksi tärkeä syy tunnesiteiden muodostumiselle on
korujen rooli sukupolvien yhdistäjänä, jolloin samaa korua on käyttänyt usea eri sukupolvi. Siten
jokainen korua kantanut on vuorollaan kokenut
yhteyden edellisiin ja tuleviin sukupolviin. Voimat, uskomukset ja muistot matkustavat tällaisen
korun mukana sukupolvelta toiselle. Jokainen korun omistaja saa nauttia sekä korun kauneudesta
että sen mahdollisesti tarjoamista voimista. Perheillä on usein selkeä kaava, jonka mukaan koru siirtyy sukupolvien yli. Se saatetaan aina antaa
esimerkiksi vanhimmalle tyttärelle hänelle erityisen tärkeänä päivänä.
Tuo vaatimaton risti, yksinkertaisuudessaan
oli minulle erityisen rakas, kertoihan se jotain menneistä ajoista ja äitini historiasta.
Ristin taakse poikkisakaraan oli kaiverrettuna 16.6.46. Kun itse kävin rippikoulua
toivoin salaa, että saisin lahjaksi tuon äidin
rippiristin. Ilahduin suunnattomasti, kun
rippikirkkoon lähtiessämme äitini ojensi sen
minulle. Siihen oli kaiverrettuna taakse pys-

18

tysakaraan tuo päivämäärä ”20.6.71”. […]
Kun esikoiseni kasvoi nuoreksi neidoksi,
halusin liittää hänet tuon korun kautta sukupolvien ketjuun. Annoin äitini rippiristin
tyttärelleni lahjaksi 15-vuotissyntymäpäivänä. Kaiverrutin ristin etupuolelle päivän
muistoksi ”Eeva 22.6.96”.[…] Itse soisin,
että koru jatkaisi kulkuaan vielä tulevillekin
sukupolville. (tarina-aineisto)
Näin uusi sukupolvi liitetään korun avulla suvun
naisiin tai miehiin. Jokaisella korun omistajalla on omat kokemuksensa liittyen koruun ja sen
käyttöön, jotka myöhemmin muodostuvat muistoiksi ja ne mahdollisesti siirretään korun seuraavalle omistajalle. Korut siis toimivat fyysisinä esineinä, jotka siirtävät muistoja eteenpäin.

Muistojen välittäjät ja kantajat
Monet naiset kertoivat miten pelkästään jo korujen katselu ja niiden koskettaminen toivat heidän mieleensä muistoja. Joskus naiset kertoivat
avaavansa korurasian vain muistellakseen. Hyvin
usein koruja kuitenkin puetaan päälle itselle tärkeiden muistojen takia. Monet kertoivat käyttäPirta 4 | 2012

vänsä tiettyjä koruja pitääkseen rakkaat ihmiset
lähellänsä tai aktivoidakseen vanhoja muistoja.
Kaikki koruihin liittyvät muistot eivät suinkaan ole positiivisia. Joskus kipeitäkin muistoja
omaavia koruja säästetään, mutta niitä ei haluta
käyttää tai katsella. Koruilla on siten aktiivinen
rooli muistelemisen säätelijöinä. Niitä saatetaan
ottaa korurasiasta kun halutaan aktivoida rakkaita muistoja tai haudata epämiellyttäviä. Korut
eivät siis ainoastaan toimi muistojen käsittelyn
työkaluina, vaan myös niiden ikuistajina. Korun
näkeminen, sen koskettaminen tai käyttäminen
herättää muistoja.

Rituaalit ja lahjat
Koruilla on tärkeitä rooleja useissa rituaaleissa
ja siirtymäriiteissä erityisesti naisen elämässä. Ne
voivat toimia symboleina ja fyysisinä osina perinnettä, kuten sormukset häissä ja ristit rippijuhlissa. Mutta korut kuuluvat osana myös muihin
siirtymäriitteihin kuin sakramentteihin. Niillä on
usein merkittävä osa esimerkiksi ammattiin valmistumisen juhlassa lahjoina tai vaikkapa ammattisormuksina.
Monet isät myös palkitsevat uuden äidin korulla. Tällaiset lapsen saamiseen liittyvät korut
toimivat myöhemmin muistojen välittäjinä synnytyksestä, uudesta perheenjäsenestä ja vauva-ajasta. Perhejuhlin, kuten jouluun, syntymäpäiviin ja
äitienpäivään, liittyy usein paljon perhekohtaisia
rituaaleja.
Korut voivat joskus toimia rituaalien ylläpitäjinä perheissä. Naiset voivat muistaa äitiensä käyt-

täneen tiettyjä koruja aina juhlassa ja myöhemmin haluavat myös kunnioittaa juhlaa ja sen perinteitä samoilla tai omilla juhlakoruillaan. Usein
juuri näin korujen käyttöön liittyvät perinteet kulkevat suvussa sukupolvilta toiselle.
Korujen käytölle ja omistamiselle löytyy siis
paljon erilaisia syitä. Usein niissä kannetaan mukana läheisiä ihmisiä, muistoja elämän merkityksellisistä tapahtumista ja tarvittaessa niistä ammennetaan voimaa vaikeassa elämäntilanteessa.
Korujen kautta viestitään muille asioita omasta
itsestä, kiinnostuksen kohteista ja omasta tyylistä. Toisaalta koruun liittyviä tarinoita tai muistoja ei välttämättä haluta välittää muille. Tällöin ne
toimivatkin henkilökohtaisten muistojen välittäjinä. Korun omistaja päättää, mitä korujensa kautta haluaa kommunikoida.

Arvokkaimmat säilytetään rasiassa
Naiset eivät aina käytä kaikkia omistamiaan koruja. Korurasioissa saatetaan säilöä koruja aina
ensimmäisistä koruista nuoruusvuosilta tämän
päivän koruihin. Jotkut korut ovat saattaneet
käydä fyysisesti liian pieniksi tai niiden tyyli ei
enää sovi. Useimmiten kuitenkin syy korun käyttämättömyydelle on pelko sen katoamisesta. Jos
koruun liittyy liian voimakkaita muistoja tai se
edustaa hyvin merkityksellisiä asioita suvusta tai
perheestä, sen käyttöä arkena vältetään. Tällaisia
koruja saatetaan joskus käyttää hyvin arvokkaissa tilaisuuksissa, joihin tiedetään muiden koruun
liittyvien ihmisten myös osallistuvan. Koru on siis
paljon muutakin kuin vain ulkoinen koriste. R

Artikkeli perustuu kirjoittajan tammikuussa julkaistavaan väitöskirjaan Women and Jewelry – The Social Approach to Wearing and
Possessing Jewelry. Haastattelulainaukset ovat väitöskirjan aineistosta
ja tarinalainaukset Kalevalaisten Naisten Liiton keräämästä korutarinaaineistosta, jota myös on käytetty väitöstutkimuksen aineistona.
Petra Ahde-Dealin väitöskirja Women and Jewelry – The Social
Approach to Wearing and Possessing Jewelry tarkastetaan
tammikuussa Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa. Väitöstilaisuus on perjantaina 25.1.2013 klo 12.00.
Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu,
Mediakeskus Lume, Sampo-sali, Hämeentie 135 C, Helsinki.
Tilaisuus on julkinen ja pidetään englanniksi. Tervetuloa!
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KALEVALA KORUN KUULUMISIA

Kalevala Korun uusi lippulaivamyymälä 					
on avattu Helsingin keskustassa

Teksti ja kuvat Kalevala Koru

Kalevala Koru siirtyy Unioninkadun myymästä uusiin tiloihin, historiallisen Esplanadin puiston viereen. Myymälä on avattu juuri sopivasti joulusesonkia varten..
K Uusi myymälä sijaitsee Helsingin keskustassa, Grönqvistin talossa, osoitteessa
Pohjoisesplanadi 25–27. Yritys keskittää
nykyiset toimintonsa Kampin kauppakeskuksen ja Unioninkadun myymälöistä Pohjoisesplanadille. Kampin kauppakeskuksen myymälä on sulkenut ovensa
23. syyskuuta, ja Unioninkadun myymälä
palvelee helmikuun 2013 loppuun saakka.
– Olemme etsineet sopivaa tilaa Helsingin keskustasta jo jonkin aikaa. Kun
sopiva tila keskeiseltä paikalta löytyi, oli
päätös muutosta nopea ja helppo. Toimintojen keskittäminen yhteen liikkeeseen Helsingin keskustassa palvelee jatkossa asiakkaita entistä paremmin, toimitusjohtaja Riitta Huuhtanen kiteyttää.
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Elämyksellinen
myymäläkonsepti
Uuden myymäläkonseptin suunnittelun pohjana toimii Aalto-yliopiston
opiskelijatyöryhmän näkemys Kalevala Korun ja Lapponia Jewelryn brändituotteiden palvelukonseptista. Ryhmän
tavoitteena oli luoda ainutlaatuinen konsepti, jossa yhdistyvät eri asiakasryhmien tarpeet. Uuden myymälän projektivastaavana toiminut Kalevala Korun
myyntijohtaja Ursula Ilmes kertoo, että yritys onkin lähtenyt rohkeasti kysenalaistamaan perinteisen kultasepänmyymälän vitriiniesillepanot ja halunnut tuoda korut lähemmäksi kuluttajaa.
– Johtavana suomalaisena korubrändinä haluamme olla suunnannäyttäjä
myymäläsuunnittelussa. Mielenkiintois-

ten korujen lisäksi haluamme luoda myös
elämyksellisen myymäläkokemuksen. Uskomme, että myymälämme tavoittaa uusia kohderyhmiä, jotka mahdollisesti eivät
ole koruihimme aiemmin tutustuneet.
Esplanadin myymälästä tulee yrityksen molempien tuotemerkkien lippulaivamyymälä. Loistosijainti aivan Helsingin sydämessä luo positiivisia odotuksia.
– Kanta-asiakkaamme ovat meille erityisen tärkeitä, mutta haluamme kohdentaa palvelumme myös Pohjoisesplanadin
turistivirtoihin. Kalevala Koru edustaa
ainutlaatuista suomalaista korumuotoilua
ja käsityötaitoa, siksi tuotteiden tulisi näkyä mahdollisimman keskeisellä paikalla,
kertoo toimitusjohtaja Riitta Huuhtanen.

Kalevalaisten Naisten Liiton jäsenenä saat
10 % korualennuksen asioidessasi Kalevala
Korun ja Lapponia Jewelryn omissa myymälöissä Helsingissä. Ota viimeisin oma Pirta-lehtesi mukaan todistaaksesi jäsenyytesi.
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75 vuotta Kalevala Korun mainontaa

Koruja heimolaisille
Teksti Petra Nikkinen | Kuvat Kalevala Korun arkisto

K

alevala Koru astui rohkeasti 2000-luvulle liittämällä omistamansa Kaunis Korun
ja sen muotokielen osaksi Kalevala Korua. Suurimpia myyntihittejä olivat Kirsti
Doukasin suunnittelema Vanamo, Marja Sunan Lumikukka ja Tony Granholmin Talon Sydän.
Mainontaa ja yrityksen laajaa mallistoa kohdistettiin entistä enemmän määritellyille kohderyhmille. Ensimmäisen vuosikymmenen lopussa nostettiin esiin vahvasti
Kalevala Korun brändi-identiteettiä, jonka keskiössä olivat korujen kantajia yhdistävä heimolaisuus ja korujen sekä yrityksen merkitykselliset tarinat. Osaksi mainontaa
nostettiin Kalevala Korun merkitys suomalaisen kulttuurin välittäjänä ja uusien sekä
unohdettujen tarinoiden kertojana. Sloganiksi valittiin Kalevala Koru – Astu tarinaan.

Astu tarinaan.

TERVAS
KORUSARJA JUUREVALLE MIEHELLE
DESIGN JARNO RÄSÄNEN
Lue lisää www.kalevalakoru.fi
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VOIMASANOJA
AJANKOHTAISTA

Pari valittua sanaa
Teksti Satu Laatikainen | kuva Grape Productions Oy

Suomalainen rap
soi moniulotteisesti. Paleface eli
Karri Miettinen on
mies, jolla on ääni
ja aate – ja taito
puhutella. Historiastamme muusikko lukee suuntaviivat parempaan
tulevaisuuteen.

S

uomeksi tehty rap on etenkin viime
vuosina osunut ajankohtaisiin kipupisteisiin. Palefacen 2010 ilmestynyt
Helsinki–Shangri-la-levy osoitti, miten painavasti, pelottomasti ja suorapuheisesti musiikki parhaimmillaan
toimii. Aiemmin etupäässä englanniksi räpänneen
muusikon tuorein levy Maan tapa ottaa painokkaasti kantaa koko maailman tolaan.
Paleface on tehnyt musiikkia aktiivisesti yli
kymmenen vuotta, ja tällä hetkellä työmahdollisuuksia ja eri kärkimuusikoista koostuvia kokoonpanoja on tarjolla niin, että muusikko pääsee valitsemaan niistä olennaisimmat. Paleface
tekee tiivistä yhteistyötä niin kotimaisten kuin
ulkomaisten rap-artistien kanssa, mutta sooloura
on miehelle itselleen omin ja tärkein alue.
Paleface on rohkea kokeilija, jonka musiikissa
soi niin rockin, folkin, kansanmusiikin kuin protestilaulunkin perinteitä. Palefacen kaltaisten lahjakkaiden tienraivaajien ansiosta rap on kotiutunut Suomeen hyvin. Sen matka Amerikan puuvillapelloilta ja ghetoista on ollut samantyyppinen
kuin aikanaan rockilla, joka muotoutui Suomessa
vähitellen käännösiskelmästä ja esikuvien jäljittelemisestä vahvojen tekijöiden kuuloiseksi suomirockiksi.
– Rapissakin on olemassa kaikki tyylilajit, ja
se taipuu tarvittaessa myös hellään ja hillittyyn ilmaisuun. Itse pidän tärkeänä työskennellä erilaisissa ympäristöissä ja rikkoa muotteja, Paleface
toteaa.

Sanoista tekoihin
Hiphop on lyriikkavetoista musiikkia, jonka säkeisiin mahtuu sanoja ja sanomaa. Paleface jäi
kieleen kiinni jo lapsena. Kotona musiikki oli jatkuvasti läsnä, ja muusikonalku kävi myös kirjoittajakoulussa, joka sytytti kiinnostuksen kielen rakenteeseen ja synonymiteettiin, siihen, kuinka sanat voi korvata maukkaammilla.
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Paleface toteaa käyneensä vuosien varrella läpi valtavasti tekstejä. Vaihtelevia kulmia kieleen
englantilaista filologiaa opiskeleva muusikko saa
puolestaan käännöstöitä tekemällä.
– Avainasemassa on sanavarasto. Arkikielessä
käytämme vain vähän sanoja, ja niitä on tietoisesti etsittävä. Rap-musiikissa on loputon määrä mahdollisuuksia. Työ on kokeilua, tekemisen
kautta oppimista ja tasapainottelua juurille uskollisuuden ja omaperäisyyden välillä.
Vaikka sanat ovatkin rap-musiikin ydin, välttämättömän ulottuvuus sille on myös esiintyminen, sillä ”rap tapahtuu livenä”. Visuaalisuuden
kautta musiikki tulee lihalliseksi ja hetkellisesti
näkyväksi.
– Musiikki on itsessään näkymätöntä, mutta kokonaisvaltainen keikkatilanne on vähintään kolmiulotteinen. Esiintyessä ottaa haasteen
ja altistaa itsensä suurimman mahdollisen kritiikin kohteeksi, mutta siinä on myös mahdollisuus
päästä hetkeen kiinni. Ja hetkessä oleminen on
viisain tapa elää.

Musiikin korjaava voima
Pienempien puolta pitävälle Palefacelle kieli ja
musiikki ovat työkaluja maailman parantamiseen. Välineidensä voimaannuttavan vaikutuksen
hän on kokenut kouriintuntuvasti. Paleface kertoo työpajakokemuksestaan Harvialan koulukodissa, jossa hän teki parin vuoden ajan räppiä teini-ikäisten poikien kanssa.
– Pojat olivat pääosin huostaanotettuja kavereita, joiden elämästä puuttui kronologia. Miehenalkuja, joiden itsetunto oli hajotettu neutroneiksi. Poikien näköpiirissä ei ollut mitään, mitä
kohti mennä.
Paleface kuvailee, miten musiikinteossa edistyttiin kuin sipulia kuorien. Porukalla kirjoitettiin
biisejä, joista jokainen sai kirjoitettavaksi säkeensä. Ensimmäiset sanoitukset olivat täynnä vihaa
ja kirosanoja, mutta kerros kerrokselta mukaan
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alkoi tulla omakohtaisempia sävyjä ja uusia tunteita – synkät asiat saivat nimiä, ja nuoret löysivät
tarinansa. Työpajajakson aikana valmistui levy,
joka nauhoitettiin Palefacen kollegan, Steen1:n
studiolla.
– Rap-minän takaa oli helpompi kelailla omia
kokemuksia. Nuorelle oli elämys ymmärtää, että
kukaan tunnettu räppäri ei voi kirjoittaa tätä biisiä minun elämästäni. Jokainen tarvitsee onnistumisen kokemuksia ja suunnan. Itselleni oli suuri
hetki, kun yksi nuorista sanoi olevansa ehkä kolmen vuoden kuluttua valmis osallistumaan rapin
SM-kisoihin. Teimme yhdessä jotain, joka oli lähtökohtaisesti mahdotonta.

Miten historiaa luetaan?
Palefacelle musiikin tekemisessä lähtökohta on
suomalaisuus, ja juuriltaan hän löytää luovan jutuniskijäkansan ja yhteisöllistä pelimannihenkeä.
Nykyperinteessäkin hän näkee kytköksiä vaikkapa runonlaulantaan.
– Mutta samat elementit ovat löydettävissä
kaikkien kansojen juurilta, Paleface muistuttaa.
– Suoranainen nationalismi on irvokasta, ja
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ahdasmielisyys ja rasismi saavat surulliseksi. Nykyään suuri joukko ihmisiä on valmis näkemään
maailman ilman rajoja, ilman kansallisuuksien
määritelmiä. On yhä vähemmän niitä, jotka takertuvat menneeseen.
Kansallisvaltion tulevaisuus saa Palefacen mietteliääksi. Mikä yhteiskunta oikeastaan on? Palefacen mielestä se on joukko sopimuksia, abstraktio, jonka pitävät koossa yhteiset, suuret tarinat.
Muuttuneessa maailmassa on käsillä aika määritellä rakenteet uudelleen.
Muusikkoa puhuttaa erityisesti tarinoista suurin, tarina rahasta. Hän on inspiroitunut amerikkalaisesta Charles Eisensteinista, joka on puhunut
paljon voimasuhteiden muuttumisesta ja nykymaailman järjenvastaisuudesta. Eisensteinin tavoin Paleface haluaa kannustaa ihmisiä minä-keskeisyydestä me-keskeisyyteen.
– Länsimaisen ihmisen toiminta ei ole kestävää. Tämä aika on iso vedenjakaja. Viimeistään
Kreikan kaltaiset valtiot ovat osoittaneet, että
yhteiskunnillakin on viimeinen käyttöpäivänsä.
Mielestäni meidän on nyt opetettava lapsillemme
uusia, parempia tarinoita. R
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Muodon mieli – ajan kieli

Kalusteet
kertovat tarinoita

Teksti Leena Sammallahti | kuvat Pentti Pere, Satakunnan museo

Osmansolmupöytä, morsiustuoli, Ulvilan
peili. Vuosisatoja vanhoihin huonekaluihin
kätkeytyy kiehtovia kertomuksia edellisten sukupolvien elämästä.

H

istorian kirjoihin merkitty tyylikäs ja
hienostuneesti kaiverrettu osmansolmupöytä yhdistettiin jo 1940-luvulla
killanpöytätraditioon. Kiltojen jäsenet
olivat aikansa vallasväkeä ja järjestivät killantuvissaan ylellisiä pitoja suojeluspyhimysten kunniaksi. Remuisat juhlat saattoivat kestää useampia
päiviä. Satakunnassa tunnettu sanonta ”Kipaten
kiltaan mennään, kontaten kotiin tullaan” kertoo
paljon juhlien luonteesta.
Hienoimmat osmansolmuleikkauksilla koristellut pallojalkapöydät löytyvät tänä päivänä museoiden kokoelmista. Kansallismuseon perusnäyttelyihin on kuulunut aina Teiskosta talteen saatu
osmansolmujalkapöytä, jonka kolmivarpainen
juurakkojalka palloineen ja taidokkaasti muotoiltuine linnunmuotoisine varpaineen on tästä hieno
esimerkki.

Osmansolmuja myös sängyissä
Koristeaihe on tunnettu Satakunnassa muissakin
esineissä kuin pöydissä. Kiikan Kiimajärven Mä-

Osmansolmu on veistetty Kiikasta saatuun
luhdinsängyn kulmatolppaan. Puurakenteisten
asuinhuoneiden vanhimmat sängyt ovat olleet
kiinteitä. Kuvan sänky on tolppaa lukuun ottamatta
jäljitelmä vanhasta lavasängystä.
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kelän talosta on peräisin se seinään kiinnitetyn lavasängyn kulmatolppa, joka on saatu Poriin Satakunnan Museon kokoelmiin. Sänky on Mäkelän
talon luhdista, jossa viimeksi nukkui palvelusväki, mutta menneinä vuosisatoina luhdeissa ovat
voineet nukkua arvovieraatkin.
Tarkemmin katsottuna osmansolmulla koristettu puupallo muistuttaa köysipunospalloa, josta se lienee kehittynytkin. Englannin kielessä tätä
perinteisten merimiestaitojen näytettä on nimitetty ”monkey whist knotiksi”, joka viittaa nyrkkiin
puristettuun apinan kouraan. Voi vain arvailla,
onko sillä jotain tekemistä kaupan vahvistuksena
käytetyn kättelyn kanssa. Killathan juhlallisine tapaamisineen olivat kauppojen solmimiseenkin sopivia tilaisuuksia.
Osmansolmukoristeisia killanpöytiä on löytynyt vain Suomesta. Niiden säilyminen osoittaa,
että niitä on arvostettu myöhemminkin, ovathan
kaikki peräisin kantataloista. Niitä ei ole huutokaupoissakaan joutunut torppiin tai pienasumuksiin, joihin epämuodikkaiksi käyneet, taloihin
hankitut muotiesineet ovat usein päätyneet.

Kirkko vaalii perinteitä
Rauman Pyhän Ristin kirkossa säilyi 1800-luvun
loppuun saakka tuolipari, joista toinen lahjoitettiin tuolloin perustettuun Rauman Museoon.
Tuoleja käytettiin aikoinaan kunniaistuimina
kirkkosalin ja kuorin välissä morsiusparia messun
yhteydessä vihittäessä. Pari johdatettiin istumaan
heille varatuille paikoille koko messun ajaksi.
Jo 1600-luvun kirkontileissä mainitaan kaksi
morsiustuolia ”vanhoina”. Tuolit ovatkin rakenteeltaan hyvin arkaistisia, niiden ilme on keskiaikainen. Kirkoissamme säilyneitä morsiuspenkkejä ja -tuoleja yhdistää niiden vanhoillisuus, mutta
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Rauman kirkon morsiustuoli
on lajissaan ainoa.
Tapa istuttaa morsian
”morsiustuoliin” avioliitosta päätettäessä palautuu
esikristillisiin vuosisatoihin. Helpottaakseen uuden
uskon omaksumista kirkko
siirsi seiniensä suojiin monia
rituaaleja, jotka kuuluivat aiemmin maallisen tapaoikeuden
piiriin. Morsiustuoli sai kirkollisessa käytössä parin, sulhaselle varatun
kopion, ja myöhemmässä vaiheessa morsiuspari istutettiin pienen sohvan muotoiselle
istuimelle. Sellainen voidaan löytää vielä tänään
Rauman omasta kirkkomuseosta.
Vihkimiseen on liittynyt vuosisatojen ajan
myös elävä tuli. Kirkkojemme inventaarioissa
mainitaan etenkin läntisestä Etelä-Suomesta morsiustankoja, pitkiä, sorvauksin koristeltuja puita,
joiden päässä on ollut kynttilöin varustettu lyhty
tai kynttilät metallisissa jaloissaan. Niitä poltettiin, kun kuljettiin morsiussaattojen edellä ja johdettiin paria kirkon morsiustuoleihin.
Kirkolliseen, juhlallista tunnelmaa luovaan
kynttilöiden polttoon palautuu myös muutama
museoiden kokoelmiin päätynyt peililampetti,
joita on käytetty perimätiedon mukaan morsiuspeileinä. Nämä peilit on muodostettu lukuisista, valoa kertaavista lasipeilin palasista ympyrän
muotoon, ja niihin on kuulunut kiinteästi jalka
kynttilää varten. Ulvilasta on saatu Satakunnan
museon kokoelmiin jo 1890-luvulla nyttemmin
palasiin hajonnut pyöreä peili, josta luettelotieto
kertoo, että sitä on käytetty häissä ”morsiuspeilinä”. Se on koottu säteittäisistä värillisistä lasin- ja
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Ulvilan peili. Satakunnan Museon ”kaistapeili”
on saatu Ulvilasta. Sen halkaisija on runsaat
parikymmentä senttiä, ja paitsi peililasia sen
koristeena on käytetty myös punaiseksi, keltaiseksi,
vihreäksi ja mustaksi värjättyjä lasin paloja. Peiliin
liittyy tieto, että sitä on käytetty häissä ja muissa
juhlatilaisuuksissa, jolloin peilin eteen on sytytetty
kynttilä.

peililasinpaloista, ja sen edessä mainitaan poltetun kynttilää. Lieneekö liian rohkeaa yhdistää ne
jo keskiaikaisten kirkkojemme seinille maalattuihin vihkiristeihin, pyöreisiin ristivartisiin kuvioihin, joista tiedetään, että niiden keskelle saatettiin
kiinnittää kynttilä palamaan?
Kansantaiteelle on tyypillistä, että se säilyttää
muodoissaan hyvin pitkään vanhoillisia piirteitä,
joihin on liitetty käyttäjälle tärkeitä merkityksiä.
Ne ovat muovanneet käyttäjänsä identiteettiä ja
olleet osa sitä. R

Kirjoittaja on
Helsingin yliopiston
kansatieteen dosentti.
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Kuva Vastavalo

Kiehtovat,
pelottavat
haltiat
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Teksti Merja Leppälahti

Haltiat hallitsivat, suojelivat ja avustivat monia koteja. Arvaamattomat haltiat saattoivat
olla myös pahansuopia ja pelottavia. Haltian näkemistä ei kukaan toivonut, sillä sen näyttäytymisen uskottiin tuovan huonoa onnea.

I

rlantilaisessa balladitarustossa haltioiden tai keijujen kerrottiin muodostavan
haltiakuningattaren hallitseman kansan.
Kansa eli omassa lumotussa maailmassaan, joka sijaitsi ihmisten maailman rinnalla, mutta ihmiskatseilta piilossa. Myös
fantasiakirjallisuuden haltiat ovat tavallisesti olentoja, joilla on oma yhteiskuntansa sukuineen ja hallitsijoineen.
Suomalaisessa kansanperinteessäkin on yhteisöllisiä uskomusolentoja, esimerkiksi maahiset
ja peikot, jotka asuivat maan alla tai kallioiden
ja vuorten sisässä eläen siellä pitkälti ihmisten
tapaan. Kotimaisten kansanuskomusten haltiat
ovat sitä vastoin olleet yksittäisolentoja, niitä on
tavallisesti ollut vain yksi tietyssä paikassa, jota
haltia piti omanaan.
Uskomusperinteen haltiat jaetaan kahteen eri
ryhmään, kulttuuripaikkojen haltioihin, jotka
asuivat ihmisten rakentamissa rakennuksissa, ja
luonnonhaltioihin, jotka elivät metsissä ja vesistöissä. Sen paremmin rakennusten haltiat kuin
luonnonhaltiatkaan eivät ole muodostaneet mitenkään kovin yhtenäistä ryhmää, vaan ne ovat
voineet olla hyvin monenlaisia. Esimerkiksi ulkonäöltään haltioita on kuvattu sekä pienikokoisiksi että kookkaiksi, kauniisti pukeutuneiksi ja rääsyläisiksi, nuoriksi ja vanhoiksi, naisiksi ja miehiksi. Haltiat ovat voineet esiintyä uhkaavina ja
vaarallisina, mutta toisinaan myös ystävällisinä ja
avuliainakin.

Ennalta-arvaamattomat
haltiat
Erityisesti rakennusten haltioita on nimitetty
myös tontuiksi. Niistä tutuimpia ovat kodinhaltiat, kotitontut. Kodinhaltia piti huolta talosta ja
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usein toimitti säännöllisesti joitakin talon tehtäviä. Asuinrakennuksessa asuva haltia saattoi esimerkiksi lakaista tai tiskata, navetassa tai tallissa
asuva haltia taas piti huolta eläimistä. Eräässä talossa oli haltia, joka tiskasi astiat yön aikana, kun
ne jätettiin illalla esille. Kerran joku talonväestä
sattui näkemään haltian ja huomasi, että sillä oli
hyvin huonot vaatteet. Emäntä laittoi seuraavana iltana haltiaa varten esille hyvän alushameen,
mutta kun haltia sen huomasi, se suuttui eikä
enää koskaan tiskannut. Vaatteiden antamisesta
kodinhaltialle on kerrottu monia tarinoita, joissa
yleensä aina haltia lakkaa tekemästä työtä uusia
vaatteita saatuaan. Joskus haltia suuttuu, joskus
se taas on uusissa vaatteissaan niin hieno, ettei se
voi enää tehdä työtä.
Kotitonttu ei mielellään näyttäytynyt ja yleensä
talonväki pysyttelikin silloin poissa, kun tiesi haltian tulevan tekemään työnsä. Erään tallitontun
kerrotaan jopa heittäneen tallista ulos uuden rengin, joka liian uteliaana yritti jäädä katsomaan,
miten tallityöt hoituvat ilman ihmisiä.
Haltiat olivat muutenkin monin tavoin arvaamattomia. Joskus tallissa työskentelevä haltia inhosi tietynvärisiä hevosia, jolloin se hoiti muut
hyvin, mutta jätti vääränväriset hoidotta tai jopa
kiusasi niitä. Erityisesti riihenhaltia saattoi pitää
riihtä niin omanaan, ettei se sallinut kenenkään
– tai ainakaan kenenkään talonväkeen kuulumattoman – yöpyä siellä, vaan pelotteli ja häiritsi nukkumista yrittävää, kunnes tämä lopulta
lähti pois. Periaatteessa kuitenkin kodinhaltia
oli talossa hyödyllinen ja talon menestymiselle
tarpeen. Tarinoissa kerrotaan esimerkiksi, miten haltia on herättänyt isäntäväkensä kertoen
uhkaavasta tulipalosta talossa tai riihessä, jota
puintiaikaan lämmitettiin yötä päivää, tai karjan
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hädästä navetassa tai laitumella. Jos kodinhaltia
jostain syystä suuttui niin, että lähti talosta, talosta hävisi onni ja talossa asuvan perheen asiat
alkoivat mennä pieleen.

he saivatkin vain ruotoisia kiiskiä, joita on kyllä
joskus sanottu kaloista vanhimmiksi.

Niin metsä
vastaa...

Haltian näkemistä ei kukaan juuri toivonut, sillä
haltian näyttäytymisen uskottiin tietävän pahaa.
Erityisesti vedenhaltian näkeminen oli yleensä
aina enne jostain onnettomuudesta, tulipalosta,
myrskystä, hukkumisesta tai itsemurhasta. Kodinhaltiakin, joka tavallisesti puuhaili talon hyväksi, saattoi tuhota koko talon tulipalossa, ellei
ollut tyytyväinen kohteluunsa. Myös huonoista
tavoista, kuten juopottelusta tai kortinpeluusta,
haltia rankaisi talossa asuvia.
Haltiat tekivät joskus myös kiusaa ja pelottelivat ihmisiä. Myllytonttu saattoi pysäyttää myllyn
ilman mitään syytä. Kun jauhaja meni tarkistamaan vikaa, hän näki suuren miehen tai pienen
ukon, joskus naisenkin, joka paljain käsin pidätteli myllyn rattaita liikkumasta. Joskus kiusaa tekevä haltia hävisi saman tien, kun se nähtiin, joskus se piti varta vasten ajaa pois esimerkiksi päresoihdulla pelottelemalla. Kerrotaan myös, että
kerran, kun mylläri oli juuri ryhtymässä syömään,
haltia tuli ovelle ja avasi suunsa niin suureksi, että
alaleuka oli kynnyksellä ja yläleuka oven päällä,
ja kysyi mylläriltä: ”Oletko nähnyt suuta suurempaa?” Mylläri ei häkeltynyt, vaan heitti olennon
suuhun tulikuuman puuronsa ja kysyi: ”Oletkos
syönyt puuroa kuumempaa?” Tämä sai tontun
pakenemaan.

Luonnossa elävistä haltioista tärkeimmät olivat
metsänhaltiat ja vedenhaltiat. Joskus mainitaan
myös nimeltä tunnettu vuoren- tai mäenhaltia,
kuten Linnavuoren Liisa, Kallavuoren Kaisa tai
Havukkavuoren ukko. Useimmiten kuitenkin haltiat ovat olleet nimettömiä tai ainakaan ihmiset
eivät ole tienneet niiden nimiä. Loitsuissa luonnonhaltioista on kuitenkin käytetty myös erisnimiä ja pyydetty Tapiolta metsästysonnea, Ahdilta
kalaonnea ja anottu Mielikkiä tai Tellervoa suojelemaan metsässä laidunnettavaa karjaa pedoilta
ja sulkemaan metsästettävän karhun suu.
Metsänhaltian kerrottiin usein olevan vain
etupuolelta ihmisen näköinen ja takaa katsottuna
näyttävän risukasalta, haaraiselta puulta, puupölkyltä, ontolta kaukalolta, koivupuulta tai tervaskannolta. Haltia saattoi siten pysyä piilossa ihmiseltä olemalla tähän selin; toisaalta haltian todellinen olemus paljastui, kun näki sen selkäpuolen.
Metsänhaltia tuli joskus yöllä metsämiehen nuotiolle lämmittelemään, naispuolinen haltia houkutteli toisinaan miestä myös lemmenleikkiin hameitaan nostelemalla.
Haltia saattoi antaa sitä ystävällisesti kohdelleelle miehelle palkkioksi lehmän karjastaan.
Tällöin mies sai seuraavana päivänä odottamattoman suuren saaliin, hirven tai jopa karhun.
Metsänhaltian tiedetään myös herätelleen nukkuvaa metsämiestä, kun suuri puu on kaatumassa hänen päälleen: ”Nouse ylös, vanha mies panee maate”.
Sekä miespuolinen että naispuolinen vedenhaltia nähtiin usein istumassa kivellä peseytymässä tai kampaamassa pitkiä hiuksiaan. Se saattoi
joskus palkita ystävällisen tervehdyksen hyvällä
kalansaaliilla. Haltian neuvomaa kalapaikkaa ei
koskaan saanut paljastaa kenellekään, muuten
kalastaja menetti kalaonnensa. Kerrotaan, että
kerran vedenhaltia oli jäänyt kiinni kalastajien
verkkoon, ja kun nämä vapauttivat haltian, tämä
lupasi kiitollisena kalastajille palkkioksi ”veden
vanhimpia kaloja”. Kalastajat odottivat jännittyneinä saavansa saaliikseen jättiläiskaloja, mutta

28

Vaarallisia
kohtaamisia

Metsänpeitosta
veden valtaan
Myös metsänhaltia saattoi tehdä ihmisille monenlaista vahinkoa. Joskus se oli vain epämääräisen
pelottava, teki metsässä liikkujalle kiusaa, säikytteli tai nauraa hohotti. Joskus haltia lypsi ihmisten lehmiä metsässä ja nämä jäivät ilman maitoa.
Haltia saattoi myös viedä karjasta lehmän tai
lampaan ja pidättää sitä metsänpeitossa tai hukuttaa suohon. Halutessaan haltia sai ihmisenkin
eksymään, joutumaan metsänpeittoon, vaikka tämä olisi ollut aivan tutussa ympäristössä. Joskus
metsänpeittoon joutunut näki etsijät, jotka kulkivat aivan läheltä, mutta nämä eivät nähneet häntä eivätkä kuulleet hänen ääntään. Metsänpeitosta voi vapautua kääntämällä nurin jonkin vaatekappaleen, lukemalla rukouksen tai kuullessaan
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kirkonkellojen äänen,
jolloin voi huomata olevansa aivan
tutussa paikassa.
Metsänpeittoon
joutuneen eläimen
löytämiseksi tarvittiin kuitenkin usein tietäjän apua.
Vedenhaltiaa on nimitetty
mm. vetehiseksi, vesihiideksi ja
näkiksi. Se oli aina hyvin vaarallinen, sillä se pyrki hukuttamaan ihmisiä.
Vedenhaltia saattoi kaataa kalastajien veneen tai
tarttua uimariin ja vetää hänet veden alle; hukkuneen ruumiissa oli tällöin nähtävissä vedenhaltian
sormien tai hampaiden jäljet. Vedenhaltiat voivat
myös muuttaa muotoaan. Usein vedenhaltia lähestyikin lapsia tukin, hakojen tai koiran hahmossa houkutellen lapsia päälleen. Kun lapset olivat kyydissä, haltia vei heidät syvään veteen ja sukelsi. Kerran näkki tuli rannalla leikkivien lasten
luo koirana ja alkoi peuhata lasten kanssa. Sitten
se sanoi: ”Nouskaapas nyt kaikki selkääni.” Lapset kiipesivät koiran selkään, mutta nuorimmalle
jäi kovin pieni tila ja hän oli pudota. Lapsi huusi:
”Nikki, Näkki, näpärällä, hännän päällä!” Näkin
nimen lausuminen pelasti lapset, se pudotti heidät
kaikki selästään ja katosi itse järveen.

Haltioista
fantasiaolennoiksi
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Merja Leppälahti:
Vahvaa väkeä.
Kotimaisia uskomusja fantasiaolentoja.
Finnlectura, 2012.

Kuva Rodeo

Nykyään haltiat ja monet muut kansanperinteen
uskomusolennot esiintyvät kirjoissa ja elokuvissa
fantasiaolentojen muodossa. Nykyajan ihminen
voisi jopa ajatella tapaavansa mielellään moisen
olennon tosielämässäkin. Menneisyyden ihmisille
yliluonnolliset olennot ovat olleet pelottavia silloinkin, kun ne käyttäytyivät ystävällisesti, sillä
yliluonnollisen maailma oli vieras ja arvaamaton.
Vuonna 1902 kansakoulunopettaja J. Tyyskä
kirjoitti: ”Kun ei ollut muuta ajanvietettä siihen
aikaan iltaisin, puhuttiin semmoisia hirveitä asioita. Aikaihmisetkin olivat niiden johdosta varsin pelkureita. Niistä voisin kertoa monta tositapausta, jotka osoittavat, kuinka taikauskoisia
täysi-ikäiset miehetkin silloin olivat. Hiittä, tonttua, haltijaa pelkäsi mies, joka tappelussa oli sankari.” R

Kirjoittaja on
turkulainen folkloristi,
tietokirjailija
ja kriitikko.

29

Suomalainen kekri

Teksti Merja Isotalo | Kuva Museovirasto

Kekrin aikaan pöydät notkuivat
sadonkorjuun herkkuja. Erityisesti
juhla tunnettiin talonpoikien omana
juhlana. Monet kekriin liittyvät perinteet
ovat sittemmin siirtyneet joulun ja
uudenvuoden viettoon.

E

ntisaikaan, kun suomalaiset saivat elantonsa pääosin maataloudesta, kekri oli
yksi vuoden tärkeimmistä juhlista. Se antoi oman rajapyykkinsä vuodenkierrolle,
jonka mukaan maatalon työt tehtiin ja jonka mukaan myös juhlien aika määräytyi. Kekriin liittyi
säiden ennustamista, karjaonnen varmistamista ja
monia viljan kasvuun liittyviä uskomuksia. Sen lisäksi se oli palvelusväen muuttopäivä ja heidän
vapaaviikkonsa ensimmäinen päivä.

Talonpojan ja palvelusväen juhla
Mikkelinpäivän 29.9. ja marraskuun alun välinen aika oli satokauden loppua eli niin kutsuttua
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jakoaikaa. Ajankohta oli alunperin riippunut siiliittyi monenlaisia uskomuksia, jotka vaihtelivat
tä, koska sato oli saatu korjattua. Kekri oli eneri puolilla maata.
nen kaikkea karjan juhla ja karjanhoitoon liittyKoijärvellä Hämeessä uskottiin, että jos kekrivillä tavoilla ja taioilla haluttiin lisätä karjaonnea,
aikana on sumuinen ja sateinen ilma, niin seuraamutta myös muuta menestystä talon töissä.
vana vuonna heinäaikana sataa, mutta jos on selJuhla vakiintui 1800-luvulla marraskuun alkeää, niin yksi auringonpaisteinen päivä vastaa
kuun ja se nimettiin vuoden viimeiseksi päiväkyhdeksää poutapäivää. Rantsilassa sanottiin, että
si eli kekriksi tai köyriksi. Nimityksen alkuperä
jos ennen kekriä joki jäätyy, niin vappuna on suon edelleen hämärän peitossa. Kekri mainitaan
lat vedet. Takatalven tuloa osattiin odottaa, jos
ensimmäisen kerran Mikael Agricolan Psalttarin
kekrinä oli vielä lehti puussa.
suomennoksen (Dauidin Psaltari 1551) alkupuMonia muitakin enteitä luettiin ja tehtiin taiheessa, jonka jumalien luettelossa se
koja alkavan vuoden onneksi. Tinan
Kesää keyriin,
on karjalaisten palvomien jumalten
valaminen oli yksi keino katsoa tujoukossa karjan kasvun lisääjänä.
levaisuuteen. Kuoleman tuloa yrisyksyä jouluun,
Nimestä on myös monta muotoa,
tettiin selvittää länkien ja halkojen
talvi vasta tahvanasta.
kuten köyri, köyry, keyri ja keuri.
avulla. Naimattomat naiset olivat
Kun se miellettiin viimeiseksi, sakekrinäkin kiinnostuneita mahdolnottiin viimeisenä vuoteesta nousevaa köyriporlisista sulhasista, mies oli tiedossa, jos sattui tuosaaksi.
maan parillisen määrän puita sisälle ja kun katsoi
Kekri oli joka tapauksessa talonpojan oma
riihen ikkunasta kekrin vastaisena yönä, näki sieljuhla, johon isäntä kutsui myös torpparinsa, aluslä sulhasensa.
talaiset ja loisetkin, kuten Leppävirralla. RistiKarjan onneksi
järveläisen muisteluksen mukaan kekrinä ei kuiSäiden ja naimaonnen lisäksi oli paljon karjaan,
tenkaan saanut mennä kylään eikä sitä katsottu
varsinkin lampaisiin liittyviä enteitä ja taikohyvällä monella muullakaan paikkakunnalla. Perja. Lattia lakaistiin ja roskat vietiin lammaskarhekäsitys oli ennen laajempi kuin nykyisin, palvesinaan, ja näin turvattiin lampaiden menestys.
lusväki ja alustalaiset katsottiin samaan perheeLämmitettäessä kannatti etsiä mahdollisimman
seen kuuluviksi sukulaisuudesta riippumatta.
oksaisia halkoja, koska niin monta tuli karitsaa
Jakoaikaan kuului myös pyhäinmiestenpäivä,
kuin oli halossa oksia. Koivuhaloilla sai valkoisia
joka oli vuodesta 1816 alkaen palvelusväen virallampaita ja pyöreillä puilla pässejä. Mustaa villaa
linen muuttopäivä ja vapaaviikon ensimmäinen
myös tarvittiin ja mustien karitsojen syntyminen
päivä. Silloin piiat ja rengit jännittivät seuraavaa
varmistettiin juottamalla pyhäinpäivänä lampaita
pestiään ja yrittivät selvittää sitä heittämällä kenpadasta.
kää tai saapasta. Jos kärki osoitti taloon päin,
Uskottiin myös, että jos kekripäivänä tulee ensai jatkaa entisessä paikassa, mutta jos johonkin
siksi naisvieras, syntyy sinä vuonna lehmäisiä vamuuhun suuntaan, niin sinnepäin oli lähdettävä.
sikoita ja jos miesvieras, niin syntyy härkäisiä vaVapaaviikko oli usein palvelusväen juhlan aikaa
sikoita. Lehmien saamiseksi kesällä hyvin kotiin
siksikin, että sen aikana mentiin naimisiin ja vielaitumelta kerättiin juhlapöydältä kaikki murut
tettiin häät. Vapaaviikolla oli monta nimitystä:
talteen ja annettiin ne vasta keväällä lehmille.
friiviikko, hiljanenviikko, itteviikko, kissaviikko,
Erikoisia tapoja liittyi myös hevoseen. Kuhmoskuraviikko, nuttuviikko, omaviikko, päänpitosa tuotiin hevonen kekriaamuna pirttiin syömään
viikko, tyhjäviikko ja vaihtoviikko. Nimitykset
apettaan, jota sekoitettiin lampaan leukaluulla.
kuvaavat eri tavoin palvelusväen tuntoja vapaaNurmeksessa uskottiin, ettei hevoseen tulee päänviikostaan.
tautia, kun kuivaa kärpän raadon ja antaa siitä heKoska sataa, koska paistaa
voselle paloja suuhun keyrinpäivänä.
Tulevaisuuden tutkimus eli säätilan tarkkailu oli
Syödä ja juoda seitsemän kertaa
talonpojalle välttämätön osa töiden suunnittelua
Satokauden päätösjuhlan aikaan piti ruokaa olla
ja ajoittamista. Monet kalenterin päivät ja vuotuitarjolla koko ajan ja paljon, ja se piti olla lihaisset juhlat olivat erityisiä tarkkailuaikoja. Niihin
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Kirjoittaja on
kulttuurialan
yrittäjä ja Terveyttä
kulttuurista -verkoston
koordinaattori.

ta ja rasvaista osoituksena hyvästä sadosta. Savokarjalaisella alueella teurastettiin kekrinä lammas,
mikä oli yleistä muuallakin. Juhlaruokiin kuuluivat talkkuna, ryynipuuro, lihakeitto, verimakkara,
syltty ja hernekeitto sekä juhlajuomiin olut ja viina. Perinteeseen kuului, että kekrinä oltiin hyvässä humalassa, ainakin talon isännän humalan uskottiin takaavan seuraavana vuonna hyvän sadon.
Pielavedeltä oli sadon varmistamisesta seuraava tieto: ”Köyriaamuna piti ennen päivän valkenemista keritä syömään seitsemän kertaa, ja piti sinä aamuna olla seitsemän kertaa humalassa
ja seitsemän kertaa selvitä. Tällä tavalla tuli hyvä
vuodentulo.” Ei se talonpojan ammattikaan mikään helppo ole ollut.
Kekrin viettoon kuului vainajien muiston kunnioittaminen, niinpä heillekin tarjoiltiin juhlaruokia joko saunaan tai muihin ulkorakennuksiin.
Kekrinä uskottiin vainajien, haltijoiden tai pyhien miesten olevan liikkeellä. Heille lämmitettiin
sauna ja he kylpivät ennen talonväkeä. Talonväen
ollessa saunassa he sitten nauttivat ruoasta emännän kattaman pöydän ääressä, jota ei välttämättä
korjattu yöksikään pois.
Monet kekriin liittyneet tavat siirtyivät sittemmin joulunviettoon. Varsinkin Itä-Suomessa kekri oli talonpojille pitkään suurempi juhla kuin
joulu. Silloin oli kekrirauha eikä kylään saanut

mennä, paitsi naamioituneet kekrittäret ja köyripukki kiertelivät kyllä talosta taloon kestityksen
toivossa.

Perinteet hiipuvat ja hehkuvat
Kekrin perinteinen vietto oli jo alkanut hiipua,
kun Maalaisliitossa päätettiin ottaa se omaksi
juhlapäiväksi vuonna 1945. Kokemäellä järjestetyn valtakunnallisen juhlan lisäksi pidettiin kekrijuhlia paikallisosastojen toimesta eri puolilla
maata. Juhlissa oli maaseutuun liitettyä ohjelmaa, kansantanhuja ja pelimannimusiikkia. Nykyisin keskustan kekrijuhliin kuuluu perinteisten
ruokailujen ja kulttuuriohjelmien lisäksi poliitikkojen puheita.
Jotakin aina uudelleen kiinnostavaa kekrissä
on, koska uusia juhlia ja tapahtumia teemaa soveltaen on järjestetty 2000-luvullakin. Kekrijuhlia
on viime vuosina vietetty ainakin Kajaanissa, Lappeenrannassa ja Porvoossa, mikä osoittaa myös
sen, että kekri on hyvin laajasti suomalainen juhla
eikä vain joidenkin seutujen tai maakuntien oma.
Tulevaisuus on turvattu, ellei halloween häivytä alleen suomalaista kekriperinnettä. Perusajatus
on kuitenkin ikuinen ja aina hyvä konsepti: ollaan hyvillä mielin, hyvän ruoan, juoman ja yhdessäolon merkeissä. R

Kuva Rodeo
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ARVIOITA

Kissa vieköön!
Merja Leppälahti

L Kissat ovat eläneet Suomessa ihmisten
rinnalla noin tuhat vuotta, aluksi viljan
säilytykselle tärkeinä hiirikissoina, myöhemmin lemmikkeinä perheissä. Kissojen
Suomi -kirja jakaantuu neljään osioon,
joista kaksi ensimmäistä keskittyy kissojen historiaan ja maalaiskissan tehtävään
hiirestäjänä, kaksi jälkimmäistä käsittelevät lemmikkikissoja taiteissa ja kotona.
Teoksen keskiössä ovat suomalaiset kissat, vaikka muita merkittäviä kissailmiöitä toki mainitaan.
Kirjoittajista Minna Keinänen on perehtynyt nimistöntutkimukseen ja erityisesti kissojen nimiin. Suomen yleisin kissannimi on kirjan mukaan Misu, tuttu
Mirri on myös listan kärkipäässä. Kirjassa käsitellään myös murteellisia kis-

sojen nimityksiä ja vanhan kirjakielen
kissakuvauksia, kissa-aiheisia paikannimiä ja Kalevalassa esiintyviä kissaviitta-

Yhden asunnon loukussa
Leena Laakso

L Mitä syntyy kun otetaan Martta-aatteen sisäistänyt mies ja hänelle kaveriksi
huolettoman elämänasenteen omaava
asuintoveri? Todellisessa elämässä
syntyy riita, teatterissa reipas
farssi.
Helsingin kaupunginteatteri
toi Lillanin näyttämölle vuosi sitten amerikkalaisen Neil Simonin
vuonna 1965 kirjoittaman näytelmän ”The Odd Couple” nimellä ”Omaka par”. Nyt esitys on
nähtävissä suomeksi Arenanäyttämöllä. Yhden asunnon
loukussa kertoo kahdesta kaveruksesta, joista aviovaimot
ovat hankkiutuneet pysyvästi eroon. Oscar (Sampo Sarkola) tarjoaa kämpässään turvapaikan Felixille (Pekka Strang), jonka vaimo on saanut tarpeekseen
miehensä siivousvimmasta. Oscar
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Minna Keinänen & Harri Nyman:
Kissojen Suomi. Katit historian poluilla.
SKS, 2012. 175 sivua.
uksia. Esille nousee myös kiinnostavia
kissoihin liittyviä uskomuksia, kuten käsitys, että liiaksi kissaa silittelevään ihmiseen voi tarttua kissan laiskuus.
Taideosiossa esiintyvät paitsi maalaustaiteen myös sarjakuvien, kirjallisuuden
ja musiikin kissat eikä Kissanaistakaan
unohdeta. Jokaisessa luvussa on myös
esitelty teemaan sopiva kissatapaus. Ensimmäisessä osassa kerrotaan luostarikissasta, toisessa Koskenkorvan tilan
Kossu-kissasta, kolmannessa palvelutalon ”tassuterapeutista” ja neljännessä
temppuja tekevistä kissasisaruksista.
Kovakantinen ja runsaasti kuvitettu
kirja on mukava selailtava. Kaunis kirja
sopii hyvin lahjakirjaksi kissaihmiselle ja
sellaiseksi se on varmaan tarkoitettukin.

Näytelmä Helsingin Kaupunginteatterin
Arena-näyttämöllä (ensi-ilta 2.11.2012)

taas elää rennosti periaatteenaan sieltä
löytyy mihin jää. Oscarilla täytyy olla
slummin tuntua ympärillä ennen kuin
hän tuntee olevansa kotonaan. Felix rupeaa kouluttamaan uutta kämppistään
taloudenhoidon aakkosiin. Kun vielä
naapurin sievät neitoset ottavat kontaktia niin hississä kuin ovensuussa, on soppa valmis ja lampaanpaisti karrella.
Ilta on ehdottomasti Sarkolan ja
Strangin. He ovat opiskelleet yhdessä ja
jakavat teatterissa pukuhuoneenkin keskenään. Heidän yhteistyönsä on saumatonta ja näyttelijät selvästi nauttivat heittäessään repliikkejä toisilleen.
Mimiikka on näytelmässä kohdallaan,
näyttelijät sanovat kaikkein eniten silloin,
kun he eivät sano mitään. Tästä näytelmästä löytää itsensä ja ennen kaikkea ihmiset, joiden kanssa jakaa työhuoneensa,
kotinsa, elämänsä. Tarjolla on naurettavaa miesnäkökulmaa perheestä ja kodista.
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Arvoisat kalevalaiset naiset,

L

ämmin kiitos kuluneesta syyskaudesta! Näin vuoden pimeimpinä hetkinä
on ilo muistella vuoden aikana näkemäänsä ja kokemaansa. Päällimmäisenä mielessä ovat Hämeenlinnan Kalevalaisten Naisten emännöimät lämminhenkiset ja kulttuurin täyteiset kekrijuhlat ja upea Larin Paraske -palkinnon saaja Ilona Korhonen. Hienot olivat juhlat myös Seinäjoella ja Kuusankoskella,
jossa juhlittiin melkein samaan ”parhaaseen naisen ikään” tulleita paikallisyhdistyksiä. Kirjavaiset Kirmakat -kansallispukunäytös Lappeenrannassa taas keräsi
paikalle 200 vierasta ihastelemaan yli kolmeakymmentä kaunista kansallispukua.
Kaikki Muodon mieli, ajan kieli -teemavuoden tapahtumat osoittavat, että teemamme on ollut onnistunut. Vuoden aikana esille ovat päässeet monet paikalliset kädentaidot ja -taitajat, uudet osaajat ja perinteen säilyttäjät. Tilaisuuksissamme esilläolo
on voinut olla jollekin merkittävä ponnahduslauta eteenpäin, uskonvahvistaja tai
jopa konkreettinen tulonlähde omalla uralla. Mielestäni on täysin oikeutettua sanoa,
että kalevalaiset naiset ovat tänä päivänä alueillaan merkittäviä kulttuuritoimijoita. Kiitos siitä kuuluu kaikille aktiivisille, tarmokkaille ja uutterille yhdistystemme
toimijoille! Suomalainen kulttuuriperintö tarvitsee jokaisen puolesta puhujansa!
Jouluajan jälkeen on aika aloittaa uusi ja entistä aktiivisempi teema- ja toimintavuosi. Vuonna 2013 ammennamme ja luomme uutta järjestömme
tulisieluisen perustajan, Elsa Heporaudan teemoista. Hänen monista,
edelleen erittäin ajankohtaista ja aikaan sopivista ajatuksistaan haluaisin itse nostaa yhden ylitse muiden: hyvän tekemisen ja toisista
huolehtimisen. Tämä aika, joka korostaa kärjistetysti jokaisen yksityisyyttä ja omaa hyvää, vie meitä yhteiskuntaan, joka on hyvin kaukana Elsa Heporaudan ajatuksista ja toiminta-aatteista. Millaisen yhteiskunnan kalevalaiset naiset haluavat lapsilleen ja seuraaville sukupolvilleen jättää? Voisimmeko me, omalla yli 4000 jäsenen joukkovoimallamme,
aloittaa muutoksen, emme voivottelemalla tilannetta, vaan toimimalla itse?
Muutos lähtee pienestä – sydämen läikähdyksestä ja sielun sykähdyksestä.
Istahdetaan kiireettä kahvi- tai teekupin ääreen, vaihdetaan kuulumisia,
nauretaan ja iloitaan yhdessä. Elsa Heporauta oli tunnettu kahvikutsuistaan, joille hän kokosi niin tärkeitä vaikuttajia kuin tavannaisia, yli aate- ja yhteiskuntarajojen. Kun tammikuu koittaa, niin eiköhän laiteta
pannut porisemaan ja kutsuta kylän isommat, pienemmät, läheltä tai
kauempaa tulevat naiset saman pöydän ääreen – Elsan hengessä!

Rauhaisaa ja levollista juhla-aikaa! Onnea tulevalle vuodelle!

Sari Kaasinen
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Rakkain jouluesineeni
Teksti Veera Ryynänen

Joulussa näkyy paikallinen perinne sekä oman kodin tärkeiksi koetut tavat. Jouluna luonto on karuimmillaan,
mutta kodit koristellaan kauniiksi juhlaa varten. Kalevalaiset naiset esittelevät rakkaimmat jouluesineensä, jotka
luovat joulun tunnelmaa.

Minulla on oikeastaan vain yksi pysyvä jouluesine, jonka otin lapsuudenkodistani
mukaan omaan kotiin muuttaessani. Se on äitini askartelema juuttiakka. Kun olin
lapsi, meillä oli koko joulukuusi juuttiakkoja täynnä. Akat ovat äitini askartelemia. Muutenkin ne liittyvät lapsuuteni jouluihin ja niiden muistoihin. En
nykyisessä opiskelijakodissani koristele juurikaan jouluksi. Vaikka vietän joulua
kotipaikkakunnallani, olen ripustanut näitä kuusenkoristeita ikkunaan hieman
joulutunnelmaa luomaan.
Iida Räty, Turun Kalevalaiset Naiset
Rakkain jouluesineeni on kalevalaisena käsityönä tehty aito varpuluuta.
Luuta on oivallinen lumityöväline: sillä saa huiskituksi polun kutsuvaksi joulun ja vieraiden tulla taloon. Luudat ovat Kuhmon Kalevalaisten Naisten hittituote jouluisilla naisten messuilla. Luutien teko
aloitetaan heti lehtien lähdettyä koivuista, jolloin menemme isolla porukalla varpumetsään. Sitten pidämme kaksipäiväiset luudantekotalkoot, joissa vanhemmat mestarit opettavat uusia luudantekijöitä. Kun
luuta vielä viimeistellään jouluisella somisteella, tyhjenee luutapöytämme iloisesti ja moni ovenpieli saa koristeekseen kauniin varpuluudan.
Marja-Stiina Suihko, Kuhmon Kalevalaiset Naiset
Rakkain jouluesineeni on lahjasäkkiä kantava tonttu. Esine ei taida olla
kovin arvokas, mutta tämä tonttu varaa erikoista sijaa koristeiden katraassa,
sillä se on seurannut minua lapsuudesta saakka. Nykyisen tyylikäsitykseni ohjaamana en koskaan ostaisi tonttua. Se näyttää liian keinotekoiselta suomalaisten huopaisten tonttujen rinnalla. Mutta Hong
Kongissa valmistettu, kovamuovinen ja ontto tonttuni on kuulunut moniin jouluihini. Sen liian keltaisesta lahjasäkistä näkyy lahjoja, jotka tuovat mieleen lapsuuden huikean hienot
joululahjat: suuren ja kovakantisen Mikki Hiiri -sarjakuvakirjan
ja Nintendon. Vaikeus valita rakkainta jouluesinettä kertoo siitä,
että minulle joulu on eniten tunnelmaa. Joulun aikaan olen imettänyt muutaman viikon ikäistä esikoista ja pari vuotta myöhemmin ollut
viimeisilläni raskaana. Joulun aikaan olen myös ollut hautaamassa isääni.
Kun jouluvalojen ja kynttilöiden hehkussa soi Ave Maria, joulu on minussa.
Kristiina Väliniemi, Seinäjoen Kalevalaiset Naiset
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Kekripidoissa riitti
markkinahumua

Teksti Pirjo-Liisa Niinimäki | Kuvat Veli-Matti Mustonen

Ompelukoneet surisivat ja paksut virkkuukoukut viuhuivat Kalevalaisessa kekrissä Hämeenlinnassa lokakuun viimeisenä
viikonloppuna. Tapahtuman kruunasivat
aidot kekripidot, jonka patojen ääressä
kaikki ruuat nautittiin sormilla syöden.

K

Näyttelijä Henna-Maija Alitalon esitys valotti käsityönopetuksen uranuurtajan Fredrika Wetterhoffin elämää.
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alevalaisten Naisten Liiton syysseminaari oli tänä vuonna tavallista elämyksellisempi ja toiminnallisempi. Varsinaisen seminaariohjelman kylkeen oli järjestetty käsityöpajoja sekä kekrimarkkinat, joista saattoi ostaa
perinteisiä käsitöitä tai kokeilla itse vaikkapa räsyvirkkausta tai konekirjontaa.
Nurmijärveläinen Marja Hemmilä lasketteli
ompelukoneella siksakkia matonkuteen reunaan.
Kun ompeleita teki tarpeeksi monta kerrosta,
kude kiertyi pienelle sykkyrälle ja sen saattoi kieputtaa koruksi kaulan tai ranteen ympärille. Näin
syntyivät kansannaisen käädyt.
Käsityönopettaja Maarit Humalajärvi oli suunnittellut käädyt varta vasten kekritapahtuman työpajoihin.
– Yksinkertaisellakin konekirjontatekniikalla
syntyy näyttävää jälkeä, hän perusteli.
Hämeenlinnan Seudun Kalevalaisten Naisten
ideoimissa työpajoissa tehtiin käätyjen lisäksi
muun muassa vanerikoristeita, kirjottuja joulukortteja, paperikukkia origami-tekniikalla sekä
pannulappuja räsyvirkkauksena.
Marja Hemmilä valitsi konekirjontapajan,
koska hän oli vastikään hankkinut ompelukoneen
ja janosi kaikenlaista ompeluoppia.
– Kyllä nyt kärpänen puri sen verran, että käätyjä täytyy tehdä kotona lisää, hän suunnitteli.
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Paperityöpajassa taiteltiin vanhoista kirjansivuista kukkasia. Tässä
Elvi Muurosen työnäyte.
Lea Karelo Laukaasta
teki vanerityöpajassa
punaisen sydämen.

Kekrinä syötiin lujasti
Kalevalaisten Naisten Liiton toiminnanjohtaja
Sirpa Huttunen oli tyytyväinen käsityöpajojen ja
-markkinoiden tunnelmaan. Hänen mielestään
liiton seminaareja voisi ehkä jatkossakin kehittää
tähän suuntaan.
Yhdenlaisen elämyksen tarjosivat jo seminaariviikonlopun aloittaneet kekripidot Hämeen keskiaikaisessa linnassa. Sormin syötäväksi ja puulusikalla kauhottavaksi tarjottiin muun muassa
hiilikalaa, hirvi-puolukkamakkaroita, lanttuhautaa ja lintupaistia. Illallinen koostui ruokalajeista,
jollaisia Hämeen linnassa tiedetään tarjoillun jo
keskiajalla.
Oudot ruokalajit ja tarjoiluastiat saattoivat
aluksi kummastuttaa juhlayleisöä, mutta nälkäisenä kukaan tuskin lähti linnasta. Päinvastoin
moni valitteli, että kansallispuvun hame kiristi
kummasti illan päätyttyä.
Runsas syöminen ja juominen ovat vanhastaan
liittyneet kekriin. Se oli sadonkorjuun ja vuodenvaihteen juhla, kunnes suuri osa kekriperinteistä
liitettiin kristilliseen jouluun.
Vuosisatojen taakse yleisöä johdattelivat juhlassa myös Kalevala Korun muinaispukunäytös
sekä Set’Akat -yhtyeen rempseät laulut.

Marja Hemmilä Nurmijärven Kalevalaisista
Naisista saa pian vaihtaa huovutetut helmensä kansannaisen käätyihin. Hän ompeli käädyt
Kekrimarkkinoiden konekirjontapajassa.

Ihanat naiset historian hämärästä
Lauantaiaamun luento-ohjelman aloitti hurmaava naisasianainen, käsityönopetuksen uranuurtaja Fredrika Wetterhoff (1844–1905). Hänen hahmoonsa oli pukeutunut Hämeenlinnan teatterin
näyttelijä Henna-Maija Alitalo.
Vahvoihin menneisyyden naiskohtaloihin johdatti myös laulaja-tutkija Ilona Korhosen esitys
runonlaulaja Larin Paraskesta. Parasken lauluista
väitöskirjansa tehnyt Korhonen oli tämänvuotinen Larin Paraske -palkinnon saaja.
Kalevalaisiin kekripitoihin sekä seminaariin
osallistui noin 80 kalevalaista naista. Lisäksi kekrimarkkinoille ja työpajoihin oli kutsuttu pr-mielessä mukaan paikallista yleisöä.
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Raili (vas.) ja Tauno Hurri esittelivät Kalevala
Korun 1940-luvun puuesineiden kokoelmaansa
toiminnanjohtaja Sirpa Huttuselle.

Kirjoittaja on filosofian
tohtori, kulttuuritoimittaja
ja Hämeenlinnan Seudun
Kalevalaisten Naisten jäsen.
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Suomalais-ugrilaiset kansat
kokoontuivat Unkarissa
Teksti Aila Nieminen ja Veera Ryynänen | Kuva Veli-Matti Mustonen

E

Aila Nieminen iloitsi suomalais-ugrilaisten
naisten vahvasta tahdosta siirtää kulttuuriperintöään tuleville sukupolville.

Lähes 600 edustajaa eri maista
kokoontui kuudenteen suomalaisugrilaiseen maailmankongressiin Unkariin syyskuun alussa.
Kongressin teemana oli Kieli ja
kansa. Sen tavoitteena on lisätä
kieliryhmän ja sen kulttuurin näkyvyyttä sekä tunnettuutta kaikkialla
maailmassa.

nsimmäisen päivän puheenvuoroissa
esiteltiin sukukielten ja niiden kulttuurin asemaa eri valtioissa. Erityisesti keskustelua herättivät äidinkielen
opetus nuorille sekä viimeaikaiset kielten
elvyttämistoimenpiteet. Konferenssissa todettiin, että vähemmistökielten ja alkuperäiskansojen asema on edelleen heikko ja
uhanalainen. Merkittävänä uudistuksena
pidettiin Ilo-sopimuksen ratifiointia, joka
takaa alkuperäiskansoille paremmat mahdollisuudet kulttuurinsa säilyttämiseen.
Toisena kongressipäivänä kokousvieraat jakautuivat viiteen työryhmään, joissa käsiteltiin kielisukulaisten asemaa eri
teemojen ympärillä. Tapahtumaan osallistunut Kalevalaisten Naisten Liiton hallituksen jäsen Aila Nieminen piti puheenvuoron kulttuurityöryhmässä Liiton toiminta-ajatuksesta ja visioista.

Kieli on olennainen
osa identiteettiä

yksilön identiteetin syntymisessä. Päävastuu kielen säilyttämisestä on valtiovallalla, mutta aina myös kansalla itsellään.
Kielten asemaa voitaisiin parantaa mm.
lainsäädäntöä vahvistamalla, kieliä tutkimalla, kansallisella juhlapäivällä ja yhteisellä lipulla. Kongressissa esitettiin myös
hanketta suomalais-ugrilaisesta kulttuurikaupungista. Kielisukulaisten yhteisiä
tavoitteita pyritään edistämään edelleen
Unescossa ja YK:ssa.
Aila Niemisen mukaan kongressissa
parasta oli muden suomalais-ugrilaisten
naisten tapaaminen.
– Heidän ponnistelunsa oman äidinkielensä tunnustamiseksi ja kulttuurinsa
tuntemiseksi ovat erityisen vaikuttavia.
Näissä naisissa kohtasin samaa vahvuutta
ja määrätietoisuutta, jonka olen löytänyt
kalevalaisten naisten piiristä. Suomalaisugrilaiset naiset kulkevat eteenpäin ylpeänä omasta identiteetistään!

Maailmankongressi totesi, että kieli muodostaa yhden tärkeimmistä elementeistä

Kalevalaisten Naisten Liitto
tarjoaa jäsenilleen
• unohtumattomia tapahtumia
• innostavaa kulttuuria
• ikiaikaista iloa

Liity nyt mukaan!
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Pirran valokuvauskilpailussa palkitun
kuvan otti Kirsimarja Luomanperä.
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Helkanuorten toiminta on 		
Kalevalaisten Naisten nuorisotyötä
Teksti Riitta Varpuharju | kuva Seija Tiihonen

H

elkatoiminta alkoi vuonna 1949 Iines Laitinen-Sandbergin aloitteesta.
Nimi toiminnalle lainattiin Ritvalan keväisestä helkakulkueesta, jossa pakana- ja
kristilliset perinteet sekoittuvat viehättävästi. Toiminnan sisällöksi päätettiin tuolloin suullinen kansanperinne, ensimmäisellä kerhokerralla tytöt lausuivat mm.
Kantelettaren runon ”Ken söi kesävoin?”
Vuonna 1965 Kalevalaisten Naisten
Liiton helkatyövaliokunta julkaisi Helkatyön oppaan, joka alkaa ilahtuneilla
sanoilla: ”- - helkatyttöjen toiminta [on]
saavuttaut jo vakiintuneen aseman nuorisotyönmuotona. Se sopeuttaa eri ikäkaudet yhteiseen toimintaan ja tuo siihen tarpeellista vaihtelua sekä turvaa yhdistysten
jälkikasvun.” Helkatyövaliokunta oli asetettu vuonna 1962 oppaan julkaisemiseksi. Myöhemmin valiokunta toimi Helkajaostona Kalevalaisten Naisten Liitossa.
Helkanuoret oli Kalevalaisten Naisten
keskeisimpiä työmuotoja ja ajateltiin, että helkatyön piirissä kasvatettiin tulevat
Kalevalaiset Naiset. Siksi myös muu kulttuuri tuli osaksi helkatoimintaa ja ohjaajille tarjottua koulutusta.
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Runon voimaa
Runo on aina ollut toiminnan ytimessä.
Lausuntaan etsittiin keinoja ikävyyden
välttämiseksi. Runo oli tehtävä eläväksi! Helkatoiminta tutustutti nuoria lausunnan ohella kansanperinteeseen kansanrunouden kautta. Runoa rikastettiin
kanteleensoitolla ja liikunnalla. 2000-luvun helkatoiminnassa onkin katsottu,
että pienemmät lapset tutustuvat runon
riemuun leikkien ja laulujen kautta, kun
vanhemmat helkat löytävät lausunnasta
jo todellisia näyttelijäntyön haasteita.
Helkanuorten liitto perustettiin vuonna 1983 helkatoiminnan ollessa laajimmillaan. Ajateltiin, että helkajaoston toiminta Kalevalaisten Naisten Liiton alaisena oli vaativaa, kun harrastajajoukko oli
tuhatpäinen. Runoa kannettiin korkealla
ja helkatoiminta vahvistui entisestään.
Esimerkiksi Pieksämäellä oli omat kerhonsa tanhuaville ja kanteletta soittaville helkanuorille. Kerholaisten Suvipäivät
ja leirit olivat suurtapahtumia, ohjaajien
koulutukset ja ideapäivät kaikkien toimijoiden laadukasta yhdessäoloa.
Vuonna 2012 Helkanuorten toiminta

on viikottaista kerhotoimintaa. Kerhoissa
lauletaan, leikitään, tehdään improvisaatioharjoituksia, tutustutaan draaman harjoituksiin ja pyöritellään runoa moneen
suuntaan. Kanteleet, käsityöt ja juhlaperinteet näkyvät vuoden ohjelmassa. Helkaohjaajat ovat usein entisiä helkanuoria, mutta joukossa on myös monia, joille
helkatoiminta on vielä uutta. Toimintaa
suuntaavat edelleen halutut ja toivotut
esiintymiset. Kerholaisten aktiivisuutta
ylläpitää yhteinen toiminta: retket, virpomisreissut ja esiintymiskeikat. Paikallisesti helkatoiminta on aina Kalevalaisten
Naisten nuorisotoimintaa, vaikka valtakunnallisesti helkaohjaajien koulutusta
ja kerholaisten leiritapahtumia ohjaakin
Helkanuorten liitto.
Tulevana kalenterivuonna 2013 Helkaliitto juhlii 30-vuotista taivaltaan. Tervetuloa osallistumaan Helkaliiton tapahtumiin, joista parhaiten löydät tietoa
verkkosivuiltamme

www.helkanuortenliitto.fi
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Astu Elsan
jäljille!
Sirpa Huttunen

Muodon mieli, ajan kieli -teemavuonna
olemme tarkastelleet kalevalaisuutta
ilmiönä ja sen ilmentymistä tieteessä,
taiteessa ja arkisessa elämässä. Tarinat ovat ikiaikaisia, ne löytävät
eri aikoina oman uomansa. Ensi
vuonna Kalevalaisten Naisten
Liiton perustajan Elsa Heporaudan syntymästä on kulunut 130
vuotta. Kirkastamme kalevalaisen
aatteen tähän päivään.

K

irjailija Elsa Heporauta kannusti kalevalaisuuden tulkintoihin tässä ajassa. Hän oli aikaansa
edellä muokatessaan Kalevala-tulkintoja nykyaikaiseen, niiden moninaisuutta korostavaan ja esittävään suuntaan. Vanhaa ei pidä kopioida, vaan sen pohjalta on
luotava uutta. Perinne on sovellettava aina kulloiseenkin nykyaikaan, ja toisaalta ymmärrettävä, että elämme sitä joka päivä.
Elsa Heporauta puhui kalevalaisesta renessanssista, siitä, miten myyttisen karhunkäpälän kosketuksen tulisi näkyä kaikessa kulttuurissamme. Ja tämä kosketushan näkyy jokaisen suomalaisen arjessa esimerkiksi kotimaisen muotoilun tuotteissa
astioista kodintekstiileihin.
Yksi nykyajan runonlaulajista, tuon ilmaisiin siirtynyt lauluntekijä Juice Leskinen on sanonut: ”Suomalaiset eivät lue Kalevalaa, vaan he kirjoittavat sitä.” Kalevalaisten Naisten Liitto
haluaa herättää ihmisiä havaitsemaan kalevalaisuuden arjessamme. Toisaalta katsotaan kauas esihistoriaan kansalliseepoksemme taakse, siihen aikaan, kun elävä laulu oli kaikkialla ympärillä, työssä ja juhlassa. Ja kuitenkin ymmärtämään,
että kalevalaiset myytit ajattelevat edelleen meissä ja ikiaikainen kalevalamitan rytmi on suomen kielessä. Esimerkiksi autoa
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tankatessa korttiautomaatti kehottaa puhtaalla kalevalamitalla: ”Syötä kortti tai seteli”.

Louhen valta ja voima
Elsa Heporauta halusi yhdistää naisia yli ammatti- ja yhteiskuntarajojen kootakseen vaikuttajanaisten verkoston, jossa jokainen suomalainen nainen voi kokea yhteisöllisyyttä ja edistää
tärkeitä arvoja. 2000-luvun Louhen tyttäriä yhdistävät monet
asiat. Menneisyyttä ja nykyisyyttä tutkivat kulttuurientutkimuksen oppiaineet kuten folkloristiikka, suomalais-ugrilainen
kansatiede, suomen kieli ja kirjallisuus ja kansanuskontutkimus ovat kiinnostuksemme kohteita, joko harrastuksena tai
työnä. Pohjolan luonto ja kulttuuri inspiroivat meitä.
Tarinoiden kautta voimme kokea yhteyttä entisajan ihmisiin. Tavat ja perinteet siirtyvät sukupolvelta toiselle, äidiltä tyttärille. Jokainen lähestyy kalevalaisuutta omasta näkökulmastaan, tulkiten perinnettä omalla tavallaan. Herkän Ainon sisältä voi löytyä vahva Louhi, omiensa puolta pitävä heimojohtaja.
Louhi on Kalevalaisten Naisten Liiton esiäiti, joka näyttää mallia lasikattoja rikkoville naisjohtajille.
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Elsa Heporaudan hengessä kalevalaisilla naisilla ei ole mitään alemmuudentunnetta siitä, että he olisivat vain ”toista” sukupuolta tai että
suomalainen yhteiskunta jakautuisi
miesten ja naisten kulttuureihin.
Kalevalainen nainen kävelee luontaisen ryhdikkäänä omasta arvostaan tietoisena niin, ettei sitä tarvitse joka käänteessä korostaa, ja ottaa paikkansa yhteisen suomalaisen
kulttuurimme eturivistä. Louhen
ikiaikainen perinne näyttää tietä ja
esikuvaa 2000-luvun naisille.
-Anneli Mäkelä,
Ken kantaa Kalevalaa

Tietäjiä ja hyvän tekijöitä
Haastan kaikki kalevalaiset naiset pohtimaan, voisimmeko me olla Elsan tavoin
välittäjiä, jotka auttavat ihmisiä yhteen,
välittävät ja tarttuvat toimeen, ovat aitoja
vastuunkantajia? Voisimmeko auttaa eri
”maailmoista” tulevia ihmisiä ymmärtämään paremmin toisiaan?
Nykyajassa elävän kalevalaisuuden
ymmärtäminen, avaaminen ja tulkitseminen on meidän tehtävämme. Jokainen voi
pohtia, mitä kalevalaisuus minulle merkitsee, miten sen näen ja koen. Jos olisit
Elsa, mihin yhteiskunnalliseen seikkaan
nyt tarttuisit? Ketkä ovat nyt niitä perinteen jatkajia, tämän päivän runonlaulajia,
jotka tarvitsevat tukeamme? Ovatko niitä
romaanikerjäläiset, yksinäiset vanhukset
vai syrjäytyneet ainot, työttömät kullervot, verkkomaailmaan hukkuneet joukahaiset? Mitä meillä kalevalaisilla naisilla
on annettavaa? On aika herätä yhteiseen
arvokeskusteluun. Omista juurista ja perinteistä löytyy vahva pohja, henkinen
rikkaus, josta syntyy aina uutta. Perinne
on yhteinen ilo!

Kirjoittaja on folkloristi ja Kalevalaisten
Naisten Liiton toiminnanjohtaja.
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WSOY:n kirjallisuussäätiön palkinto
Kirsti Mäkiselle
L WSOY:n kirjallisuussäätiö on myöntänyt 10 000 euron tunnustuspalkinnon oppikirjailija, kouluneuvos
Kirsti Mäkiselle suomalaisen kulttuuriperinteen välittämisestä useille sukupolville. Palkintolautakunnan
mukaan Kirsti Mäkinen on monipuolisesti lahjakas
sanankäyttäjä ja sujuva kertoja, joka on vaikuttanut
kirjallisuuden ja äidinkielen opettajana sekä lukiossa
että yliopistossa. Oppikirjoista alkaen kaikki kirjallisuuden lajit ja tyylit ovat hänelle tuttuja ja sujuvia.
Palkintoja jaettiin kymmenelle kauno-, tieto- ja oppikirjailijalle sekä kääntäjälle. Palkinnoilla halutaan
osoittaa tunnustusta merkittävästä työstä suomalaisen kirjallisuuden ja lukuharrastuksen edistämiseksi.
Kalevalaisten Naisten Liitto ja sen jäsenyhdistykset
haluavat onnitella Kirsti Mäkistä hänen ansioituneesta työstään suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin
lähettiläänä.

WSOY:n kirjallisuussäätiö
on aloittanut toimintansa
vuonna 1943. Säätiön tarkoituksena on suomalaisen
kansalliskirjallisuuden
edistäminen ja suomalaisten
lukuharrastuksen lisääminen.
Lähde WSOY kirjallisuussäätiö

Suomen Aivosäätiö ja
Kalevala Koru yhteistyöhön
Teksti ja kuva Kalevala Koru

L Kalevala Koru
on vuosien saatossa valmistanut lukuisia korumalleja ja
-sarjoja, joiden myyntituotoista osa on
lahjoitettu hyväntekeväisyyteen. Tänä
syksynä yritys on julkistanut yhteistyössä Suomen Aivosäätiön kanssa toteutetun Sukupolvien ketju -korun, jolla tuetaan Suomen Aivosäätiön toimintaa.
Suomen Aivosäätiö tukee ja edistää monipuolisesti aivojen hyvinvointiin liittyvää tutkimusta ja koulutusta
mahdollistaakseen sukupolvien pitkän
ja onnellisen rinnakkaiselon. Sukupolvien ketju -koruissa sukupolvien katkeamatonta ketjua symboloi pientä kulta- tai hopeahelaa kiertävä herkkä sydänkoriste. Korun ovat suunnitelleet
Kalevala Korussa työskentelevät kultasepät Sari Kangas ja Tiina Lahtinen.

Kalevala Korussa yhteistyöstä iloitaan. ”Kalevala Korulla on pitkät perinteet koruista, joiden myyntituotoista osa lahjoitetaan hyvään tarkoitukseen. Nyt solmittu yhteistyösopimus
Suomen Aivosäätiön kanssa ja Sukupolvien ketju -koru ovat yrityksemme arvomaailmaa erinomaisesti peilaava lisä hyväntekeväisyysprojektiemme ja -korujemme jatkumoon”, kertoo
toimitusjohtaja Riitta Huuhtanen.
Suomen Aivosäätiö pitää Sukupolvien ketju -korun sanomaa erittäin tervetulleena. ”Säätiön toiminta kattaa
laajalti ihmisen elämää, ja tämä koru tuokin oivallisesti esille eri sukupolvien yhteistyön herkkyyden ja voiman”, Suomen Aivosäätiön hallituksen puheenjohtaja Pirkko Lahti sanoo.
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Yhdistys esittäytyY lempäälän Kalevalaiset

Edistykselliset lempääläiset
Teksti Veera Ryynänen

Lempäälän Kalevalaiset
Perustettu vuonna 2003, jäseniä 52
www.facebook.com/lempaalankalevalaiset

Muinaiset juuret, suomalainen kulttuuriperintö ja Kalevala innostavat Lempäälän kalevalaisia naisia. Perinteestä ammennetaan
ideoita toimintaan ja yhdistyksen tapahtumat ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. Yhdistys hyödyntää perinteen välittämisessä
rohkeasti Facebookia ja muita moderneja työkaluja.

E

nnen Lempäälän Kalevalaisten Naisten yhdistyksen perustamista monet lempääläiset
kuuluivat Tampereen Kalevalaisiin Naisiin
tai muihin Liiton yhdistyksiin. Syntyi ajatus, että
omallakin paikkakunnalla voisi olla kalevalaisten
yhdistys.
– Toiminnalle Lempäälässä on todella ollut kysyntää, ja yhdistys on kasvattanut jäsenmääräänsä tasaisesti toimintavuosiensa aikana, kertoo yhdistyksen puheenjohtaja Kirsti Isotalo.
Onnistuneiden tapahtumien eteen kannattaa
nähdä vaivaa. Kirsti Isotalo pitää onnistuneimpina ponnistuksina yhdistyksen järjestämiä kolmea
sukukielitapahtumaa, joissa oli vieraina vepsän-,
vienan- sekä karjalankieltä ja kulttuuria viljeleviä
esiintyjiä. Yhdistyksen sihteerin Päivi Korteniemen mielestä pienellekin yleisölle kannattaa tuottaa kulttuuriohjelmaa.
– Suurimpina saavutuksinamme pidän tapahtumia, joissa yleisö on ollut innolla osallisena.
Olemme onnistuneet yli odotusten jos jokainen
on saanut ohjelmasta hienon tunteen, joka kantaa vielä seuraavallekin viikolle, kuvaa Korteniemi tunnelmia tapahtumien järjestämiseen liittyen.
Hänen mukaansa kulttuurin laatu on säilynyt ja
jopa parantunut vuosien mittaan.

Kalevalaisuutta tässä päivässä

Kansallispukuja tuulettamassa Terttu Nurmesniemi ja Siru Koiranen.
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Toiminnan suunnittelussa tulee huomioida jo perinteeksi muodostuneet tapahtumat, mutta toisaalta myös jättää tilaa uusille ideoille.
– Vuosittaisia perinteitä ovat Kalevalajuhla,
kansallispukujen tuuletuspiknik, syksyinen muinaisretki sekä kekrijuhla. Kekrijuhlassa julkistamme Vuoden Väinämöisen. Väinämöinen on mieshenkilö, joka omalta osaltaan vaikuttaa kielen ja
sanan tai kulttuurin esillä pitämiseen omassa kunnassa, kertoo Korteniemi.
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Iloinen tunnelma ja yhteishenki välittyvät yhdistyksen tapahtumista.
Lempäälän Kalevalaiset
tuulettivat kansallispukujaan Kuokkalan museoraitilla elokuussa.
Perinnettä yhdistyksen toiminnassa edustaa
myös kalevalainen aate.
– Kalevalaisuus on minulle erityisesti omien
juurien löytämistä. Muinaisesta mielenmaisemasta voi ammentaa voimia jaksamiseen, kertoo Kirsti Isotalo.
– Tänä aikana kun koko maailma juoksee kohti tulevaa hirveällä rytinällä, on hyvä katsoa taakse ja miettiä keitä olemme ja mistä tulemme. Jos
emme tiedä omaa identiteettiämme, ei meillä ole
pohjaa omalle suomalaisuudellemme. Pitää tietää
kuka on, jotta voi elää toisten kanssa, summaa
Outi Sané.
Päivi Korteniemi pyrkii kalevalaisena naisena
säilyttämään suomalaista kulttuuriperintöä ja levittämään aatetta kaikille kiinnostuneille. Erityisesti suomen kieli on hänen sydäntään lähellä.
– Tapahtumien sisältö ja ohjelma nivoutetaan
aina jollakin tavalla kalevalaisuuteen ja suomalaiseen perinteeseen, kertoo Korteniemi.
Yhdistys on kuitenkin avoin kaikille halukkaille.
– Haasteena on ollut saada miehiä, maahanmuuttajia ja lapsia mukaan toimintaan. Olemme
kyllä onnistuneet tuomaan suomalaista kulttuuria esille monessa eri paikassa. Samalla olemme
myös tuoneet esille suomalaisuuden uusia kasvoja, lisää Sané.
Pienen yhdistyksen on verkostoiduttava alueen
muiden toimijoiden kanssa.
– Yhteistyö on rautaa! Emme olisi saaneet näin
mukavia tapahtumia aikaiseksi ilman muita lempääläisiä järjestöjä, kertoo Sané.
Yhdistyksen suurin haaste on julkisuuden ja
näkyvyyden saaminen.
– Meidän täytyy erottua joukosta ja saada ihmiset liikkeelle osallistumaan tapahtumiin. Markkinointi tulee toteuttaa melkoisen pienellä budjetilla, listaa Korteniemi yhdistyksen haasteita.
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Mukana Facebookissa
Yhdistys tiedottaakin tapahtumistaan ahkerasti.
Perinteisten tiedotuskanavien rinnalla hyödynnetään sähköisiä tiedonvälityskanavia kuten sähköpostilistaa ja Facebookia. Outi Sanén ansiosta yhdistyksellä on oma Facebook-sivu, jolle lisätään
tietoa ja kuvia yhdistyksen tapahtumista.
–Facebookissa sivullemme voi päätyä sellaisia
ihmisiä, jotka eivät ole koskaan kuulleet Lempäälän Kalevalaisista tai Lempäälän Helkanuorista.
Näin uudet ihmiset saavat tietoa olemassaolostamme. Facebookissa mainostaminen ei myöskään maksa mitään, listaa Sané Facebookin hyviä
puolia.
Lempäälän Kalevalaisten Facebook-sivu on kerännyt kymmeniä tykkääjiä. Sivulle lisätyt kuvat,
tarinat ja terveiset välittävät eteenpäin yhdistyksen tapahtumien lämmintä henkeä ja tekemisen
meininkiä.
– Facebookissa oleminen kuvastaa sitä, että
uudistumme ja elämme ajassa. Netissä tiedotteemme leviävät nopeasti ja tavoittavat lukuisia
ihmisiä samaan aikaan. Toisaalta muitakin tiedotuskanavia tarvitaan, sillä kaikki eivät ole Facebookissa, muistuttaa Kirsti Isotalo.
Muutenkin yhdistystoiminnassa kannattaa
hyödyntää rohkeasti internetin tarjoamia mahdollisuuksia. Jäsenlomakkeiden päivitys onnistuu
helpoiten valmiita nettilomakepohjia käyttäen.
– Älkää kursailko vaan tehkää kaikkea uutta,
joka pälkähtää päähän. Juuri se voikin olla se uusi hieno juttu, jolla saatte uusia jäseniä, kannustaa
Outi Sané.
– Pienet Kalevalais-seurat pärjäävät, kun antavat luovuuden ja rohkeuden päästä valloilleen.
Tapahtumat kannattaa järjestää perhekeskeisiksi,
jotta kaikki olisivat tervetulleita, lisää Päivi Korteniemi. R
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YHDISTYSTEN KUULUMISIA
Etelä-Kymenlaakson Kalevalaiset Naiset | teksti Heikki Rytkölä

Suomalainen halloween Kyminsuussa

E ”Kuu paistaa, kuollut ajaa.” Mm.
näin kertoi kouluneuvos Kirsti Mäkinen Suomen kansan kauhutarinoista.
Runsas yleisö kuunteli hiiren hiljaa. Yh-

tä vahvasti tempaisivat yleisön mukaansa
Kimara-ryhmän (Esko Junkkari, LeenaKaisa Kivioja, Kalevi Laine) instrumentein tehostetut esitykset Mäkisen kerto-

mista noin kymmenestä kauhutarinasta. Tarinoilla oli monesti kansainvälinen
tausta ja opettava tarkoitus. Näin esimerkiksi tarinalla tietäjästä ja käärmeistä, joka löytyy mm. Aleksis Kiven Seitsemästä veljeksestä Aapon kertomana.
Kalevalaisten naisten järjestämä tilaisuus oli hieno avaus uuteen kuosiin
puettuun ikivanhaan perinteeseen. Tutkijan tiedot ja taiteilijaryhmän esitykset oli taiten lomitettu kokonaisuudeksi. Yleisö palkitsi kokonaisuuden lämpimin ja ehkä hieman helpottuneinkin
taputuksin. Kylmiä väreitä synnyttäneet tarinat eivät olleetkaan totta!

Lappeenrannan Kalevalaiset Naiset | teksti Päivi Lavikainen

Runojen aika
E Lappeenrannan Kalevalaisten Naisten Birgitta Raatikainen on kirjoittanut runokirjan Tuuli ajaa minua. Birgitta Raatikainen asuu Lappeenrannan Pikisaaressa Sisi-kissansa kanssa.
Leipätyökseen hän suunnittelee ateriapalveluja ruokapalveluesimiehenä. Vapaa-aikanaan hän viihtyy sanojen parissa ja tarkkailee mielellään luontoa.
Birgitta Raatikaisen kirja sisältää
haiku- ja tankarunoja, joiden rakenteessa tavujen määrä on tarkkaan määriteltyä. Kirjan runot tekijä on koonnut elämänvaiheista eri vuodenaikoina
luonnon ääressä. Kuuntelin linnunlaulua, luonnonääniä, katselin luontoa ja
yhdistin ne sieluni maisemaan ja mieleni liikkeisiin; kaipuuseen, rakkauteen ja iloon. Runot puhuttelevat lukijaa syvästi, niihin voi samaistua ja
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löytää pienen palan omaa elämää.
Birgitta Raatikainen on aloittanut kirjoittamisen harrastamisen teini-ikäisenä.
Tuolloin hän teki pieniä tarinoita. Runojen aika koitti joitakin vuosia myöhemmin, 18-vuotiaana. Aikuisiällä Erkon runokilpailuun osallistuminen ja sieltä saatu kannustava kritiikki innosti jatkamaan
kirjoittamista. Kristiinan runokilpailu
tuotti toisen palkinnon. Vuonna 2000
syntyi omakustannerunokirja Kosketa
hellästi, joka oli omaelämänkerrallinen.
Runoilija-kirjailija Birgitasta kehkeytyi
opintojen myötä; hän on opiskellut kirjoittamista Lappeenrannan työväenopistossa ja luovaa kirjoittamista kurssilla Espanjassa. Vuonna 2005 hän suoritti luovan kirjoittamisen approbaturin Oriveden
opistolla lopputyönään runokokoelma.
Kirjaa voi tilata osoitteesta www.neirol.fi

Miten hitaasti
laskeutuu tummat pilvet
mustaan syysiltaan.
On mittaamaton kaipuu,
kotini tie on tyhjä.
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Ruoveden Kalevalaiset Naiset | Teksti Anja Latvala, kuva Sauli Latvala

Juhlaa ja taidetta
E Ruoveden museonmäellä vietettiin
elokuussa kotiseutumuseon 80-vuotisjuhlaa. Tavallisesti niin hiljainen museoympäristö muuttui juhlavana lauantaipäivänä eläväksi ja eloisaksi. Paikalle tullut
juhlayleisö ja työpajapöytien ympärillä
kiertelevät kävijät saivat kosketuksen elämään ja työntekoon 200 vuotta sitten sekä tietoa museon perustamisesta ja rakentumisesta 1900-luvun alkukymmenillä.
Juhlaohjelman varsinainen helmi historiapuheen ja musiikkiesitysten joukossa
oli Ruoveden Kalevalaisten Naisten toteuttama kansallispukujen tuuletus, jossa
Pirkko Selkee esitteli 11 erilaista naisten
ja kaksi miesten kansallispukua. Kansallispukuun pukeutuneita juhlassa nähtiin
toki enemmänkin. Ruoveden Pelimannit olivat pukeutuneet Ruoveden miehen
pukuun ja kanteleensoittoa esittävällä
kanteletaiteilija Carita Iltasella oli yllään
Muinais-Karjalan puku. Ruoveden naisen
ja miehen puvun lisäksi esiteltiin naapurikuntien Kurun ja Virtain sekä Hämeen
puku. Toinen miehen puku oli Etelä-Poh-

janmaan miehen puku. Yleisö kuunteli
ja katseli kiinnostuneena Pirkko Selkeen
erinomaista esitystä. Monelle saattoi tulla mieleen kansallispuvun hankkiminen
itselle tai ajatus, että omaa kaapin kätköissä olevaa pukua voisi myös jossain
sopivassa tilaisuudessa tuulettaa.
Tämän vuoden taide- ja kulttuuriretken Ruoveden Kalevalaiset Naiset tekivät
Oriveden Purnuun. Kuvanveistäjä, professori Aimo Tukiainen hankki Purnun
vuonna 1962 kesäateljeekseen. Viisi vuotta myöhemmin Purnusta tuli Suomen en-

simmäinen kesänäyttelypaikka, kun Tukiainen järjesti sinne kuuden taiteilijatoverinsa kanssa 50-vuotisjuhlanäyttelyn.
Tämän kesän näyttelyn teema oli Rajantaju. Retkeläiset saivat tutustua
teoksiin erinomaisen oppaan johdolla
Purnun kaikkiaan seitsemässä näyttelyhallissa. Kierros aloitettiin kuitenkin Tukiaisen omien töiden ääreltä. Historiakatsaus, joka sisälsi monumentaali- ja
pienoisveistokset, muotokuvat ja mitalit,
oli kävijöistä todella antoisa ja kertauksenakin toivottu.

Tukholman Kalevalaiset | Pirjo Tiilikka

Tervaspuuta ja hyväntekeväisyyttä
E Kalevalaisten Naisten Liitolla on tärkeä rooli hyvien arvojen edistämisessä ja
juurien vaalimisessa. Olemme pohtineet
kovasti, miten voisimme omassa yhdistyksessämme lahden toisella puolella vaalia
suomalaisia perinteitä ja kulttuuria.
Yksi ehdotuksemme on auttaa niitä,
joilla on vaikeaa. Pirjo Tiilikan kirjoittama Tervaspuuta Karjalasta kertoo voimakkaasta tahtonaisesta ja esikuvasta,
hänen omasta äidistään. Äiti hoiti ahkeruudella ja ilolla suuren 10-lapsisen perheen ja maatilan toimet. Kirja kertoo toiPirta 4 | 2012

vosta ja uskosta sekä siitä, miten sota-aika
vaikutti niin vanhempiin kuin lapsiinkin.
Jokaisesta myydystä kirjasta lahjoitetaan 4 euroa Eestin ja Venäjän katulapsille, heille joilla ei ole mitään.
Jos jokainen jäsenyhdistyksemme tilaa
yhden tai useamman kirjan, niin saamme
jo valtavasti hyvää aikaiseksi. Ensi keväänä vietämme Tukholman Kalevalaisten
10-vuotisjuhlavuotta. Juhlassa julkistamme keräyksen tuoton ja lahjoitamme keräämämme varat hyväntekeväisyyteen.

Liittykää mukaan
hyvän asian puolesta!
Kirjan hinta on 18 euroa ja se sisältää
postimaksun 2,50 e. Jokaisesta myydystä
kirjasta lahjoitetaan 4 euroa katulapsille.
Kirjan voi maksaa ennakkoon:
IBAN SE 46 9020 0000 0902 2441 2525,
BIC: ELLFSESS.
Laita nimesi ja osoitteesi mukaan.
Lähetämme maksun jälkeen merkittyyn
osoitteeseen. Lisätietoja ja kirjatilaukset:
pirjo444@hotmail.com
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Rauhallista ja hyvää joulua
kaikille lukijoille

ja yhteistyökumppaneillemme!
Kalevalaisten Naisten Liitto on lahjoittanut joulukorttivaransa
tänä vuonna Naisten Pankkiin, joka tukee kehitysmaiden
naisten yrittäjyyttä ja toimeentuloa.

Seuraavassa numerossa 22.2.2013
pirta oma .indd 1
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Juuret – karjalainen perinne nykymuotoilussa
Elsa Heporauta 130 vuotta
Uusi kolumnisti esittäytyy

13.11.2012 8.23
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KOLUMNI

Suomalais-ugrilaista muotoilua?
Vierailevat kolumnistit pohtivat
vuoden teemaa vuorotellen
muodon ja kielen näkökulmista.

Kirjoittaja on
suomalais-ugrilaisen
kielentutkimuksen
professori Wienin
yliopistossa.

L

okakuun lopulla vietetään Suomessa, Virossa ja Unkarissa sukukansojen
päivää. Suomessa tähän yhdistettiin nyt muotoilun teemavuoden kunniaksi ”Suomalais-ugrilaisen designin päivä”. ”Suomalais-ugrilaisuus”
kulttuurikäsitteenä on selvästikin vakiinnuttanut itsensä siinä määrin, että se
voidaan yhdistää myös muotoiluun, muotiin ja markkinointiin.
Puhe suomalais-ugrilaisesta kulttuurista, ajattelutavasta,
taiteesta sun muusta saa meidät kielentutkijat joskus vaivautuneesti irvistelemään. Onhan tietenkin verrattoman upeaa,
että tundran ja taigan, Keski-Venäjän kylien tai eurooppalaisten kaupunkien kasvatit kokevat yhteyttä ja sukulaisuutta
keskenään. Mutta miten oikeutettua on nimetä tuo yhteyden
tunne ”suomalais-ugrilaisuudeksi”?
”Suomalais-ugrilainen” on nimittäin pelkästään kielitieteellinen termi. Se viittaa kieliin, jotka ovat palautettavissa tuhansia vuosia sitten puhuttuun yhteiseen kantakieleen. Tämä
yhteys säilyy riippumatta siitä, minkänäköiset ja millaisia
geenejä kantavat ihmiset missä kulttuuriympäristössä näitä
kieliä puhuvat. Kieli näet siirtyy toisin kuin kulttuuri saati geenit, kokonaisena,
rakenteisena systeeminä. Kaikki kielet toki ottavat vaikutteita ympäristöstään
(ja hyvä niin), kaikki kielet muuttuvat koko ajan. Mutta silti kielessä, kun se
normaalisti välittyy sukupolvelta toiselle, säilyy historiallinen jatkuvuus, eräänlainen neitseellinen äitilinja.
1800-luvulla, samaan aikaan, kun luonnontieteissä löivät itsensä läpi evoluution ja kehityksen käsitteet, kielentutkijat oppivat selvittämään näitä äitilinjoja
ja niihin perustuvia kielten sukulaisuussuhteita. Samaan aikaan myös monet
kansat, suomalaisetkin, kokivat kansallisen heräämisen, jonka perustana oli
kansalliskieliprojekti: olet oikea kunnon suomalainen jos ja vain jos puhut oikeaa kunnon suomea. Tältä pohjalta oli helppo ajatella, että kulttuuri ja kansallistunnekin periytyisivät kielen tapaan neitseellistä äitilinjaa myöten: että
suomalais-ugrilaisia kieliä puhuvat kansat olisivat kuin perhe, jota yhdistää
sama puhdas ja alkuperäinen ”suomalais-ugrilainen” ajattelutapa ja kulttuuri.
Tämä naiivi kansallisromanttinen ajattelutapa on sittemmin kokenut melkoisen haaksirikon. (Eikä pelkästään sen takia, että samoista eurooppalaisista
juurista nousivat myös äärikansallismielisyys ja ihmisrotuopit tunnettuine kauheine seurauksineen.) Kulttuurin- ja historiantutkijat ovat oppineet puhumaan
”kuvitelluista yhteisöistä” ja ”tradition keksimisestä”. Toisin sanoen on ymmärretty, että kulttuurissa ”suomalaisuus”, ”suomalais-ugrilaisuudesta” puhumattakaan, on monista eri tahoilta tulleista aineksista tietoisesti rakennettu, sopimuksenvarainen asia.
Ehkä nyt on aika ottaa seuraava askel. On turha etsiä menneisyydestä jotain
myyttistä alkuperäistä, aitoa ja puhdasta ”suomalais-ugrilaista kulttuuria”. Sitä vastoin kannattaa suunnata katse nykypäivän suomalais-ugrilaisiin kulttuureihin, monikossa, ja seurata, miten ja mistä aineksista ne designaavat, muotoilevat omaa suomalais-ugrilaisuuttaan.
Johanna Laakso
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