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Pääkirjoitus

Elävä kulttuuriperintö on
vahva voimavaramme
Kulttuuri on pohja, jolle rakennamme. Jokaisen maan kulttuurikirjo on syntynyt vuosisatojen
saatossa. Meidän suomalaiseen
kulttuuriperintöömme kuuluvat niin
Kalevala, Kanteletar kuin saunakin.
Ensi vuosi on Kalevalan 180-vuotisjuhlavuosi ja Kantelettaren 175. juhlavuosi.
Myös Kalevalaisten Naisten Liitto juhlii 80-vuotista taivaltaan suomalaisen kulttuurin ja perinteen vaalijana ja
uudistajana. Kun ymmärrämme ja tunnemme oman kulttuuriperintömme, voimme myös jakaa omaamme ja ymmärtää muiden maiden kulttuuria. Meillä kalevalaisilla
naisilla on haastava tehtävä saada suomalaisen kulttuurin keskeiset säikeet eläviksi niin nuorille kuin maahanmuuttajille. Samalla meillä on etuoikeus tutustua uussuomalaisten kulttuuriperintöön. Jokaisella kansakunnalla
on oma Kalevalansa ja omat runonsa. Niiden tunteminen
avaa uusia ovia ja auttaa ymmärtämään erilaisuutta.
Tämä Pirta kurkistaa eri kulmilta suomalaiseen kulttuuriin. Juhlaliitteessä on koottuna juhlavuoden tapahtumia
ja tarinoita. Kalevalan ja Kantelettaren ohella ensi vuosi
on myös säveltäjä Jean Sibeliuksen 150-vuotisjuhlavuosi. Sibeliuksen säveltämä Kullervo saa uusia sävyjä Tero
Saarisen koreograﬁan myötä Kansallisoopperassa. Helmikuussa ensi-iltansa saavaa esitystä Tero Saarinen kuvaa
Piia Pousin haastattelussa koskettavana, tunteita herättävänä ja ajattomana teoksena, jossa katse on nykypäivässä.
Juhlavuoden koru Välke on Saija Saarelan lahja 80-vuotiaalle Kalevalaisten Naisten Liitolle. Saarela piirsi juhlavuodelle modernin korun, joka sai aiheensa kauneimmasta mitä Saarela tietää: Suomen vesistöistä. Korun
tarinasta lisää sivulla 28.
Kulttuuriin kuuluu oleellisesti myös ihmisten välinen
kohtaaminen ja vuorovaikutus. Valokuvaaja Miina Savolainen kiteyttää vuorovaikutuksen pysähdyttävästi Pirran
haastattelussa: Luottamus on aarre ja toisen todellinen

kohtaaminen kuin paratiisi, jonka saavuttaminen on ainutkertaista. Sellaiset hetket jättävät huolta pitävän jäljen. Kohtaaminen, vuorovaikutus ja toisen kunnioittaminen ovat elämän peruspilareita. Nuori kaipaa vahvistusta
vanhemmalta. Näitä teemoja Miina Savolainen on valokuvillaan purkanut. Satu Laatikaisen haastattelussa pääsemme palkitun valokuvaajan sielunmaisemaan.
Vuorovaikutustaidot ovat haaste myös perinteensiirrossa. Miten puhumme kuulijan kieltä? Miten saamme kiinnostuksen heräämään? Sain olla mukana kansainvälisen
Take Two Europe -hankkeen seminaarissa, jossa pohdittiin vuorovaikutustaitojen merkitystä erityisesti nuorten
elämässä. Luonteva esiintyminen ja avoin kanssakäyminen ovat valtteja, joita kannattaa vahvistaa. Runot, lorut
ja leikit ovat kautta aikojen olleet kohtaamisen ytimessä.
Juhlavuonna meillä on velvollisuus ja ilo jatkaa tarinankertomisen vahvaa perinnettä ja madaltaa eri sukupolvien kohtaamisen kynnystä. Helkanuorten leikkilauantait, taikatorstait ja satusunnuntait ovat oiva väylä oman
ilmaisun vahvistamiseen. Tiesitkö, että lastenkirjoissa
esiintyvistä loruista suuri osa on peräisin Kantelettaresta?
Lorut kantavat suomen kielen perinnettä ja hienoimpia
rakenteita.
Tämän lehden helmiä ovat Suomussalmen koululaisten
voimapaikkatarinat. Ne osoittavat, että sanan säilä elää
vahvana, Kalevalan ja Kantelettaren perintö uudistuu.
Innostavaa juhlavuotta ja luovuutta laveasti kaikille Pirran lukijoille. Tavataan Kalevalan päivän pääjuhlassa
28.2.2015 Finlandia-talolla, jossa kohtaavat kalevalainen
perinne ja tämä päivä. Kansallispukuasiantuntijat ovat
paikalla viimeistelemässä vieraiden helmoja ja nauhoja
tarvittaessa. Annetaan pukujemme loistaa!
Valoa joulunodotukseen,
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Eletty, koettu ja
kirjoitettu
Teksti Piia Pousi

Nuorisotutkimusverkosto on tehnyt suururakan keräämällä nuoruudesta kertovien omaelämänkerrallisten kirjoitusten kokoelman, josta tänä vuonna
julkaistiin tutkijoiden puheenvuoroja sisältävä Nuoruuden sukupolvet -artikkelikokoelma ja tutkimusaineisto avaavista ja mielenkiintoisista teksteistä
koottu rinnakkaisjulkaisu Oi nuoruus. Kirjat vievät
lukijansa historialliselle aikamatkalle sota- ja pula-ajan nuoruudesta aina 1990-luvun lama-aikaan.
Miten nuoruutta muistavat ja siitä kirjoittavat 1900-luvun
alussa syntyneet, joiden nuoruusvuosia leimasivat sotaja pula-aika tai suuret ikäluokat, tämä ensimmäinen niin
kutsuttu nuorisosukupolvi, tai taloudellisen epävarmuuden aikana nuoruutta elävä y-sukupolvi?
Eri ikäpolvien nuoruusmuistoja kerättiin Nuorisotutkimusseuran, Nuoren Voiman Liiton ja Suomen Kirjallisuuden Seuran järjestämällä Oi nuoruus! -kirjoituskilpailulla,
jossa haettiin kaikenikäisten suomalaisten omaelämänkerrallisia kirjoituksia lapsuudesta ja nuoruudesta. Kirjoituskilpailun tavoitteet olivat vahvasti tutkimukselliset,
sillä Nuorisotutkimusseuran monitieteisen tutkijajoukon
päämääränä oli koota runsas ja moniääninen elämänkerta-aineisto, jonka haluttiin avaavan henkilökohtaisella näkökulmalla kuvaa eletystä ja koetusta nuoruudesta
Suomessa 30-luvulta aina nykypäivään.
– Nuoruus on hankala tutkimuskohde, johon on usein
vaikeaa päästä käsiksi. Siksi tavallisten ihmisten omat
tulkinnat nuoruudesta ovat tärkeää lähdeaineistoa, sillä ne avaavat mahdollisuuden tarkastella menneen ajan
nuoruutta, tutkija ja artikkelikokoelman toimittaja Kaisa
Vehkalahti toteaa.
Kirjoituskilpailuun otti osaa 375 kirjoittajaa ja siinä oli
kaksi sarjaa: alle 25-vuotiaille suunnattu Nuoruus tänään
-sarja sekä yli 25-vuotiaille suunnattu Nuoruus eilen -sar4

ja. Nuoruus eilen -sarjaan lähetettiin 274 ja Nuoruus tänään -sarjaan 101 tekstiä. Vanhempien sarjaan tuli tekstejä eri yhteiskuntaluokista sekä naisilta että miehiltä,
mutta nuorempi polvi ei Vehkalahden mukaan välttämättä edustanut ikäisiään.
– Tutkimusaineistoa saatiin kuitenkin sopiva määrä,
eikä aineiston määrä sinänsä ole elämäkerrallisessa tutkimusasetelmassa ratkaisevaa. Aina on niitä, jotka eivät
ole saaneet kutsua tai heillä ei ole motivaatiota kirjoittaa. Nuori menestyjä ei välttämättä koe tarvetta kertoa
elämästään eikä ruuhkavuosia elävä ehdi kirjoittamaan.
Eläkeikää lähestyvällä on taas enemmän aikaa ja halua
pohtia omaa historiaansa.

Epävarmuus yhdistää kaikkia sukupolvia
Tekstin rakennetta, aiheen käsittelyä tai pituutta ei määritelty. Mukana oli sekä perinteisen omaelämänkerrallisen
kirjoittamisen lähtökohdista kumpuavia tekstejä, joissa
käsiteltiin esimerkiksi lapsuuden perhettä ja suhdetta
vanhempiin, ystäviä ja seurustelua että ﬁktiivisemmin
nuoruutta käsitteleviä tekstejä, kuten runoja.
– Tavoitteena ei ollut poimia kullekin ajankohdalle
tyypillisiä esimerkkitekstejä ja luoda näin virallista kertomusta nuoruuden historiasta, vaan halusimme tuoda
esiin myös nuoruuskuvausten erilaisuuden ja moniäänisyyden. Kuitenkin samoilta vuosikymmeniltä mukaan valikoituneissa kirjoituksissa on paljon samaa. Halusimme
selvittää mikä teksteissä on yhteistä, mikä erilaista ja toistuuko sama kullanhohtoinen kuva nuoruudesta kaikilla
ikäpolvilla, Vehkalahti kertoo.
Vehkalahden mukaan kirjoitukset sekä vahvistavat että
kumoavat romantisoitua kuvaa nuoruudesta.
– Sokerisin kuva välittyy ehdottomasti lapsuudesta,
kun taas nuoruus näyttäytyy teksteissä hyvin realistisena. Nuoruudesta kerrottaessa kertomuksiin tulee säröjä,
kipeyttä ja uusia rooleja. Turvattomuuden ja epävarmuuden kokemukset ovat kaikille ikäpolville yhteisiä, mutta

ne ilmenevät eri tavalla 1990-luvulla
kuin 1920-luvulla. Mielenkiintoista oli
lukea miten kokemuksia reﬂektoidaan eli
miten kirjoittajat arvioivat nuoruuttaan vuosikymmenten jälkeen ja mitä tunteita nuoruusmuistot
ovat herättäneet.

Agraariyhteiskunnasta tietoyhteiskuntaan
Teksteistä tulee esiin muita tutkimuksia tukeva yhteiskunnan rakenteen muutos: elintason nopea nousu 50-luvulta eteenpäin. Tutkijoiden mukaan Nuoruus eilen -kirjoitukset maalasivat mielenkiintoista ja monisärmäistä
kuvaa nuoruudesta Suomen lähihistoriassa jättäen pois
kuitenkin poliittisen historian kuten sotatapahtumat.
Henkilökohtaisista kertomuksista toistui, kuinka köyhä
agraarinen yhteiskunta, jossa työnteko ja niukkuus loivat nuoruuden puitteet, muuntautuu lyhyessä ajassa vauraaksi teollisuus- ja tietoyhteiskunnaksi. Poliittinen historia, kuten sotatapahtumien kerronta, jäivät kirjoituksissa
vähemmälle huomiolle.
Kirjoitukset on jaoteltu neljään teemaan: Sodan ja työn
nuoruusvuodet, Avartuvaan maailmaan, Kitara soi ja Uuden epävarmuuden nuoruus, jotka nousivat pinnalle kerätystä aineistosta, mutta materiaalia olisi ollut toisenlaiseenkin aineistoon. Vanhempien kirjoittajien 1930-luvulla
syntyneet tekstit ankkuroituvat työhön. Avartuvaan maailmaan -ryhmässä on kyse koulutuksesta ja sosiaalisesta
noususta. Nuorisokulttuuri kukoisti erityisesti 1950- ja
1960-luvulla, ja varsinkin musiikki nousi vahvasti esille
kerätystä aineistosta 70-luvulla syntyneiden keskuudessa.
Nuorimpien kirjoittajien tekstejä taas leimaa elämän epävarmuus ja yhteiskunnan paine.

Koulu keskeytyi, kun pöllimetsä kutsui
Koululaitos on sadan vuoden aikana muuttunut niin
muodollisesti kuin sisällöllisesti, mutta on edelleen tär-

keä lapsuudesta nuoruuteen siirtymistä kantava prosessi.
Erityinen suomalainen piirre on vanhan polven opiskelun ja lukemisen kunnioitus, kaipuu päästä lukemaan,
sivistymisen toive, vaikka työn ja puutteen kertomuksille
tyypillinen esimerkkitarina kertookin siitä, miten nuori ei
omista tai opettajan toiveista huolimatta pääse oppikouluun, vaan hänen on lähdettävä tienaamaan.
”Koulun päätöspäivänä oli hiukan haikea olo. Tähän loppuu koulunkäynti...Se tosin lohdutti, kun ei kettään lähtenyt minun aikanani oppikouluun. No, oli vielä jatkokoulu
edessä.” –Nainen 1936.
(jatkuu) >>
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Nuoruus on vaikeaa

Tarve erottautua muista ja kuulua johonkin

Vanhempien ja nuorempien kirjoituksia keskenään rinnastaessa ikäpolvien ero näkyy siinä, että entisen yhteisöllisyyden on korvannut nyt yksilöllisyys. Vanhemmalla
sukupolvella tuntuu olevan myönteisiä aikuiskuvia, jotka
nuoremmilta puolestaan puuttuvat. Puutteen kuormittama lapsuus ja nuoruus näyttäytyivät vanhojen kirjoituksissa optimistisena, mitä se todellisuudessa ei aina kuitenkaan ollut.
– Vanhempien ikäpolvien kertomukset toivat esiin rankkoja asioita, mutta nuorten teksteissä paistoi pessimistisyys ja näköalattomuus, jonka tutkijat tunsivat kouriintuntuvalta ja raskaalta lukea. Tosin eri ikävaiheissa
elävien ihmisten näkökulmat nuoruuteen ovat myös hyvin erilaisia ja näkökulmat muuttuvat nopeasti. Vanhempi ikäpolvi haluaa selvästi ymmärtää teksteissään nuorta
minäänsä ja niitä elämänvalintoja, joita nuori minä silloin teki. Heillä on halu ymmärtää kohtaloaan, jolloin
koko nuoruus saa toisenlaisen tulkinnan ja merkityksen,
Vehkalahti kuvailee.

Nuoruus on elämänvaihe, jota leimaa voimakkaasti tuleminen tietoiseksi omasta itsestään ja oman identiteetin löytyminen. Vapaa-ajalla ja nuorisokulttuurilla, joka
nuorten näkökulmasta on usein ollut ennen kaikkea erottautumista, on ollut keskeinen merkitys. Pukeutumalla
eri tavoin, kuuntelemalla erilaista musiikkia nuoret ovat
halunneet paitsi erottautua muista ikäryhmistä, myös
tehdä näkyväksi nuorisoryhmien keskinäisiä eroja.

Nuoruus tänään -sarjan kirjoitukset kiteyttävät hyvin nykynuorison pyristelyn monien vaatimusten ristipaineessa. Teksteistä ilmenee tietynlaisen nuoruuden ihannointi,
johon kuuluvat kauneus, terveys, urheilullisuus ja menestys, mutta jonka kirjoittajat kokevat itselleen saavuttamattomaksi. Nämä nuoret elävät ”pitäisi elämää”, pitäisi
tehdä tutkinto, mennä naimisiin, perustaa perhe, hankkia
koira, omakotitalo, auto ja vaurastua. Nähdään, että itse
ei olla aikuisia siinä, missä muut jo ovat. Kirjoittajien kokemuksissa oli myös paljon synkkyyttä, epävarmuutta ja
suoranaista epätoivoa. Nuoret kirjoittivat huonosta olostaan yltiöyksilöllisessä kilpailuyhteiskunnassa.

Vehkalahti näkee, että Nuoruus eilen -teksteissä kotoa
lähtö oli usein nuoruuden loppu. Nuoruus tuli käsiteltyä, kun puoliso löytyi ja perustettiin perhe. Tämän päivän teksteissä ei puolestaan voi löytää samanlaista selvää rajapyykkiä. Talouskasvu ja elintason nousu ovat
pidentäneet nuoruutta. Suurille ikäluokille tyypillinen
aikuisuus vakiintuneine työ- ja perhesuhteineen näyttäytyy nykynuorille pikemminkin sellaisena tulevaisuuden
skenaariona, josta halutaan irtisanoutua kuin sellaisena,
jota tavoiteltaisiin. Onnellisen aikuisuuden skenaariota ei
teksteihin juuri sisälly, vaan puhe nuoruudesta jää pidentyvän nuoruuden kehään.

”Samalla kun haluaisi viettää rentoa vapaa-aikaa, on
lyhyiden koulupäivien myötä tullut takaraivoon jyskyttävä ajatus, kuinka pitäisi olla jo töissä ansaitsemassa
omat rahansa. Olenhan kuitenkin jo 18! Kateellisena olen
kuunnellut koulussa, kuinka ihmiset puhuvat työvuoroistaan, ja ovat niin aikuisia. Mulla on kolmen tunnin
päivät, eikä töitä. On samalla alemmuudentuntoinen ja
laiska olo.” -Nainen 1992.

Lainaukset ovat teoksista Nuoruuden sukupolvet. Monitieteisiä näkökulmia nuoruuteen eilen ja tänään (toim.
Kaisa Vehkalahti sekä Leena Suurpää) sekä Oi nuoruus.
Omaelämäkerrallisia tekstejä nuoruudesta eilen ja tänään
(toim. Kaisa Vehkalahti ja Essi Jouhki). Lisätietoja Nuorisotutkimuskeskus.

”Oli diinarit ja oli punkkarit. Äidillä ei ollut varaa ostaa
mulle diinarikuteita, joten mun oli helppo valita puoleni.
Talsin Maisanshoppiin, joka oli siinä 1980-luvun pikkukaupungissa ainutlaatuinen uutuus, nimittäin nuortenvaateliike, ja ostin itselleni Maukka Perusjätkän rintamerkin. Sen jälkeen ei tarvinnut miettiä mitä päälleen pisti.
Kaikki vanha ja vähänkin kummallinen kävi.” -Nainen
1968.

Milloin meistä sitten tuli aikuisia?

kuva: tommi tuomi

Anna hyvän
tarinan viedä
Lapsenpiika
Miehiä ja ihmisiä

Enni
Ollimustonen
Jalonen
Menneiden
Sinä kesänäaikojen
kaikki tapahtui
lumovoimaa.
ensimmäisenKahden
kerran.
kerroksen
väkeä
Kriitikoiden
ja lukijoiden
suomalaisittain:
Ida
ylistämä nuorennuori
miehen
piikatyttönä
Sibeliuksen
itsenäistymistarina.
kulttuurikodissa.

Sauna Paradis
PIRJO HASSINEN
Onnellinen lapsuus
– totta vai kuvitelmaa?
Psykologisen kerronnan
mestari avaa ovet
yleiseen saunaan ja
ruumiinmuistiin.

Matkalla kohti
toivontähteä
Nuori suomalaispari pakenee veljesvainoa
1920-luvun Neuvostoliittoon. Onnellisen
lapsuuden maassa unelmat haaksirikkoutuvat.

Miehiä ja ihmisiä
olli jalonen
Peltiﬁrman kesätyö,
Transit ja raparperiviini,
tytöt ja lepattava olo.
Sinä kesänä kaikki
tapahtui ensimmäisen
kerran.

”Kähkönen kirjoittaa väkevämmin kuin koskaan.
Pelon, kurjuuden ja terrorin keskeltä nousee upea,
humaani romaani.” – hannu marttila, hs

Alkemistit II
Taivaalliset häät
antti tuuri
Seikkailuja ja rakkauden
alkemiaa. Kullantekoon
1700-lvulla ryhtyneet
suomalaismiehet etsivät
onnelaa.
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Kulttuuriuutiset

Koonnut Petra Nikkinen

SampoFolkJam tutuksi!
SampoFolkJam® on tanssipelipaketti kaikenikäisille, joka sisältää 40 tanssipieliä, jotka johdattelevat pelaajat tanssin äärelle. Pelit harjoittavat mm. musikaalisuutta ja luovuutta.

Kuva Turun museokeskus / Mikko Kyynäräinen

Viikinkiaikainen rahakätkö
Aurajokilaaksosta

Lisätietoja ja ostoksille: http://puoti.folkjam.ﬁ/

Löytö on tällä hetkellä Turun museokeskuksessa, josta
ne toimitetaan Suomen Kansallismuseon Rahakammioon
arvioitaviksi.

Rauhan puolesta
Välirauhansopimuksen
allekirjoittamisesta tulee
tänä vuonna kuluneeksi 70
vuotta.
Merkkivuoden kunniaksi
Lottamuseo ja Sotamuseo
Kuva Lottamuseon kokoelmat
ovat yhteistyössä tuottaneet
Välirauha 1944 -verkkopalvelun, joka esittelee Moskovan välirauhansopimuksen vaikutuksia yhteiskuntaan. Palveluun on koottu
monipuolinen valikoima suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen
vaikuttaneita tekijöitä sekä laaja otos aikakauden kuvamateriaalia.
Palvelussa käsitellään mm. Lapin sotaa, armeijan kouluttamista,
sotasyyllisyyttä sekä luovutettuja alueita.
Verkkopalvelu avautuu perjantaina 21.11. osoitteessa lottamuseo.ﬁ

Seikkailuja Siperiassa
Lokakuussa avautunut näyttely Seikkailuja Siperiassa.
Kai Donnerin valokuvia 1911-1914 vie katsojat aikamatkalle Siperiaan 1910-luvulle. Kai Donner oli suomalainen
kielentutkija, kansatieteilijä, tutkimusmatkailija, kirjailija
ja poliittinen vaikuttaja. Hän teki kaksi matkaa Siperiaan
ja tutkimuskohteena hänellä oli selkupin kieli. Näyttelyssä tavataan alkuperäiskansoja, mutta myös Siperiaan karkotettujen suomalaisten ja ruotsalaisten jälkeläisiä.
Museossa käynnistyvät myös Tapaa tutkija -teemailtapäivät.
Lisätietoja Museon verkkosivuilta.
Suomen kansallismuseo, Mannerheimintie 34, Helsinki.
Museo avoinna ti-su 11-18, ma suljettu. Museo suljettu myös
6.12. ja 24.-25.12.2014. Sisäänpääsymaksu 8 / 6 e, alle 18-v.
Ilmaiseksi. Näyttely on avoinna 1.2.2015 asti.

Kansallispukukeskuksessa juhlittiin
Suomen kansallispukukeskuksen Kansallispuvun syntymäpäivä -tapahtuma oli tänä vuonna
Kansallispuvun juhlapäivä. Tilaisuudessa esiteltiin tarkistettu Jääsken naisen kansallispuku,
kerrottiin miten Virossa hyödynnetään kansanpukujen muotokieltä nykypäivän pukusuunnittelussa sekä esiteltiin Kimono, jossa yhdistyvät japanilainen kimono- ja suomalainen tekstiiliperinne.
Myyntitorilta saattoi ostaa kansallispukutarvikkeita ja -koruja tai vaikkapa täydentää
kansallispukuaan upealla silkkihuivilla.
www.kansallispuvut.ﬁ
Kauppakatu 25, Jyväskylä
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www.kansallispukukeskus.ﬁ
Näyttelyt avoinna ti-su 11-18

Kuvat Kai Donner / Museovirasto

Kaarinan ja Turun rajalta, Aurajoen lähettyviltä on löytynyt viikinkiaikainen rahakätkö. Löydön teki turkulainen
geologian opiskelija Emil Nygård. Kätkö sisältää yhteensä
26 hopearahaa tai hopearahan katkelmaa. Kätkö sisältää
pelkästään länsimaisia, muun muassa anglosaksisia ja
saksalaisia rahoja.

Ajankohtaista

Teksti Sirpa Huttunen,
kuva Stefan Bremer / Teos

Juha Hurmeesta
Larin Paraske

Kalevalaisten Naisten Liitto myönsi Larin Paraske
-palkinnon kirjailija, ohjaaja Juha Hurmeelle.
Palkinto myönnetään vuosittain hyvälle puhujalle, mestarilliselle sanan taitajalle.
Humanistina ja luonnontieteilijänä Hurmeella on ikiaikainen ymmärrys, jolla hän tulkitsee nykyajan ihmisen
käyttäytymistä koko universumin mittakaavassa, eikä tuijota vain omaan napaansa, ja täten asettaa asiat oikeisiin
mittasuhteisiinsa. – Se historiallinen aika, josta meillä on
lähteitä on hyvin lyhyt. Olemme vain pieni hiukkanen
alkumeressä, vaikka käyttäytymisemme on usein aivan
muuta.

Juha Hurme (s. 1959) on ohjaaja, käsikirjoittaja ja kirjailija. Ohjaajana hän on perehtynyt erityisesti kotimaisiin
klassikoihin ja ohjannut näytelmiä useille eri kaupunginteattereille. Hän on ollut perustamassa Yövieraat-teatteria
ja Nälkäteatteria sekä toiminut Ylioppilasteatterin, Rauman kaupunginteatterin ja Teatteri Telakan taiteellisena
johtajana.
Kirjailijana hän on julkaissut kolme kiitettyä ja keskusteltua romaania Volvo Amazon (2007 Otava), Puupää (2009
Teos) ja Hullu (2012 Teos). Tänä vuonna hänelle myönnettiin kolmen vuoden välein jaettava 30 000 euron arvoinen Eino Kalima -palkinto ohjaamastaan näytelmästä
Europaeus.

Nälkäteatterin perustaja pienen ihmisen asialla
Juha Hurme tunnetaan Nälkäteatterin perustajana
sekä Kansallisteatterissa parhaillaan menevästä Europaeus-näytelmästä. Hurme pitää esillä pienen, unohdetunkin ihmisen asiaa, kuten teki myös Larin Paraske
aikoinaan. Juha Hurme on taitava sanankäyttäjä, joka
uskaltaa myös runnella suomen kieltä, jotta se alkaa taas
toimia. Hän on hyvä keskustelija ja rohkea kyseenalaistaja, sanalla vaikuttaja teatterin keinoin. Hänen työssään
näkyy sulassa sovussa rouhea suomalais-ugrilaisuus ja
klassinen sivistys antiikin runousopista tähän päivään.

Larin Paraske oli inkeriläisistä runolaulajista kuuluisin
ja saavutti kansantaiteen ikonin aseman jo aikalaistensa keskuudessa. Larin Paraske -palkinnon ovat aiemmin
saaneet mm. vapaa kirjoittaja Kaarina Hazard 2013, runolaulaja, MuT Ilona Korhonen 2012, urheilutoimittaja
Antero Mertaranta 2011, kansanmuusikko Sari Kaasinen
2010, runoilija Heli Laaksonen 2009, toimittaja, kirjailija Umayya Abu-Hanna 2008, kirjailija Anna Kortelainen
2007, näyttelijä Eila Roine 2006 ja rap-muusikko Mariska
2005.
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Rajatapauksia

Näkymättömien puolella
Miina Savolainen on Suomen kaikkien aikojen rakastetuimman valokuvaprojektin äiti,
joka on luonut taiteen keinoin työvälineen ihmisten kohtaamiseen.
Teksti Satu Laatikainen
Kuvat Miina Savolainen

Maailman ihanin tyttö oli 1998 alkanut ja yli kymmenen vuotta kestänyt projekti, jonka aikana valokuvaaja,
taide- ja sosiaalikasvattaja Miina Savolainen valokuvasi
lastenkodissa kasvaneita tyttöjä heidän rikkinäisellä matkallaan kohti aikuisuutta.
Projekti kiteytyi ylistetyksi valokuvakirjaksi ja -näyttelyksi, joka on kiertänyt Vantaalta Pohjois-Amerikkaan saakka. Kuluvana syksynä Suomi oli Frankfurtin kirjamessuilla kunniavieraana, ja Maailman ihanin tyttö -näyttely
kutsuttiin edustamaan kaupunkiin suomalaista kuvataidetta yhdessä Helena Schjerfbeckin maalausten kanssa.
Savolainen itse sai kunnian esiintyä messuilla yhdessä
Imbi Pajun kanssa. Miten kaikki kävi?
– Hanke sai alkunsa kysymyksestä, jonka itselleni
esitin: miten työ voisi olla rakkaudellista vaikka se on
ammatillista. Työskentelin tuohon aikaan lastensuojelussa, jossa työvälineenä on verbaalinen kieli. Sen avulla
en kyennyt kuitenkaan tavoittamaan niitä haavoittavia,
yksityisiä, lapsen kannalta joskus loukkaaviakin asioita,
joiden takia lapsen elämä oli vaikeaa. Lasten luottamus
oli usein rikottu nimenomaan sanoilla, eikä sanoilla ollut
heille korjaavaa merkitystä.
Miina kohtasi työssään saman kuin lastensuojelun ammattilaiset. Oli pakko ratkaista oma suhteensa asiakkaana oleviin lapsiin, sillä heihin ei voi kiintyä liikaa. Miinan
mukaan siinä piilee suuri ongelma.
– Aloin pohtia, miten lasta rakastettaisiin ja millä keinoin lapsen tarpeet voitaisiin paremmin nähdä.
Lapsesta saakka valokuvausta harrastaneella Miinalla
oli takanaan opintoja Taideteollisessa korkeakoulussa,
ja hän tiesi, kuinka valokuvalla on tunnetason todistusvoimaa. Kun Miina ryhtyi kuvaamaan kymmentä tyttöä,
hänellä oli taustatukenaan vain intuitio, ei teorioita eikä
varmuutta siitä, että suunta on oikea. Tulos on kuitenkin
mullistanut hoitoalan käytäntöjä ja luonut käsitteen voimauttavasta valokuvasta.
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Nähdä ja tulla nähdyksi
Ihminen kantaa Miinan kokemusten mukaan aina sisällään sitä, miten hänet on nähty. Jos katse on ohittanut,
korjaavia kokemuksia on mahdollista luoda, mutta se
vaatii aikaa ja sitkeyttä.
– Projektimme lapset olivat ikään kuin jääneet katsomisesta vajaaksi, eikä se nälkä tule helposti täytetyksi. Kuvausten myötä tytöt heräsivät henkiin, eloon. Lopputuloksen suhteen osuin intuitioni kautta tavallaan oikeaan,
mutta eri tavoin kuin olin ajatellut.
Miina kertoo itse vaikuttuneensa voimakkaasti siitä,
millä tavalla yhteydet löytyivät. Valokuvat olivat aluksi
järkytys lapsille itselleen, mutta vähitellen he uskaltautuivat ilmaisemaan, miten halusivat itsensä nähtävän.
– Koin, että tapahtui suoranainen ihme. Ajattelin ensin kysymyksen olevan nimenomaan valokuvasta mutta vähitellen ymmärsin, että prosessissa liityttiin toiseen
ihmiseen näköaistin avulla. Sain varmuuden siitä, että
katsotuksi tulemisen kokemus on ehdottomasti arvokas.
Maailman ihanin tyttö -kuvausten aikana myös valokuvaamisen valtadynamiikka oli päinvastainen kuin
yleensä, ja se onkin voimauttavan valokuvan menetelmän ydinajatus. Silloin kun valokuvaamisen avulla pyritään korjaavaan näkemiseen ja katsomiseen, kuvaaja ei
olekaan se, joka tietää parhaiten.
– Kuvaajan on kuunneltava, miten ja millaisten asioiden yhteydessä kuvattava haluaa tulla nähdyksi. Projektissamme tytöt kuvattiin taianomaisissa luonnonympäristöissä. He eivät kuitenkaan nähneet itseään minkäänlaisissa rooleissa, vaan he näkivät kuvissa omaa surua ja menetystä. Satumaisuus toi kuviin lohdullisuutta,
jonka avulla omaa kipua saattoi katsoa.

Valokuvan voima
Savolaisen itsensä työ valokuvan ja ihmisten parissa on
harjaannuttanut katsomaan entistä tarkemmin. Hän sa-

Kuva Miina Savolainen ja AnnMari Anttila.

noo oppineensa tuomaan kaikkeen työhönsä tunnerekisteriä ja läsnäoloa.
Miina toteaa, että valokuva pelkistää myös sen, kuinka
kaksi samassa fyysisessä todellisuudessa elävää ihmistä
voi havaita, kokea ja ymmärtää asiat täysin eri tavoin –
valokuvan avulla maailmojen välille on mahdollista saada dialogisuutta.
Miina on havainnut valokuvaamisella olevan myös
rituaalista merkitystä. Kun vilpittömästi halutaan nähdä
myös toinen toisin ja varovaisesti sovittaudutaan toisen
rytmiin, tulee osallistujat vääjäämättä kohdanneiksi toisensa. Kun kuvausretkillä kuvataan perinteisesti ﬁlmille,
voidaan yhdessä uskoa hetki siihen, että ollaan tekemässä jotain maailman hienointa.
– Valokuvan ja kuvausrupeamien avulla on mahdollista hakea niitä välähdyksenomaisia hetkiä, joissa ihmisen
merkitykselliset maailmat tulevat näkyviksi. Yhdenkään
ihmisen sisäinen maailma ei ole kokonaan hahmotettavissa, vaan siihen liittyy aina yksityisimpiä, piilossa olevia asioita. Ihmisenä olemisen kipu ja ymmärretyksi tulemisen kaipuu ja toisaalta sen vaikeus ovat universaaleja
tunteita.
Myös ihan tavallista valokuvaamista ja kuvatarinoiden
merkitystä taidekasvattaja korostaa.
– Perhevalokuvat ovat merkityksellisiä, sillä niiden kautta on mahdollista nähdä arvokkuus lapsessa. Perhealbumit kootaan kuitenkin usein eri perustein kuin elämän
kronologian mukaan, ja on muistettava, että ne ovat vanhemman luomia tarinoita. Nuorten oma kuvaamiskult-

Kuva Miina Savolainen ja Petra Parvikoski.

tuuri on mahdollistanut entistä autonomisemman tavan
koota omaa kuvastoa.

Elämänmittaisia jälkiä
Maailman ihanin tyttö -projektin myötä voimauttava valokuva on täyttänyt Miina Savolaisen työpäivät. Miina
antaa täydennyskoulutusta erityisesti sosiaali- ja terveysalan ihmisille ja on viime vuosina tehnyt yhteistyötä niin
Invalidiliiton ja ihmiskaupan uhrien kanssa kuin sijaisvanhemmuusprojektien parissa.

(jatkuu) >>
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Hoitoalojen työntekijät ovat saaneet voimauttavan valokuvan menetelmästä työkalun ihmisten kohtaamiseen
ja moniäänisyyden ymmärtämiseen. Esimerkiksi hoitotyössä asiakkaiden ja työntekijöiden hierarkia on vahva
ja vakiintunut, ja niiden rakenteiden rikkominen on paikallaan.
– Näkymättömyyden ja ulkopuolisuuden kokemuksia
koetaan niin koulumaailmassa, työelämässä kuin perheissäkin. Lopulta me olemme kuitenkin aika avuttomia
sen suhteen, miten voimme toisia ihmisiä auttaa. Kun
ennakko-oletukset ja diagnoosit siirretään syrjään ja uskaltaudutaan astumaan yhdessä tuntemattomalle maaperälle, valtataistelu vähenee.
Maailman ihanimmat tytöt kiteyttivät Miinalle, kuinka
suuri merkitys ihmissuhteilla on työssä – ja kaikessa
elämässä. Tarinan tytöt ovat nyt nuoria naisia, ja heille
kuuluu hyvää. Porukka on tiivis, ja Miina pitää heihin
kaikkiin aktiivisesti yhteyttä.
– Uskon itse idealistina, että muutoksia on saavutettavissa. Haluan olla mukana hoitoalojen murroksessa ja
pitää kaikessa mukana identiteettityötä, pohtia, miten
oppisimme kohtaamaan toisia.
Syvän kokemuksensa valossa Miina huomauttaa, että
esimerkiksi koulumaailmassa tunnetaidoilla on valtavasti
merkitystä. Pieni koululainen ei välttämättä muista oppisisällöistä myöhemmässä elämässään mutta hän muistaa
varmasti sen, tuliko hän arvostetuksi ryhmän jäsenenä.
– Luottamus on aarre ja toisen todellinen kohtaaminen
kuin paratiisi, jonka saavuttaminen on ainutkertaista.
Sellaiset hetket jättävät huolta pitävän jäljen.

Kuva Miina Savolainen ja Jenna Pystö.
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Kuva Miina Savolainen ja Mira Alanne.

Saarenmaa
on voimanpaikka

Kuva Gummerus /
Marek Sabogal

Kolumni

Teksti Paula Havaste

Saarenmaa on kesäpaikka – siellä vietämme suven, joka
viroksikin on suvi. Meidän perheellä on Saarenmaalla
oma suvipaikka, jonka hankimme joitakin vuosia sitten.
Ostohetkellä teimme kaupat rähjäisestä hylätystä pikkukartanosta navettoineen, kuoppaisesta pellosta mutta
valtavasta määrästä potentiaalia. Sitä löysimme erityisesti lampolasta, jonka paksuihin kiviseiniin ihastuimme.
Viis siitä, että lattiahirret olivat lahonneet ja katto romahtanut, uskoimme, että siitä tulisi vielä hieno.
Ja tulikin, vaikka ystävämme puistelivat päätään. Lampolanrähjä muuttui kesähuvilaksi, jota nimitän paratiisikseni. Minulle se on voimanpaikka vailla vertaa.
Vaikka paikka oli ollut hylättynä vuosikymmenet, asumaton se ei ollut. Lampolan lattiahirsien alla majaili pulska
mäyräperhe, joka joutui pakosalle kun kaikki lahonneet
katto-oljet kuljetettiin pois, lautaosat purettiin, maa-aines vaihdettiin, sisäseinät kalkittiin ja taloon tehtiin
lattia, yläkertaan lautaseinät ja kunnon katto. Mutta ei
mäyristäkään tarvitse huolissaan olla, sillä eivät ne kauas
menneet. Tontin nurkalla on ikivanha valtava maakellari,
jonka romahtaneeseen peräosaan on sittemmin syntynyt
monta potraa poikuetta.
Muutakin erikoista voimanpaikkaan sisältyy: kesäkurkien ääni. Viereisen pellon soistuneella laidalla pesii joka
kesä kurkia. Ne heräävät aamuauringon ensi säteisiin ja
toitottavat riemastuneina uuden päivän alkua. Se on huikea ja kantava ääni, johon ei voi olla heräämättä. Mutta
vaikka luulin hermostuvani ääneen, löydän yhä aamuöisin kasvoiltani onnellisen ilmeen, kun herään ja nukahdan taas. Mikä voi olla komeampaa kuin herätä kesäisenä aamuyönä kurkien toitotukseen ja todeta, että itse voi
jatkaa turvassa uniaan?
Kolmas voimanpaikan elementti Saarenmaan suvilassamme on hehkuvan lämmön tunne. Talon seinät ovat
paksua kiveä, jonka pinta lämpiää, mutta ei päästä hellettä sisään asti. Ulkosalla hellepäivän mittaan lämmennyt eteläseinä kyllä hehkuu lämpöä pitkään iltaan asti. Se

houkuttelee paikalle kaikki lähiseudun sudenkorennot,
joita rakastan. Ne ovat suuria ja komeita, lepäilevät harmaata kiveä vasten, värisyttävät kimaltelevia siipiään ja
pyrähtävät päivän laskiessa retkilleen ties minne.
Neljäskin elementti pitää mainita. Se on tuoksu, joka leviää talon vieressä olevasta jättimäisestä lehmuksesta.
Puu on luonnonsuojelukohde, joka löytyy jopa joistakin
Saarenmaan matkailukartoista. Joskus joku puuharrastaja ilmestyykin etsimään jättipuuta, katselee luonnonsuojelukylttiä hetken ja jatkaa matkaansa.
Lehmus tuoksuu huikeasti kukkiessaan, ja sen oksien koloista korkeuksista löytyy villi mehiläispesä. Toissakesänä satuin näkemään, kun nuori kuningatar lähti etsimään
uutta pesäpaikkaa. Taivaan täytti kiihkeä surina, kun
tiiviinä pallona liikkuva mehiläisparvi ajelehti taivaalla
kohti uutta onneaan.
Tottahan jättilehmus vaikeuttaa joitakin asioita: luonnonsuojelukohteen lähelle ei kaiveta edes porakaivoa, ja puu
tiputtaa tahmeaa mahlaa pitkän aikaa. Mutta komea se
on tuulessa keinuessaan, ja silloin se rakentaa mieleeni
ajatuksen kärsivällisyydestä ja pitkämielisyydestä, sillä
tuo puu on kasvanut melkoisten muutosten aikana. Kun
runkoa koskettaa ja sulkee silmänsä, on voiman paikan
juurella.

Paula Havaste on kirjailija, ﬁlosoﬁan tohtori ja Heurekan
ohjelmapäällikkö. Hän on kirjoittanut mm. kahdeksan
romaania, jotka kertovat Suomen historiasta.

Kirjailija Paula Havaste
vierailee Pirran vuoden 2014
kolumnistina.
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Teksti Petra Nikkinen, kuva Marttaliitto

Kalevalainen Martta
Marttaliiton puheenjohtaja Lea Sairanen uskoo naisten yhteiseen voimaan.
Mar
– Naisten kannattaa toimia yhteisrintamassa. Toiselta ei kannata
sahata jakkaraa alta, päädymme silloin vain kaikki istumaan alemmaksi.
Omassa blogissaan ja Twitterissä hänet tunnetaan MarttaMammana. Virallisemmin hän on 47 000 marttailevan
jäsenen järjestön puheenjohtaja, vilkas ja vahva vaikuttaja, vaimo ja perheenäiti. Hän puhuu iloisesti ja rehevällä
karjalan murteella. Hänelle sydämen asia ovat martat.
– Tämä tehtävä on minulle suuri kunnia ja olen lähtenyt siihen koko sydämelläni. Haluan olla puheenjohtaja,
jota on helppo lähestyä ja jolla on vahva kosketus arjen
marttailuun.
Lea Sairasen marttailu alkoi 20 vuotta sitten, kun hän
oli kiinnostunut pitopalvelusta ja pohti, että Martoilla on
varmasti hänelle jotain annettavaa.
– Olin pienen Samu-pojan äiti ja odotin toista lastani,
Aleksia. Marttojen yhdistys tarjosi minulle harrastuksen,
missä opin uutta ja mihin myös lapset pääsivät mukaan.
Sairanen liittyi Vuoksenniskan Marttoihin ja tempautui
heti alusta mukaan aktiivitoimintaan.
– Vuoksenniskan puheenjohtajan paikka oli katkolla ja
minua pyydettiin tehtävään. Suostuin, koska koin asian
omakseni. En lähde kaikkeen mukaan, mutta jos lähden,
lähden täysillä.
Ja täysillä hän on mennytkin. Kolme lasta on seurannut
äidin mukana Marttojen tapahtumissa. Pienistä pojista on
kasvanut marttavuosien aikana nuoria miehiä. Perheen
kuopus, alakoululainen Sampo, on suorittanut marttojen
pikkukokkien mestariavaimen ja ilahduttaa eittämättä
perhettään kotitalousosaamisellaan. Aviomies Vesa kannustaa ja seuraa vaimonsa vauhtia taustalta. Ja jottei
martoissa ole riittävästi tehtävää, Lea Sairanen on ollut
mukana Imatran kunnallispolitiikassa kolme kautta Imatralla asuessaan. Poliittisesta vaikuttamisen tärkeydestä
huolimatta hän myöntää, että jos luottamustehtävät Imatralla olisivat loppuneet aikoinaan kesken valtuustokauden, niin elämä ei olisi loppunut siihen.
– Mutta jos minulta loppuisi syystä tai toisesta marttailu,
niin itku tulisi.

Ajan hermolla
Marttaliitto juhlii tänä vuonna 115-vuotisjuhlavuottaan.
Lucina Hagmanin aloitteesta vuonna 1899 syntynyt naisyhdistys tavoitteli toiminnallaan kotien aineellisen hy-
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– Olen ollut naistoiminnassa mukana jo opiskeluaikana. Annan sille
aikaa ja osaamistani, toteaa Marttaliiton puheenjohtaja Lea Sairanen.

Martat ovat olleet rohkeasti omanlaisiaan,
vaikka se ei olisi aina ollut muodikasta.

vinvoinnin parantamista opettamalla kodeissa tarvittavia
tietoja ja taitoja. Samaa linjaa noudatetaan edelleen, toistasataa vuotta myöhemmin.
– Vahvat naiset perustivat yhdistyksen tehdäkseen
hyvää. Teemme tänäkin päivänä työtä edistääksemme
kotien ja perheiden hyvinvointia. Martat ovat olleet rohkeasti omanlaisiaan, vaikka se ei olisi aina ollut muodikasta.
Marttatoiminta on suositumpaa kuin aikoihin. Mikä on
ollut se viisasten kivi, johon Martat ovat osanneet nojata
oikeaan aikaan?
– Olemme osanneet elää ajassa ja aistia herkästi muuttuvia signaaleja. Olemme myös rohkeasti kokeilleet uusia
asioita. Meillä on Facebook-ryhmiä, twittereitä ja blogeja. Ainoastaan verkossa toimiva virtuaalimartatkin meiltä
löytyy.
Aika on myös marttailulle otollinen. Rakettimaisesti suosioon nousseet kotoilu-trendit, kuten käsillä tekeminen,
ruuanlaitto, leipominen ja neulominen osuvat marttojen
toiminnan ytimeen. Lea Sairanen allekirjoittaa tämän,
mutta muistuttaa samalla, ettei mitään saavuta ilman aktiivista työtä.
– Varmasti aika on ollut toiminnallemme suotuisa,
mutta me martoissa olemme olleet hereillä. Emme ole
linnoittautuneet omiin lokeroihimme, vaan viestineet toiminnastamme aktiivisesti niin verkon eri kanavissa kuin
henkilökohtaisissa kohtaamisissa.
Martat ovat onnistuneet siinä, missä monet muut naisjärjestöt ovat kompuroineet. Mukaan marttailuun on saatu
entistä enemmän vaikeasti tavoitettavia nuoria ja aktiivisia toimijoita. Sairasen mukaan viestinnän kärkenä on
ollut matalan osallistumisen kynnys.
– Olemme pitkään viestineet voimakkaasti, ettei marttoihin mukaantulo tarkoita sitä, että pitäisi osata jotain
ennakolta. Ei missään tapauksessa – mukaan voi liittyä
kuka tahansa ja täysin omista lähtökohdista. Parin vuoden välein vaihtuvat teemamme ovat olleet myös onnistuneita. Pari vuotta sitten teemamme Hidastamalla hyvinvointiin oli hyvin ajassa ja tämän vuoden sloganimme
Elämä on parasta itse tehtynä on lähtenyt elämään aivan
omaa elämäänsä. Myös Marianne Heikkilän tulo toiminnanjohtajaksi on lisännyt kiinnostusta marttojen toimintaa kohtaan.

Vahvasti suomalainen
Lea Sairaselle suomalaisuus on sydämen asia. Hänelle
suomalainen kulttuuri on arkista tai juhlavaa – välillä erityistä, silti usein tavallista ja jokapäiväistä.
– Miulle kulttuuri on ennen kaikkea mie ja sie. Se on
kielen rikkaus ja murteet; Karjala ei miusta lähde, hän
toteaa päättäväisesti.
Kulttuuri on myös vahvoja naisia, perinteitä ja perinteiden siirtämistä lapsille. Joulukirkkoa, kansallispukuja,
lavatansseja, marimekkoa ja kalevalakoruja... Ruokakin
kuuluu perinteisiin.
– Miulle karjalanpaisti on ennenkaikkea ruokaa, vaikka
sitä nykyään kutsutaankin perinneruuaksi, hän nauraa.
Marttaliiton puheenjohtaja on myös kalevalainen nainen
ja kuuluu Imatran Seudun Kalevalaisiin.
– Olen taustajäsen, koska en ole käynyt kuin yhdessä
tapahtumassa, aikoinaan samanaikaisten valtuustokiireiden takia, nyt Punkaharjulla asumisen vuoksi. Luen kyllä
Pirta-lehteä ja seuraan kalevalaisten naisten tekemisiä.
Tavattuani Kalevalaisten Naisten Liiton puheenjohtajan
Sari Kaasisen oli helppo todeta puolin ja toisin, että minä
olen kalevalainen martta ja hän marttaileva kalevalainen.
Lea Sairanen näkee kalevalaiset naiset omien paikkakuntiensa juurevina toimijoina, joita hän innostaisi pitämään
itsestään vieläkin suurempaa meteliä, tekemään toimintaa näkyväksi.
– Kalevalaisten naisten vahvuus on suomalaisissa juurissa ja ajassa mukana elämisessä. Siitä hienona esimerkkinä on kansallispukujen tuuletuspäivät, jotka ovat olleet
loistava esiintulo kansan pariin.

Tänä vuonna 115 vuotta täyttävä Marttaliitto
on kotitalousneuvontaa antava kansalaisjärjestö, johon kuuluu noin 47 000 jäsentä.
Toiminta on yhteisöllistä, uuden oppimista
ja yhdessä tekemisen iloa. Vuoden teema on
”Martoissa on arjen mahdollisuus”.
Mukaan voi liittyä osoitteessa www.martat.ﬁ

15

Karjalaisen Nuorisoliiton toiminnanjohtaja Hilkka Toivonen-Alastalo iloitsee
apurahasta, joka käytetään lasten ja nuorten runokilpailuun.

Työryhmä Shamu järjestää ensi vuonna klubi-iltoja, joissa nykykansanmuusikot herättävät Kantelettaren runot henkiin.

Poskia kuumottava ”Tupa ryskyi - parret paukkui,
Suomen kansan rivot runot” on työryhmä Pinja
Hahtolan, Eero Enqvistin ja Petra Lampisen käsialaa.

Rahaa
runolle
Kalevala Korun kulttuurisäätiön perustajanaiset Marja Usvasalo (vas.)
ja Raili Malmberg (oik.) iloitsevat apurahojen saajien korkeasta tasosta.
Keskellä kulttuurisäätiön hallituksen puheenjohtaja Riitta Huuhtanen.
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Ilo raikasi apurahojen saajien keskuudessa.

Apuraha mahdollistaa lahjakkaan nuoren runoilijan
Kasper Salosen runoteoksen valmistumisen.

20-vuotias Kalevala Korun kulttuurisäätiö
jakoi 50 000 euroa kulttuurihankkeille.
Teksti Minttu Nikkilä, kuvat Pirjo Helenius

Viime kesäkuussa, Helsinki-päivänä kulttuurin ystävät
kokoontuivat juhlavan asian äärelle Kulttuuritehdas Korjaamolle. Kalevala Korun Kulttuurisäätiö täytti 20 vuotta
ja jakoi 50 000 euron edestä apurahoja suomalaisille kulttuurihankkeille.
Tilaisuuden aluksi kukitettiin ansaitusti kulttuurisäätiön ideanikkarit ja perustajat 20 vuoden takaa: Kalevala
Korun silloinen toimitusjohtaja Marja Usvasalo ja Kalevalaisten Naisten Liiton silloinen puheenjohtaja, opetusneuvos Raili Malmberg. Upealla idealla on ollut kauaskantoisia vaikutuksia: kahden vuosikymmenen aikana säätiön
kautta on tuettu noin 300 suomalaista kulttuurihanketta
yhteensä sadoilla tuhansilla euroilla.
Kulttuurisäätiön tämän vuoden teemana oli Runon voima
arjessa. Valinta oli ilmeisen osuva, sillä hakemuksia saapui ennätysmäärä, 541 kappaletta. Koska hankkeiden kirjo oli varsin laaja ja määrä suuri, oli apurahoista päättävän Kulttuurisäätiön hallituksen työ haasteellista, mutta
myös hyvin antoisaa. Apurahan sai kaikkiaan 16 hanketta
ympäri Suomea, musiikista kuvataiteeseen ja teatterista
tutkimukseen. Yhteistä kaikille apurahan saaneille hankkeille on, että ne ovat ammattimaisesti suunniteltuja ja
suurella innostuksella tehtyjä.
Tilaisuudessa kuultiin apurahan saajien esityksiä, joista
varmasti mieleenpainuvin oli makupala tulevasta runoillasta Tupa ryskyi, parret paukkui – Suomen kansan rivot runot. Työryhmä Eero Enqvist, Pinja Hahtola ja Petra
Lampinen esitti sikermän Elias Lönnrotin keräämiä runoja, joita ei koskaan julkaistu osana Kalevalaa. Selväksi
kävi miksi ei, sen verran tiuhaan riemukkaassa esityksessä esiintyi sukupuolielinten kansanomaisia nimityksiä.
Apurahojen jakotilaisuudessa julkistettiin myös ensi vuoden teema, joka on Kulttuuri ilon tuojana. Hakuaika alkaa
alkuvuodesta ja siitä ilmoitetaan Kalevala Korun verkkosivuilla.

Ajattomia lauluja ja pitkää estetiikkaa
Yksi apurahan saaneista oli Shamu, kahdeksanhenkinen
yhtye, joka on perehtynyt pohjoisten laulukulttuurien
shamanistisiin maailmankuviin ja niiden musiikilliseen
ilmaisuun. Apuraha myönnettiin Ajaton-klubin järjestämistä varten vuoden 2015 aikana.
Shamu sai alkunsa muutama vuosi sitten Sibelius-Akatemiassa.
– Meitä oli joukko shamanistisen maailmankuvan musiikista innostuneita opiskelijoita, jotka otimme oppia läheltä ja kaukaa – karjalaisista itkuvirsistä nenetsiperintee-

seen. Perustimme yhtyeen ja syvennyimme parin vuoden
ajan monipuolisesti shamanistisen maailmankuvan ilmaisukeinoihin, pitkän estetiikan maailmaan, kertovat yhtyeen jäsenet Minna-Liisa Tammela ja Amanda Kauranne.
Sillä tiellä Shamu on edelleen: se järjestää konsertteja
ja musiikkitapahtumia tuodakseen esille tätä kiehtovaa
musiikkia. Yhtyeen muusikoiden repertuaari ulottuu kelloista kanteleeseen ja rummuista sormipianoon, laulua ja
viulua unohtamatta.
Viime vuonna Shamu toteutti Suuren Kalevalan läpilaulannan, jossa kansalliseepos laulettiin kannesta kanteen
parin vuorokauden aikana. Shamulaiset toimivat koko
tapahtuman ajan esilaulajina. Tempaus jätti voimakkaan
jäljen niin paikalle tulleisiin kanssalaulajiin kuin yhtyeen
jäseniinkin.
– Kalevalan läpilaulu todisti miten tärkeätä yhdessä laulaminen on, vaikka tarjolla on vain vähän matalan kynnyksen lauluelämyksiä. Kun sanat ovat valmiina nenän
edessä ja melodia on tarpeeksi yksinkertainen, mutta silti
tarttuva, voi ihminen, joka ei ’tiedä’ runolaulumittaisten
laulujen laulamisesta mitään, olla kuitenkin täysillä mukana, toteavat Tammela ja Kauranne.
Tempaus innosti yhtyettä jatkamaan pitkän estetiikan,
improvisaation, runolaulun ja muiden shamanistisen
maailmankuvan musiikin tyylikeinojen esilletuomista.
Näin sai alkunsa idea Ajaton-klubista, jossa runolaulun
siivellä otetaan mukaan myös muita taiteen- ja musiikinmuotoja ajattomassa, pitkään laulamisen ja musisoimisen tunnelmassa.
Ensi vuonna aloittavan ensimmäisen klubin teemana on
Kanteletar, jonka juhlavuotta 2015 vietetään. Viisi kertaa
toteutettavissa klubi-illoissa nykykansanmuusikot herättävät Kantelettaren runot henkiin samankaltaisessa
muodossa, kuin Lönnrot ne aikanaan kuuli runolauluina. Näin Shamu toteuttaa tavoitettaan tuoda perinteinen
sävel- ja runomaailma kaikkien saataville illoissa, joissa
yleisö on tervetullut osallistumaan runolauluun ja kokemaan vanhan runon ajatonta virtaa.
Klubi-iltojen aiheina ovat lasten ja paimenlaulut, tyttöjen
laulut, härskit laulut sekä poikien laulut ja rap. Illoissa
runonlaulu yhdistyy myös kanteleensoittoon ja kuvataiteeseen. Suunnitelmissa on järjestää Ajaton-klubeja pääkaupunkiseudulla ja mahdollisesti jollain kansanmusiikkifestivaalilla kesän 2015 aikana.
– Haluamme tuoda kalevalamittaista runoutta esiin tuoreella ja kiinnostavalla otteella, ilman patalakkeja ja kansallisen kulttuurin kliseitä.
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€
APURAHAT 2014

Kirjallisuus ja runous
Satu Manninen, Helsinki
Poste restante -runokokoelma, 3 000 e
Sanataideyhdistys Yöstäjät ry, Tampere
Runoslämmi: runoesitystyöpajat alakoululaisille, 3 000 e
Karjalainen Nuorisoliitto ry, Helsinki
Nyt mie runolle rupean. Lasten ja nuorten runokilpailu
ja antologia, 2 500 e
Hannimari Heino, Porvoo
Runoinstallaation valmistaminen Helsingin Kaupungin
Talvipuutarhaan, 1 000 e
Kasper Salonen, Helsinki
Runokokoelmat Kiertoreittejä ja Correlations, 2 000 e

Tanssi
Heikkilä ja Luhtala, Loviisa
Liikuta runoa -peli esi- ja alakoululaisille, 3 000 e

Tutkimus
Sisko Ylimartimo, Rovaniemi
Kalevalan kuvituksia lapsille ja nuorisolle, 2 000 e
Annette Ukkola, Oulu
Lukuinto-ohjelman vaikuttavuus ja monilukutaitoa
edistävät toimintatavat, väitöskirjatyö, 3 000 e

Muut projektit
Pirkko Uitto, Tampere
Jos mun tuttuni tulisi – suomen kieli tutuksi
Kantelettaren runojen avulla, 3 500 e

Kuvataide ja näyttelyt
Multicoloured Dreams, Helsinki
Pitäjänmäen aseman seinämaalaus, 4 000 e

Musiikki
Tuija Rantalainen ja Anja Erämaa, Helsinki
Vahtikoira karkuteillä – lastenesitys, 3 000 e
Työryhmä Shamu, Helsinki
Ajaton klubi – Elias Lönnrotin Kanteletar 175 v, 5 000 e
Rajamailla -yhtye, Helsinki
Ilo pitkästä murheesta – itkuvirsiaiheisen konsertin
työstämiseen, 4 000 e

Teatteri
Työryhmä Ida-ho, Helsinki
Sanatorium -nykyteatteriesitys, lukutilaisuudet ja
paneelikeskustelu, 5 000 e

18

Enqvist, Hahtola ja Lampinen, Helsinki
Tupa ryskyi, parret paukkui – Suomen kansan rivot
runot, 2 000 e
Aino Suni ja työryhmä, Helsinki
Mercedes Bentso -dokumenttielokuva, 4 000 e
Yhteensä 50 000 euroa

Malmberg-Usvasalo rahasto
Anja Kangas ja Pinte Kangas, Ilomantsi
Sininen ovi -näyttely, Katri Valan Kulttuurikeskus, 3 000 e

Perinne-Pirkko

Kaikki varmasti muistavat sanonnan ”Hyvä Tuomas joulun tuopi
paha Nuutti pois sen viepi”. Kuka on hyvä Tuomas? Entä tuo paha Nuutti?
Tuomaksen nimipäivä on nykyisessä kalenterissa 21. päivä joulukuuta.
Kuvitus Jouko Darth
Päivä on nimetty apostoli Tuomaksen mukaan ja on hänen muistopäivänsä.
Tuomas on joulun tuoja ja joulurauhan julistaja. Johanneksen evankeliumissa
hänet tunnetaan epäilevänä Tuomaana, joka ei uskonut Jeesuksen ylösnousemukseen ennen
kuin kosketti tämän haavoja. Kirkkotaiteessa hänet usein esitetäänkin pohdiskelevassa asennossa.
Legendojen mukaan hän olisi myös ollut ensimmäinen lähetyssaarnaaja Intiassa.
Tuomaan päivänä kaiken arkisen aherruksen ja jouluvalmistelujen pitäisi jo olla valmiina ja on aika
rauhoittua jouluun. Tuomaan päivän tapoihin on vanhastaan kuulunut myös jouluksi pannun oluen
maistelu: ”Tuomas tulee tuoppi kainalossa”.
Tuomaan ja joulun välistä aikaa on kutsuttu pesäpäiviksi. Aurinko on tuolloin pesässään ja näyttäytyy vasta jouluaamuna, jolloin vuosi alkaa hitaasti hiipiä kohti kevättä. Erilaiset aurinkosymbolit ovatkin liittyneet Tuomaan päivän viettoon. Päreestä tehty Tuomaanristi on voitu nostaa seinälle suojaksi.
Pesäpäivinä ei myöskään saanut kaataa puita metsästä, ettei karhu olisi repinyt kesällä karjaa.
Kun kaikki oli valmista, voitiin Tuomas toivottaa tervetulleeksi, samoin joulu tarjoiluineen:
”Tule meille Tuomas kulta
tuo joulu tullesansa,
oluttynnyri olallansa,
viinakieppi pivosansa…”
Tuomas on siis tuonut rauhaa ja lepoa ja myös hyvät särpimet. Hyvä ja tervetullut mies siis! Mutta
kuka on tuo paha Nuutti? Nuutin päivää vietetään 13. tammikuuta ja siihen katsotaan joulunajan loppuvan. Nuutti on suomalainen muunnos pohjoismaisesta miehen nimestä Knut, jonka merkitys on ollut
ylpeä tai reipas. Nuutin päivän viettoon on kuulunut riehakas talosta taloon kiertäminen ja tarkoitus
juoda oluttynnyrit tyhjiin sekä tanssi ja leikki ennen arkeen siirtymistä. Nykyisin Nuutin päivää vietetään joillakin länsirannikon paikkakunnilla pääasiassa lasten ja nuorten karnevalistisena kiertelynä ja
karkin keruuna.
Nuutin päivä on pyhimyksen arvon saaneen kahden tanskalaisen Knudin mukaan nimetty päivä.
Molemmat herrat kokivat marttyyrikuoleman keskiajalla. Jäljet eivät johda kenenkään pahan Kuutin
luo, pahaa Kuutissa lienee vain juhlakauden lopettaminen.
Karnevaalimainen pukeutuminen naamioituneeksi liittyy Nuutin päivänä myös
vanhaan uskomukseen, että suvun vainajat tulevat joulun ajaksi entiseen
kotiinsa ja juhlakauden lopuksi heidät täytyy ajaa pois, etteivät he jäisi taloon
kummittelemaan. Jotta vainajien henget eivät olisi nähneet, kuka heidät ajoi
pois, hätyttelijöiden oli pukeuduttava nuuttipukeiksi. Asuun saattoi kuulua
esim. tuohinaamari, taljoja, nurin päin käännetty turkki, pitkä parta ja
märkä vihta.
Joulupukkikin on saanut nimensä Nuutista. Ennen punaista nuttua,
pitkää partaa ja pyöreän lempeää setämäistä olemusta, pukki olikin
pikemminkin pelottava hahmo, joka antoi lahjoja, jos antoi,
tai toi vitsaa, jos tarvis.

Perinne-Pirkko vastaa lehden
sivuilla lukijoita
askarruttaviin kysymyksiin.
Lähetä Pirkolle viestiä osoitteella:
toimisto@kalevalaistennaistenliitto.ﬁ
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Teksti Piia Pousi, kuva Kansallisooppera/Perttu Saksa

Tero Saarisen
Kullervo tulkitsee
Sibeliuksen säveliä
tanssin kautta
Jean Sibeliuksen syntymän 150-vuotisjuhlan kunniaksi Kullervo saa kantaesityksensä helmikuussa
Kansallisoopperassa koreograﬁ Tero Saarisen ohjaamana. Kansallisen tarustomme traaginen hahmo
nostetaan esiin nyt sekä musiikin että tanssin välityksellä, ja suurteos kokoaa näyttämölle satapäisen
esiintyjäryhmän. Saarisen mukaan odotettavissa on
aseistariisuva teos, jossa tanssin ja musiikin kautta
liikutaan hyvin laajalla tunteiden skaalalla
Kun syyskuun lopussa tapaamme Tero Saarisen kanssa,
yhtään harjoitusaskelta ei tanssijoiden kanssa ole vielä
otettu helmikuussa 2015 ensi-iltansa Kansallisoopperassa
saavaan isoon sinfoniseen Kullervo-teokseen.
– Harva tulee ajatelleeksi, että tanssiteoksen koreograﬁaa suunniteltaessa ei ole olemassa mitään nuotteja tai
ohjekirjaa, jotka antaisivat teokselle valmiin hengen, Kullervon kohtauksia työstävä koreograﬁ kertoo.
Kun Saarinen vuosi sitten tarttui Jean Sibeliuksen säveltämään jylhään Kalevalaiseen tragediaan Kullervosta, joka viettelee siskonsa ja surmaa vihamiehensä, oli
hänelle selvää, että suurteos, joka tuo näyttämölle niin
tanssijat, laulajat kuin kuoron, tulisi olla aseistariisuva
kokemus. Koskettavan, tunteita herättävän ja ajattoman
teoksen Saarinen haluaa katsovan nyt tätä päivää.
– Luin kesällä Kalevalan ja otin selvää millaisia versioita teoksesta on aiemmin julkaistu, keitä henkilöhahmoja on nostettu esiin, ja mitkä asiat herättivät esimerkiksi
Sibeliuksen kiinnostuksen Kullervossa. Rankkuuden ja
synkkyyden lisäksi haluan tuoda teokseen oman tulkintani nykypäivän Kullervosta, jossa näkyy myös toivon pilkahdus. Suomalaisen miehen arkkityyppi, sotatraumojen
kumuloima mies toivottavasti kehittyy sukupolvien myötä, ottaa vastuun teoistaan eikä välttämättä toistakaan
isiensä virheitä, Saarinen kertoo.
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Kullervo ja sisko kahtena
Tanssin ja musiikin yhdistävän suurteoksen harjoitukset
alkavat marraskuussa. Näyttämöllä nähdään ja kuullaan Kansallisoopperan solisteja ja kuoroa sekä Helsingin ﬁlharmonisen kuoron miehiä. Kansallisoopperan ja
Tero Saarinen Companyn yhteistuotannossa näyttämöllä
esiintyy sekä Kansallisbaletin että Saarisen oman ryhmän
tanssijoita. Koreograﬁa syntyy Saarisen mukaan intuitiivisesti ja sitä lähdetään ensin työstämään pienempien
ryhmien kanssa, joissa haetaan Kullervon ”aakkosia”,
tälle teokselle tunnusomaisia liikkeitä. Liikekielessä Saarinen haluaa tuoda esiin ihmisen dualistisuuden, mustavalkoisen mielen, ääripäitä vaihdellen: arrogantista, tunteettomasta ja hyökkäävästä siirrytään huolestuneeseen,
herkkään ja avoimeen ilmaisuun.
Teoksen päähenkilöiksi kohoavat Kullervo ja Kullervon
sisko. Poikkeuksellisen teoksesta tekee se, että lavalla on
mukana yhden Kullervon sijaan kaksi Kullervoa ja kaksi
Kullervon siskoa: laulavat ja tanssivat pääosan tulkitsijat,
jotka vuorotellen toimivat juonen kertojina. Eri kerronnan tasoilla, kuten tanssin välityksellä kuvataan Kullervon ristiriitaisia tunteita ja avataan yleisölle Kullervon
maailma liikkeen kielellä.
Tanssijat on valittu Kullervoon koetanssin perusteella
sekä harjoituksia seuraamalla. Valintoja tehdessä Saarinen miettii miten tanssija pystyy sisäistämään roolinsa
ja kehittymään harjoitusprosessin edetessä. Parhaassa
tapauksessa kaikki adaptoituvat ryhmään ja tämä yhteisöllisyys kehittää teosta.
– Seuraan tanssijoita katsellessa heidän valmiuttaan
omaksua uutta oppimistilanteessa, heidän avoimuuttaan,
aloitekykyään ja rohkeuttaan kyseenalaistaa ohjausta,
sillä tanssijan ja koreograﬁn vastakkaisuudesta ja vuoropuheesta voi löytyä myös uusia ohjauksellisia makuja.
Kypsät, avoimet ja haastavat tanssijat motivoivat koreograﬁa tuomalla teokseen omaa tulkintaa ja kokemuksien
rikkautta.
Teoksen puku-, valo- ja lavastussuunnittelusta vastaavat
Mikki Kunttu ja Erika Turunen. Molemmat ovat Saarisen
pitkän linjan luottokumppaneita; Mikki Kuntun kanssa
Tero Saarinen on tehnyt työtä koreograﬁn uransa alkumetreiltä ja Erika Turusenkin kanssa jo lähes 15 vuotta.
Universaaliin teokseen haetaan Saarisen mukaan avointa, abstraktia visuaalisuutta, mikä ei ole sidottu selkeästi
mihinkään kansallisuuteen tai tiettyyn epookkiin. Kylmien materiaalien kuten teräksen ja peilien lisäksi lavalla tullaan näkemään myös paljasta ihoa, joka symboloi

”Rankkuuden ja synkkyyden lisäksi
haluan tuoda teokseen oman tulkintani
nykypäivän Kullervosta, jossa näkyy
myös toivon pilkahdus”.

modernin Kullervon kokemaa metamorfoosia. Saarisen
mukaan pyörölavan käyttö osana koreograﬁaa olisi myös
yksi tapa viitata elämän vastavirtaan uivasta Kullervosta.
Vuonna 1892 kantaesityksensä saanut orkesteriteos oli
suuri menestys jo omana aikanaan. Edelleen hyvin aikaa kestäneessä teoksessa on erikoinen musiikillinen rakenne, joka välillä on jopa liiankin ”värikästä” ja kertovaa koreograﬁn mieleen. Saarinen pohtiikin parhaillaan
miten saisi tuotua koreograﬁalla musiikille vastakohtaa
esimerkiksi minimalistisin keinoin. Mukaan tulee myös
kohtauksia, joissa liikkeellä on tarkoitus jatkaa Sibeliuksen musiikin tulkitsemista äänettömästi.
– Tanssi auttaa tulkitsemaan niitä välitiloja, joita ei sanoin voi tulkita tai jotka sanat vain latistaisivat. Liikkeen
puhuttelevuutta ei tässä teoksessa kannatakaan jättää
kokematta, mutta liian abstraktista teoksesta ei kuitenkaan ole pelkoa, sillä esimerkiksi lauletuissa osissa tulee
olemaan sekä suomen- että englanninkielinen tekstitys,
Saarinen toteaa lopuksi.
Kalevalaisten Naisten Liitto on varannut Tero Saarisen
Kullervo-esitykseen perjantaiksi 27.2.2015 klo 19.00
rajoitetun määrän lippuja. Hinnat: permanto 93,50 e
ja 2.parvi 83,50 e. Maksut ja lippuvaraukset 19.12.2014
mennessä: Kalevalaisten Naisten Liiton toimisto,
leena.asp-rinne@kalevalaistennaistenliitto.ﬁ tai
puhelimitse 09 604 791. Liput maksetaan Liiton tilille
Nordea Helsingin Yrityspankki FI90 2142 1800 0097 33.
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Arviot

Millainen oli
karjalainen nainen?

Vahvoja tarinoita
Ylä-Kainuusta

Pirkko Sallinen-Gimpl 2013. Karjalainen Nainen.
Helsinki. Unifada

Korpimuseo Wildwood Tales
Matka Ylä-Kainuun maagisiin maisemiin
On the trail of the magical traditions of Upper Kainuu
Koonnut Satumaarit Myllyniemi. Hyrynsalmen Kunta.

Teksti Maarit Knuuttila

Teksti Liisa Kiianlinna

Dosentti Pirkko Sallinen-Gimplin uusimman teoksen
päällimmäisenä kiinnostuksen kohteena on, miten siirtokarjalaiset naiset selvisivät toisesta maailmansodasta,
kotiensa menettämisestä ja kohtaamisista kantaväestön
kanssa. Tähän ongelmakenttään vastaa lähinnä kirjan
alkuosa. Teoksen loppupuoli keskittyy
pohtimaan karjalaisen naisen sosiokulttuurista tilaa sekä selviytymisen
eväitä. Tematiikkaa jäsennellään naisen
elämänkaaren kautta aina syntymästä
kuolemaan. Selviytymisen välineiksi
nostetaan arjen innovatiivisuus, koulutushalukkuus, tunteikkuus sekä pyrkimys ”kauneuteen ja ympäristön estetiikkaan”.

Kulttuuriantropologi Satumaarit Myllyniemi on tehnyt
maagisen kansanperinteen keruutyön Korpimuseo-teoksessa, jossa autenttiset tarinat yhdistyvät tapahtumapaikkoihinsa. Kylissä ja metsissä haastatellen ja arkistoja
tutkien kerätyssä aineistossa kohtaavat vanhat ja uudet
tarinat. Maisemat ovat saattaneet muuttua ja tarinat saada uusia merkityksiä.

Hieman linjasta poiketen kirjoittaja paneutuu myös karjalaiseen kansanperinteeseen esittelemällä seikkaperäisesti naimatapoja, häitä, lasten synnyttämistä ja kasvatusta sekä kädentaitoja ja pukuperinnettä.
Niiden sijasta minua olisi kiinnostanut syvempi paneutuminen keskeiseen ongelmakenttään,
eli elämään siirtolaisnaisena. Nyt se
jää hieman romanttispainotteisten
yleiskuvausten varjoon. Ehkä siirtolaiskysymys on Suomessa vieläkin
arka asia juurittavaksi perin pohjin?
Kenties siksi kirjoittaja on valinnut
tien, jossa hän kuvaa karjalaisia naisia hieman ylistävien lasien läpi.
Teos on tästä huolimatta mukavaa luettavaa kaikille itsensä karjalaisiksi kokeville ja varmasti
muillekin karjalaisuudesta, siirtolaisuudesta ja karjalaisesta kansanperinteestä kiinnostuneille. Uskon, että se
voi toimia monelle myös muistojen ankkurina. Ja muistoja virkistää epäilemättä myös kirjan kaunis ja runsas
kuvitus.

22

Ylä-kainuulaiset tarinat ovat liikkuneet suusta
suuhun ja sukupolvelta toiselle. Alueen vanhat
kertoivat ihmeellisiä ja kaameita tarinoita hiljentyen vain jumalanpalveluksen ajaksi. Sen päätyttyä tarinointi oli taas täydessä käynnissä. Kainuu
tunnetaan myös köyhyydestä. ”Vuosisatoja, polvesta polveen ihmiset ovat katsoneet köyhyyttä
silmästä silmään ja ryömineet nälkäkuolemaa
ja luontoa vastaan.” Kuolemanpelko, sota, sairaudet ja inhimillinen hätä ovat pakottaneet keksimään
selitysmalleja ja ratkaisukeinoja. Jokaisessa kylässä oli
tietäjä ja parantaja, joskus useitakin. Kokemusperäinen
oppi antoi tietämyksen. Ihminen tulkitsi hienovaraisesti
luonnonmerkkejä.
Kaunis kuvitus ja taitto kruunaavat lähes 500-sivuisen teoksen. Juoksevin numeroin merkityt
tarinat ovat merkitty koordinaatein teoksen karttoihin. Kohteiksi on löytynyt komeita luonnonmuodostelmia, luonnonsuojelualueita, retkeilyreittejä, kyläteitä, historiallisia talonpaikkoja,
järviä, koskia, lampia, rantoja ja vaaroja. Pienet
ja näkymättömät tarinapaikat saattavat yllättää
ja lukija joutuu kohtaamaan pelkonsa. Siksi teos
ei sovi lapsille. Arvoituksellista matkaa runomaahan on
kuljettava varoen, syvällisesti elämää ja luontoa kunnioittaen sekä kinttuihin voimaa varaten!
Korpimuseo on voimapaikka-vuoden arvoteos, joka säilyy sukupolvesta toiseen. Teoksesta on tehty myös englanninkielinen käännös.

Arviot

Katu-uskottavat
karvanopat ja muita
perinnetaitoja

Helene Schjerfbeck
hurmasi Kuopion
Sirpa Kähkönen, Helene S. - rakkaudella

Elina Koskelainen ja Heikki Saure

Kuopion kaupunginteatteri, ohjaus Lasse Lindeman

Perinnetaidot Käsikirja kaikille, SKS 2014.
Teksti Tuula Haimakainen

Moni meistä lienee aika ajoin miettinyt,
kuinka perinnetaitojen käy. Niiden siirtämiseen ja siirtymiseen oivallisen apuneuvon tarjoaa ilmestynyt käsikirja Perinnetaidot. Sen avulla perinnetaitoja voi
opetella itse, ja sitä voi käyttää tukena
muita opettaessa.
Kirjaan on kerätty varsin erityyppisiä taitoja tehtäväksi niin lapsille kuin aikuisille sekä yhdessä askarreltavaksi. Nykyvanhemmille voisi
olla kunniaksi osata tehdä esim. jousipyssy ja kaarnalaiva tai ulpukkapossu ja tuohisormus. Selkeät ohjeet ja havainnolliset piirrokset sekä luettelo tarvittavista aineista
ohjaavat tekemistä. Hauskoista muistilapuista saa hyviä
vinkkejä. Muuta hakemistoa tai jaottelua ei ole kuin sisällysluettelo, mutta jo siihen on merkitty kolmiportainen vaikeusaste, joka samalla antaa viitettä vaadittavaan
ajankäyttöön.
Kirjassa on helppoja ja vaativia puu- ja käsitöitä, perinneruokia, leikkivälineitä, mutta myös uusi aika on kekseliäästi otettu huomioon esimerkiksi materiaaleissa. Pärekorin voi tehdä tukevasta
alumiinipaperista ja himmelin vaikkapa
putkihelmistä puhumattakaan sen monista
koristeluvaihtoehtovinkeistä. Älylapanen,
joka mahdollistaa kännykän käytön ja isoäidin neliöistä virkatut katu-uskottavat karvanopat roikkumaan auton peruutuspeiliin
on myös ohjeistettu.
Kirjan erinomaista antia ovat perinnetaitojen
lisäksi perinnetiedot. Mukana on historiaa
ja tietoa vanhoista käyttötavoista, toisinaan
varsin käytännöllisistä ja kekseliäistä, kuten
rautalampilaisten ripakukko, jota voisi myös
kertakäyttökassiksi kutsua, koska se kirkkomatkan kalakukkoeväänä syötiin ennen kotimatkaa.

Teksti Tuulikki Karhunen

Kuopion kaupunginteatterin upouudelle pienelle
Maria-näyttämölle johtaa lasiseinäinen käytävä,
josta on upea näköala Valkeisenlammelle. Sisällä
on vastassa tummaseinäinen näyttämö 1920-luvun miljöineen, joka paljastuu pitsilakanaisten
esirippujen noustua. Alkaa soida Chopinin Fantasia Impromptu. Nostalginen tunnelma on valmis.
Näytelmä kertoo noin vuodesta Helene Schjerfbeckin asuessa Tammisaaressa. Schjerfbeckillä (Annukka
Blomberg) on apulaisena nuori Alma (Sari Harju). Vuoden mittaan hänen luonaan vierailevat taidekauppias
Gösta Stenman (Ilkka Pentti) sekä vanha ystävä Ranskan-ajoilta, taiteilija ja kirjailija Helena Westermarck
(Katri-Maria Peltola). Nuoruuden iloa ja hehkua lähes
70-vuotiaalle taiteilijalle tuo näyttelijä Matti Kiianlinna
(Karri Lämpsä).
Ulkoisia tapahtumia ei ole paljon, mutta kuitenkin riittävästi jännitteitä ja käännekohtia. Keskeisimmiksi aiheiksi
nousevat ihmisten väliset suhteet ja hienonhienot luonnekuvat, Karri Lämpsän uljas hurmaavuus ja ennen kaikkea Annukka Blombergin monivivahteinen tulkinta taiteilijan suruista ja vähistä ilonhetkistä.
Ihailla täytyi myös näytelmän kaunista ja elävää kieltä. Tunnelmaa ruokkivat niin klassinen
musiikki kuin Piazzollan tangotkin rekvisiittana isotorvinen gramofoni. Voimansa hetkinä
taiteilija linkutti kuin musiikin tahdissa.
Savon Sanomien kriitikko Teppo Kulmala vertaa
näytelmää maalaukseen. Sanoisin, että pysäyttävään maalaukseen. Kaikki osat olivat kohdallaan. Tämä oli täydellinen teatterinautinto.
P.S. Jotta Schjerfbeck-rokotus olisi täydellinen,
Kuopion Taidemuseossa on tammikuulle asti
Helene Schjerfbeckin, Ada Thilénin, Helena Westermarckin ja Maria Wiikin näyttely.
23

Teksti Riitta Huuhtanen
Kuvat Kalevala Koru

ILMIÖT

Kalevala Korun
kuulumiset
Duudsonit Jukka, Jarppi, Jarno ja HP – nuo eteläpohjalaiset showmiehet ja Suomen lahja kansainvälisille viihdeareenoille – julkistivat syyskuussa yhteistyönsä Kalevala Korun kanssa.
Julkistusta seurasi yllätyksen, riemun, ihastuksen, kummastuksen
ja epäuskon tuntemukset, riippuen siitä kenen kanssa asiasta keskusteli. Kuitenkin, yhteistyö Duudsonien kanssa on syvimmillään
sitä mistä Kalevala Korussa on kysymys: aitoudesta, rohkeudesta,
tarinankerronnasta, ajassa elämisestä ja arvoista.
Duudsonit löysivät toisensa kotikaupungissaan Seinäjoella jo alaluokilla ollessaan. Lapsuusajan ystävyys on kantanut pitkälle aikuisuuteen, ja sen lisäksi että Duudsonit lienee Suomen tunnetuin
ku
koheltaja, he ovat myös yrittäjiä, viihdealan ammattilaisia ja vanko
kasti omien arvojensa mukaan toimivia vaikuttajia. Julkisuutta
ka
ovat viime aikoina saaneet niin Duudsonit tuli taloon -tv-sarja kuin
ov
koulukiusaamisen vastaiset puheenvuorotkin. Duudsonit puhuvat
k
ko
ystävyyden, kaveruuden ja hyväksymisen teemoista, ja saavat
y
viestinsä perille koska ovat kohderyhmässään tunnettuja, suositv
ttuja
tu
u ja uskottavia.
Alkuhämmennyksen jälkeen ja perehtymällä Duudsonien sanoA
maan onkin niin, että yhteistyö Kalevala Korun kanssa on mitä
ma
lluontevinta.
lu
o
Me Kalevala Korussa elämme omien arvojemme mukaisesti
k
a
ja valitsemme myös yhteistyökumppanimme niin että aito
ja yhteinen arvopohja on olemassa. Duudsonit edustavat suoraa,
aitoa
ja rehellistä suomalaisuutta, aivan kuten Kalevala Koru. Me
i
elämme myös ajassa – kuten aina, Kalevala Koru on peilannut
oman aikansa ilmiöitä ja halunnut myös mm. hyväntekeväisyyden
kautta osallistua keskusteluun pinnalla olevista tärkeistä teemoista.
Asiat voi esittää niin monella tavoin, ja tärkeintä on valita tyylilaji,
jota kulloinenkin kohderyhmä parhaiten kuuntelee.
Duudsonit nimesivät korusarjansa Elämän roihuksi. Sen tarinan
he kirjoittivat näin: ”eletään tätä elämää täysillä ja isolla liekillä,
niin notta jokaanen päivä on elämisen arvoonen! Uskalletaan unelmoira ja toteutetaan niitä asioita, mitä itte elämältä halutaan. Vaikka välillä tulee kolhuja kuoreen, niin ei jäärä tuleen makaamaan
- näistähän ne tarinat ja seikkailut syntyy! Vanhana voiraan sitten
tyytyvääsenä istua kiikkustuolissa ja kertoa hienoosta ystävyyren
hetkistä ja suurella syrämmellä eletyistä seikkailuista.”
Aikana, jota elämme, leimaa epävarmuus ja huoli taloudesta. Juuri nyt mekin haluamme Duudsonien lailla mennä rohkeasti kohti
tulevaa, uskoa itseemme ja luottaa siihen, että tekemällä rohkeita asioita täydellä sydämellä luomme pohjaa sille tulevaisuudelle,
joka meitä odottaa. Tulevaisuus avautuu meille erilaisena, ihmisten
arvot ovat muutoksessa, ja muutoksessa on mahdollisuus kun uskallamme uusiutua muutoksen mukana.
Duudsoneita kuunnellaan, koska he ovat aitoja. Siksi heidän viestinsä
sopii myös Kalevala Koruina kerrottavaksi.
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Tervetuloa
Kalevalaisten Naisten Liiton
Kalevalan ja Kantelettaren
juhlavuoteen 2015!
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Keksi

Kalevala-leivos
me s i

le i p ä nen

Jatka lorua!

Oli kerran O
nnimanni n
m
i
On annis
t a m a ti k k a
Teksti Helena Rossi
Tiesitkö, että lastenkirjoissa esiintyvistä loruista suuri osa
on peräisin Kantelettaresta? Lorut ovat hauskoja ja mieleenpainuvia. Lorut kantavat suomen kielen perinnettä ja
hienoimpia rakenteita.
Kantelettaren juhlavuonna voi kuka tahansa kiinnostunut
paneutua loruihin ja löytää niille uusia käyttötapoja. Lorumittaa voi käyttää esimerkiksi kuvailemaan kulkureittiä, selostamaan pelitapahtumia, antamaan ohjeita ruuanlaittoon jne. jne.
Lorujen uusiin käyttötapoihin voi paneutua vapaasti kouluissa, Liiton jäsenyhdistysten tilaisuuksissa, kerhoissa
ja missä tahansa, missä Pirran lukijat kokoontuvat. Tuotoksia kannattaa lähettää juhlavuoden aikana Pirtaan julkaistavaksi.
Lastenlaulut löytää Kantelettaresta tai nettisivustolta
runosto.net/kanteletar/lasten lauluja
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Teksti Sirpa Huttunen

Haastamme kaikki kalevalaiset naiset kehittelemään
Kalevala-leivonnaisen, pullan, leivoksen tms. makean
mesileipäsen. Vuotuisjuhliimme ja merkkipäiviin kuuluu monenlaisia nimikkoleivonnaisia, kuten joulutorttu, Runebergin torttu, laskiaispulla jne. Kalevalan päivällä ei ole vielä omaa leivonnaista.
Kalevalan runoissa puhutaan paljon ”hienoista jauhoista”. Perinnemies Äänekoskelta on neuvonut, että
tavallisesta pullataikinasta saa hieman ikiaikaisemman
ja juurevamman, kun siihen lisää hieman ohrajauhoja.
Kuten perinteeseen kuuluu, pullataikinaa on niin monenlaista kuin on emäntää. Jokainen voi tehdä oman
näköisensä taikinan. Alustuksen ja kohotuksen jälkeen
taikinasta voi muotoilla kiilamaisen, kanteleen muotoisen palasen pienen piirakan pohjaksi. Kanteleen kaikukoppa syntyy esim. juomalasilla painamalla. Kolosen
voi täyttää vaikkapa mustikalla. Kanteleen kielet voi
painaa veitsellä. Paistamisen jälkeen pullan voi voidella voitehista vanhimmalla, kotimaisella metsähunajalla. Tässä vain yksi idea.
Haastamme kaikki kalevalaiset jauhopeukalot kehittelemään omaa reseptiä Kalevala-leivonnaiseksi. Parhaiden reseptien kesken arvotaan kalevalakoru. Parhaat reseptit julkaistaan juhlavuonna 2015 Pirrassa ja verkossa.

Puheenjohtajalta

Ilolla eletty,
laulaen luotu!
Teksti Sari Kaasinen

Suomalaisen kulttuurin supervuosi 2015 lähestyy. Suomalaisuuden ikonit Sibelius, Kalevala ja
Kanteletar viettävät juhlavuosiaan. Samaan juhlavaan joukkoon liittyy myös oma Kalevalaisten
Naisten Liittomme, jonka 80-vuotista taivalta
pääsemme juhlimaan koko vuoden 2015 ajan.
Olethan valmis liittymään mukaan yhteiseen
iloon?
Liittomme on ottanut vetovastuun myös Kalevalan ja
Kantelettaren juhlavuosien organisoinnista. Yhteistyö
Kalevalaseuran, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran, Seurasaarisäätiön ja Sibelius-Akatemian kanssa antaa myös
omalle juhlavuodellemme paljon lisää painoarvoa. Juhlavuonna me näymme ja kuulumme yhdessä – ja saamme
paljon uusia ystäviä sekä liitollemme että koko suomalaiselle kulttuuriperinnölle.
Juhlavuoden ensimmäinen iso tapahtumamme on Kalevalan päivän vietto Helsingissä. Toivon, että otatte kutsun
vastaan ja tulette tapahtumiin isolla joukolla! Kalevalan
päivän juhlamme Finlandia-talolla kunnioittaa perinteitä,
mutta myös tuulettaa niitä raikkaalla tavalla.
Yhteistyökumppaneidemme ansiosta helmikuun loppuun
syntyykin oikea Kalevala-festivaali monine oheistapahtumineen. Jokainen löytää ohjelmasta varmasti jotakin
– iloista juhlahumua kun riittää koko viikonlopun ajan
seminaareineen, konsertteineen, etkoineen ja jatkoineen
- kalevalaisessa hengessä.
Kanteletar saa juhlavuotenaan ansaitsemansa näkyvyyden esimerkiksi Kalevala Korun kulttuurisäätiön tukemilla Shamun Kanteletar-klubeilla. Mielestäni on tärkeää
nostaa Kanteletar oikealle paikalleen Kalevalan viereen.
Mitä me tietäisimme esiäitiemme tunnoista – iloista, suruista tai mustista murheista, jos niitä ei olisi koottu Kantelettareen? Itselleni Kanteletar on ollut tärkeä kirja läpi

vuosien. Elämän eri tilanteissa eri runot ovat nousseet
läheisiksi. Toivoisin Kantelettaren päätyvän juhlavuoden
myötä myös nuorten naisten luettavaksi. Olisiko siinä
lahjaideaa uusille ylioppilaille ja muille vasta valmistuneille kalevalakorun lisänä?
Juhlavuosi kuljettaa meitä vuoden aikana ympäri Suomea. Kesän korvalla kokoonnumme Kuhmoon, jossa
vietämme Liiton kulttuuripäiviä Kuhmon Kalevalaisten
Naisten järjestämänä. Juhlavuoden kulttuurimatka vie
meidät Vienan Karjalaan, todelliseen runonlaulun ja kalevalaisuuden kehtoon, jossa on vielä mahdollisuus kokea
häivähdys menneestä. Suosittelen lämpimästi.
Syksy tuo mukanaan myös paljon upeita tapahtumia Kalevala Korun kanssa yhdessä toteutettavine iltamakiertueineen ja Kekrijuhlineen. Ensimmäinen Larin Paraske-ilta on varmasti yksi syksyn ja koko juhlavuotemme
ehdottomia kohokohtia. Konsertissa sanan voiman todeksi tekevät useat liittomme palkinnon saaneet Parasket.
Näiden valtakunnallisten tapahtumien lisäksi paikallisyhdistyksemme ympäri Suomea ja Ruotsia järjestävät paljon omia tapahtumiaan. Ei jäädä kotiin, vaan lähdetään
kaikkiin rientoihin isolla joukolla – mukaamme mahtuvat
ystävät, sukulaiset ja koko kylä!
Siispä: Ruvetkaamme ja rohjetkaamme! Tehkäämme yhdessä iloisia iltoja ja päivänpaisteisia juhlia. Kutsukaamme vieraita – pieniä ja isoja, tuttuja ja tuntemattomia.
Pitäkäämme isoa ääntä! Nyt saa nimittäin kiljahdella ja
hihkua ja olla ylpeä 80-vuotiaasta.
Ovet ja ikkunat ovat auki – juhlavuosi voi alkaa!
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Teksti Saija Saarela

Kalevalaisten Naisten Liiton 80-vuotista taivalta juhlistaa
riipus Välke. Sen muodot toistavat rantojemme aaltojen
kuluttamien pikkukivien muotoja muistona Kalevalan luomiskertomuksesta ja kantaäitimme, veden emon työstä.

Veden emon polvelta vahingossa vierähtäneistä sotkan munista
syntyivät Kalevalan maa, taivas ja taivaankappaleet. Mutta
kalliit vesistömme, sielunmaisemamme muotoili veden emo itse.

Välke muistuttaa myös korujemme historiasta viikinkien
laivoista nykyaikaan. Paljon on muuttunut mutta enemmän pysynyt: kalevalainen nainen. Särmät ovat ehkä silinneet aikojen pyörteissä, mutta sisin on silti muuttumaton.
Se on sitkeä ja luja, taitava ja kaunis.

Kussa kättä käännähytti, siihen niemet siivoeli;
kussa pohjasi jalalla, kalahauat kaivaeli;
kussa ilman kuplistihe, siihen syöverit syventi.
Kylin maahan kääntelihe: siihen sai sileät rannat;
jaloin maahan kääntelihe: siihen loi lohiapajat;
pä’in päätyi maata vasten: siihen laitteli lahelmat.
Ui siitä ulomma maasta, seisattelihe selälle:
luopi luotoja merehen, kasvatti salakaria
laivan laskemasijaksi, merimiesten pään menoksi.
Jo oli saaret siivottuna, luotu luotoset merehen,
ilman pielet pistettynä, maat ja manteret sanottu,
kirjattu kivihin kirjat, veetty viivat kallioihin.

***
Piirsin juhlavuodelle modernin korun, joka sai aiheensa kauneimmasta mitä teidän: Suomen vesistöistä. Syntymäpäiväsankarittaren vuosien numerot, kahdeksikko
ja nolla, on piilotettu aaltojen ja virtojen pyöristämien
rantakivien hahmoon. Jokainen on joskus lapsena –
aika moni vielä aikuisenakin – katsellut rannan pikkukiviä. Joen, järven tai meren, kenties jo jääkauden virtojen
liike on hionut ne sileiksi, auringon kilon kanssa kilpaa
veden alla jalokivinä välkkyviksi aarteiksi.
Kauneutta on pinnalla, mutta myös pinnan alla. Korun
kauneus on paitsi siinä miltä se näyttää, myös tarinassa
sen takana – elävässä ja jatkuvassa historiassa.

Välke
79 euroa/pronssi
129 euroa/hopea
Ennakkotilaukset: Kalevalaisten Naisten Liiton toimisto,
misto,
puh. 09 604 791 / Leena Asp-Rinne.
Saatavilla Liiton toimistolta juhlavuoden alusta.
Postikulut lisätään.
Koruja myydään myös Finlandia-talon
tapahtumassa 28.2.2015.
Valmistettu yksinoikeudella Liitolle.
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Juhlavuoden
tunnusmerkin
suunnittelijan ajatuksia
”Kilpailukutsun mukaan tunnus tulisi juhlistamaan kahden kirjallisen merkkiteoksen ja yhden yhdistyksen juhlavuotta. Siinä on aika paljon tavaraa yhden tunnuksen
kuvattavaksi! Tämä runsaus oli kuitenkin kiinnostavaa ja
aihe kiehtova. Pyörittelin asioita paperilla lähtökohtanani
aihetta kuvaavat kaksi kirjaa ja jonkinlainen juhlivia naisia kuvaava muoto.
Idea tunnuksen tunnelmaan tuli aikaisessa vaiheessa.
Tutkin Kalevalaan ja Kantelettareen liittyviä teemoja ja
totesin, että nämä vanhat teokset ja niiden kalevalainen maailma ovat aika elinvoimainen osa suomalaista
kulttuuria. Siksi halusin tehdä rohkean, voimakkaan ja
moderninkin tunnuksen. Se ilmentäisi nimenomaan kalevalaisuuden voimaa, joka on muutakin kuin kirjallisten
teosten hiljaista arvostusta.

Teksti ja kuva Anne Haapanen

Voitto tässä hienossa kilpailussa oli minulle valtavan iloinen yllätys. Tunnusehdotuksen palautus osui kovin kiireiseen aikaan, mutta halusin silti työstää saamani idean valmiiksi ehdotukseksi asti. Tuntui tuolloin talvella
vähän hullulta kaiken muun kiireen keskellä lähteä kiikuttamaan tunnusehdotusta koululle, mutta se kannatti.
Tuntuu hyvältä saada työstä tunnustusta. On myös lämmittävää saada voitto tällaisen kirjallisuuteen ja kulttuuriin liittyvän aiheen parissa ja päästä työskentelemään
uljaita asioita vaalivan yhdistyksen kanssa.”

Tunnus kertoo tarinaa
Tunnuksessa on kaksi kirjaa ja kaksi juhlivaa naista. Kirjat muodostavat pohjan, kalevalaiset juuret, joista hahmot nousevat. Konkreettisemmalla tasolla kirjojen muodot voi nähdä naisten hameina, kenties ne voivat myös
herättää mielikuvia auringon säteistä tai maan muodoista. Hahmojen kädet nousevat ylös ikään kuin tanssin
pyörteissä tai riemunhuutojen matkaan saattamiseksi.
Hahmojen päinä on tyylitellyt tähdet, joiden muoto on
lähellä typograﬁsta asteriskimerkkiä. Käyttämäni tähtimuoto on toisaalta moderni ja toisaalta saman tyyppinen
kuin esimerkiksi Gallen-Kallelan suomalaiskansallisiin
aiheisiin liittyvissä kuvituksissa toisinaan esiintyneet tähdet. Tunnuksen pelkistetyt, jyrkät muodot ja paksu päätteetön kirjaintyyppi tuovat voimaa ja rohkeaa ilmettä.

Väristä voimaa
Tunnuksen ronskien muotojen vastapainoksi olin aluksi
hahmotellut perinteisiä ja turvallisen maanläheisiä värejä. Tunnuksen tulevat käyttäjät toivoivat kuitenkin iloisempia ja raikkaampia värejä. Uutta väritystä oli helppo
ja mukava työstää yhdessä. Pääväriksi löytyi aika nopeasti kirkas oranssinpunainen sävy, ja sitä täydentämään
otettiin Kalevalaisten Naisten Liiton tulevan tunnuksen
turkoosia ja lisäksi tummempaa sinistä sävyä. Kun yksi
väriluonnoksistani toi perinneasioita paremmin tuntevalle mieleen erään muinaispuvun värityksen, uskoimme
olevamme oikeilla jäljillä!
- Halusin suunnitella Liitolle rohkean, modernin ja voimakkaan
tunnuksen, toteaa kilpailun voittanut Anne Haapanen. >>
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Juhlavuoden 2015 tapahtumia
Kanteletar 175 vuotta, Kalevala 180 vuotta ja
Kalevalaisten Naisten Liitto 80 vuotta
Tammikuu

Heinäkuu

1.1.–28.2. Taiteilijoiden Kalevala Venäjällä -taidenäyttely Juminkeossa
Kuhmossa/ Kalevalaseura.
8.1. klo 17–19 Mikä sattuma?! Tieteiden yö Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa, Hallituskatu 1, Helsinki*
8.1. klo 21–22 Kalevalaseuran Tieteiden yön tapahtuma: Stand Up!
Komiikan ilta Tieteiden talolla

Jäsenyhdistyksiä kannustetaan esittelemään omaa toimintaansa
kesätapahtumissa eri puolilla maata.

9.–10.1. Juhlavuoden avaus Folklandia-risteilyllä Helsinki-Tallinna.
KNL on yksi taustajärjestäjistä. Esiintyjinä Set’akat (Sari Kaasinen,
Mari Kaasinen ja Karoliina Kantelinen), Roihu, Trio Rintapuhkurit ja
Lempäälän helkanuoret. Kysy Matka-Vekasta paikkoja.

Helmikuu
26.2.2015 klo 12–16 Kalevalaseuran seminaari Helsingissä
27.2. klo 14–16 Kalevalan päivän tilaisuus, Suomalaisen
Kirjallisuuden Seura, Hallituskatu 1, Helsinki*
27.2.2015 klo 19 Tero Saarisen Kullervo Kansallisoopperassa,
ryhmälippuvaraus kalevalaisille naisille
28.2. Kalevalan päivä
klo 12 seppeleen lasku Lönnrotin patsaalle / Kalevalaseura
klo 13–16 Kilpalaulu Kalevalasta -konsertti lapsille ja nuorille,
Musiikkitalo/ Kalevalaseura / vapaa pääsy
Kalevalan päivän juhlakonsertti ja kalevalainen tori Helsingissä
Finlandia-talolla. Katso ilmoitus sivulla 32.

Maaliskuu
12.2.–31.5. Kalevala Korun 1940-luvun puuesineiden näyttely
yksityiskokoelmasta Arabian tehdasmuseon galleriassa Helsingissä.
10.3.–29.3. Taiteilijoiden Kalevala Venäjällä -taidenäyttely
Kulttuurikeskus Stoassa, Turunlinnantie 1, Helsinki / Kalevalaseura.

Huhtikuu
9.4. klo 14–17 Agricolan ja suomen kielen päivän seminaari ja
konsertti, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Hallituskatu 1,
Helsinki* – Tilaisuuden järjestävät Sibelius-Akatemian kansanmusiikin oppiaine ja SKS.
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Elokuu
8.8. Kansallispukujen iso tuuletuspiknikki, valtakunnallinen
tapahtuma Seurasaaressa
20.8. klo 17–19 Taiteiden yö Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa,
Hallituskatu 1, Helsinki*

Syyskuu
Kalevalaisten naisten juhlakiertue Kalevala Korun kanssa
Iloiset iltamat, paikallista ohjelmaa ja korumuotinäytös
Tampere 15.9./ Jyväskylä 16.9./ Oulu 17.9./ Kuopio 18.9. /
Joensuu 19.9. /
Vuosikokouspäivät Helsinki 25.–26.9.2015
pe 25.9.2015 klo 13 vierailu Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa
pe 25.9.2015 Kalevalaisten naisten ja Kalevala Korun juhlakiertue
päättyy Helsinkiin, järjestäjänä Helsingin ja Suur-Helsingin
Kalevalaiset Naiset ja Espoon Kalevalaiset
la 26.9.2015 Kalevalaisten Naisten Liiton vuosikokous, Helsinki

Lokakuu
9.10. klo 14–16 Aleksis Kiven päivän tilaisuus Suomalaisen
Kirjallisuuden Seurassa, Hallituskatu 1, Helsinki*
pe 23.10. suunnitteilla Larin Paraske -ilta Helsingissä
la 24.10. Kalevalainen kekri – mystiset syömingit
Suomenlinnassa Helsingissä.
Kalevalaseuran kekrinpäivän seminaari 30.10. tai 31.10.

Marraskuu
Juhlavuosi huipentuu ympäri maan syttyviin Tarinatuliin.
Paikallisyhdistykset järjestävät tarinatulia yhdessä päiväkotien,
koulujen, vanhainkotien ja kirjastojen kanssa.

Kesäkuu

Yhteistyössä ovat mukana Helkanuorten liitto, Kalevala Koru Oy,
Kalevalaseura, Sibelius-Akatemian kansanmusiikin aineryhmä,
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Seurasaarisäätiö ja Talonpoikaiskultturisäätiö. *SKS:n tilaisuuksiin on vapaa pääsy.

11.–12.6. Kulttuurimatka Vienan Karjalaan, järjestäjänä Juminkeko
12.–14.6. Kuhmon valtakunnalliset kulttuuripäivät, Kuhmon
Kalevalaiset Naiset
11.–14.6. Helkanuorten valtakunnallinen kesäleiri Kuhmossa

Seuraa tapahtumakalenteria osoitteessa
www.kalevalaistennaistenliitto.ﬁ

Juhlavuoden 2015 tapahtumia
Kanteletar 175 vuotta, Kalevala 180 vuotta ja
Kalevalaisten Naisten Liitto 80 vuotta
Muita juhlavuoden tapahtumia
Helmikuu
Mikkelin Kalevaiset Naiset
to 12.2. klo 18-20, Ystävänpäivä- ja kalevalakoruilta,
Naisvuoritalo, os. Mikonkatu 23., Mikkeli
Suomussalmen Kalevalaiset
la 28.2. Kalevala-juhla, Teatteri Retikka, Suomussalmi

Seurasaarisäätiö
la 8.8. Kalevalainen kansallispukujen tuuletus, Seurasaari, Helsinki

Syyskuu
Ikaalisten Kalevalaiset Naiset
su 20.9. ilta. ”Kesän valosta Kynttilän paloon”,
Laivaranta, Laivarannantie, Ikaalinen

Maaliskuu
Kuusankosken Kalevalaiset Naiset
la 14.3. klo 15.00 alkaen. Kanteletar kanssamme -tapahtuma,
Kuusankoskitalo, Kuusankoski
Teuvan Kalevalaiset
la 21.3. Pohojalaaset ilonpirot, Teuva

Tapahtumia järjestetään koko vuoden ajan
useilla eri paikkakunnilla. Seuraa Liiton
verkko- ja FB-sivuja!

Kesäkuu
Seurasaarisäätiö
pe 19.6. Seurasaaren juhannusvalkeat, Helsinki

Heinäkuu
Parikkalan Kalevalaiset Naiset
su 5.7. klo 10.00 kansanlaulumessu Parikkalan kirkossa
klo 13.00 pääjuhla kesäteatterilla (säävarauksella Harjulinna)
ma 6.7. klo 18.00 Runon ilta Helenansaaressa: Runorukin säikeitä
la 11.7. klo 12.00 Parikkalan Pikkupiiat kautta vuosien.
KNL:n puheenjohtaja Sari Kaasinen paljastaa Piikapatsaan
Parikkalan torilla
4.-18.7.2015 Juhlanäyttely käsityöneuvonta-asemalla Parikkalassa

Elokuu
Ikaalisten Kalevalaiset Naiset
la 8.8. Kalevalan, Kantelettaren ja kalevalaisen naisen
juhla piknik-teemalla, Kisapuiston nurmikko, Ikaalinen
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Kalevalaisten Naisten Liiton kulttuuri- ja jäsenlehti

Mediakortti 2015
Kuva Outi Sané

Pirta on Kalevalaisten Naisten Liiton julkaisema valtakunnallinen kulttuuri- ja jäsenlehti. Pirran palstoilla suomalainen kansanperinne ja nykykulttuuri kohtaavat toisensa. Pirta kartuttaa
lukijan tietoja kansanrunoudesta, kirjallisuudesta, suomen kielestä, kansallispuvuista, käsityö-, ruoka- ja tapaperinteestä.

Julkaisija: Kalevalaisten Naisten Liitto
Strömbergintie 4 A, 00380 Helsinki. Puh. 09 604 791

Painos: 5000 kpl. Ilmestyy 4 kertaa vuodessa.

Iloa ikirunojen!

Teksti Riitta Varpuharju

Leikkipajat
Helkaliiton ensi vuoden teemana on Iloa ikirunojen, kajahusta kanteloisin. Liitto juhlistaa Kalevalan, Kantelettaren ja Kalevalaisten Naisten
juhlavuotta esittelemällä toimintaansa ja leikkiperinnettä satu- ja
leikkituvissa.
Suurempien tapahtumien kylkeen hyvin liittyvä non-stop-leikkipaja
kutsuu mukaan lapset samalla, kun äidit ja mummot tutustuvat
vaikkapa Kalevalaisten Naisten kansallispukutuuletukseen, juhlanäyttelyyn tai maistelevat kupin kahvia. Tapahtuman luonteen
mukaan Helkanuoret järjestävät lystileikkilauantain, taikatorstain
tai satusunnuntain yhdessä Kalevalaisten Naisten tai muun
järjestön kanssa.
Leikkipajojen putkahtamista erilaisten tapahtumien kainaloon voi
seurata tapahtumakalenterista www.helkanuortenliitto.ﬁ –verkkosivulta.

Vuosikokous
Helkaliiton vuosikokous ja koulutus 10.-12.4.2015 Helsingissä

Tekniset tiedot:
Lehden koko
Painomenetelmä
Rasteritiheys
Painopaikka

48 sivua
Arkkioffset
70 linjaa/cm
Esa Print Oy, PL 80, 15101 Lahti

Aineistovaatimukset:
Kuvat tekstiin RGB-muodossa käsittelemättöminä. Ilmoitukset
valmiina PDF-tiedostona. Aineisto-ohjeet: www.esaprint.ﬁ/
prepress. Ilmoituksen tekemisestä laskutetaan erikseen.

Tilaushinta: Vuosikerta 30 €.
Ilmoituskoot ja hinnat:
koko
1/1
1/2
1/4
1/8

tekstisivu
väri
m-v
800 €
500 €
400 €
350 €
250 €
200 €
150 €

Takakansi
1/1
210 x 280
tai
180 x 250

Takakansi
1/1
1300 €
Sisätakakansi
1/1
1000 €
1/2
600 €

Sisätakakansi
1/1
210 x 280
tai
180 x 250

1/2
210 x 140
tai
180 x 125

1/2
180 x 125

1/2
90 x 250

1/4
135 x 94
45 x 148
1/8
135 x 54
45 x 102

Tekstisivut
1/1
180 x 250

1/8
1/8
1/4

Kuhmon kesäleiri
Helkaliiton perinteinen kesäleiri järjestetään Kuhmossa 11.-14.6.2015
samanaikaisesti Kalevalaisten Naisten Liiton kulttuuripäivien aikaan.
Kevätkauden viimeiset esiintymiset huipentuvat leirin iloiseen
hulinaan: yhdessäoloon ja helkakavereiden tapaamiseen.
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1/4

Pirta-lehden 54. vuosikerta

Pirta ilmestyy

Aineisto toimituksessa

1
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3+4

2.1.2015
1.4.2015
30.9.2015

13.2.2015
15.5.2015
13.11.2015
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Kalevalaista nimiperinnettä hyödyntäviä yrityksiä
mm. Kalevala Koru Oy.
Kalevala Korun 1940-luvun puuesinekokoelma.
Leikkiä, laulua, musiikkia, ketjutanssia.
Myynnissä Välke-korut, käsitöitä ja muita
kalevalaisia tuotteita.
Mukana pohjalaiset perinnemiehet Duudsoneiden
n
Jarppi ja HP.
Kansallispukuetkoilla kansallispukukonsultti
Taina Kangas ja kansallispukukolmoset auttavat
juhla-asusi viimeistelyssä.

Kalevala runossta räppiin
klo 18-21,
väliaika

Osta
konserttilippuja
joululahjaksi!

Maamme parhaat kansanmuusikot Anna-Kaisa
Liedeksen ja Timo Väänäsen johdolla.
Liiton tervehdyksen tuo puheenjohtaja Sari Kaasinen.
Mukana myös Helkanuoret.
Juontajina kalevalaiset veijarit Duudsoneiden Jarppi ja HP.

Liput
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kettti
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m
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ta
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Kerää oman alueesi iloinen seurue ja tule juhlimaan.
Näytetään yhdessä kalevalainen joukkovoima!
Finlandia-talon ravintolla palvelee koko tapahtuman ajan.
Katso Finlandia-talon ta
tap
pahtumasivulta: www.finlandiatalo.fi/fi/
tuleviatapahtumia. Tila
laa väliaikatarjoilu omalle seurueellesi suoraan
Finlandia-ravintollan myyn
ntipalvelusta: Puh. (09) 4024 500,
Sähköposti: ra
ravintola@fin
nlandiatalo.fi tai
Tervetuloa
a seurustelema
aan ja viihtymään jo ennen konserttia!

Lip
put Tiketti.fi tai puh. 0600-1-1616
(klo
o 9-21 | 1,78 €/min + pvm)
Hin
nta jäsenille alkaen 22 € ja muille alkaen 27 €,
lassten (7-16-v.) hinnat alkaen 11,50 €
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Teksti Pauliina Latvala

Kulttuuriperintö
voimavarana
Euroopan neuvoston Faron sopimus kannustaa toimimaan oman kulttuuriperinnön hyväksi.
Millaisiin kulttuuriperintöyhteisöihin tunnet kuuluvasi?
Ehkä olet talvet Espanjassa, jossa kulttuuriperintöämme
tuodaan esiin omalla tavallaan tai kenties tunnet vastuuta
karjalaisten juuriesi välittämisestä eteenpäin? Tänä vuonna asiaan perehdytään syvällisemmin, kun Suomessa tehdään taustaselvitystä Faron kulttuuriperintösopimuksen
ratiﬁoinnille. Sopimus pyrkii edistämään kulttuuriperintötyötä ruohonjuuritasolla ja hallinnossa.
Unescon kulttuuriperintösopimukset alkavat olla suomalaisille jo tuttuja. Myös Euroopan neuvostossa on tehty
puiteyleissopimuksia jo vuosikymmeniä. Ne ovat kohdistuneet arkkitehtuuriin, arkeologiaan sekä maisemaan.
Kulttuuriperinnön yhteiskunnallista merkitystä korostava
Faron sopimus tehtiin vuonna 2005 nimensä mukaan Portugalin Farossa. Tällä hetkellä jo 16 eurooppalaista valtiota on ratiﬁoinut tämän sopimuksen. Suomen on tarkoitus
vahvistaa sopimus syksyllä 2015.

Kulttuuriperinnön merkitys arkielämässä
Osana taustaselvitystä meiltä suomalaisilta kysyttiin kevään ja kesän kuluessa kulttuuriperintöön ja arkeen, kulttuuriperintöhallintoon sekä kulttuuriperinnön kestävään
kehitykseen liittyviä kysymyksiä. Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö -kysely tuotti 130 vastausta ja niissä korostui
moniäänisen kulttuuriperinnön esiin tuominen arjessa.
Kulttuuriperintö ymmärretään hyvin monimuotoiseksi,
se on läsnä niin rakennuksissa kuin ihmisten tavoissa,
juhlana ja arkena, pukeutumisessa ja kertomuksissa.
Ihmiset kaipasivat tilaisuuksia, joissa oman asuinympäristön kulttuuriperintökysymyksiä pohdittaisiin yhdessä
ja kehitettäisiin luovia ratkaisuja siihen, että kaikki yhteisön jäsenet iästä ja taustasta riippumatta oppisivat
toimimaan oman kulttuuriperintönsä hyväksi. Yhtenä

esimerkkinä on lasten ja nuorten näkökulmien arvostaminen. Päiväkodit, kerhot ja koulut voisivat tuottaa teemapäiviä, jolloin lapset saisivat pohtia juuriaan ja asuinympäristössä merkityksellisiksi koettuja paikkoja.

Kulttuuriperintö rikastuttaa elämänlaatua
Kulttuurin merkitys demokraattisen kansalaisyhteiskunnan vahvistajana lisääntyy sopimusten myötä. Mitä
tämä käytännössä tarkoittaa meidän jokapäiväisessä elämässämme? Tästä tiedämme vuoden päästä tarkemmin,
mutta yksi tärkeimmistä muutoksista koskee kansalaisten osallistamisen mahdollisuuksien voimistamista. Jotta
kulttuuriperintö muuttuisi helposti lähestyttävämmäksi,
jokaisella meistä tulisi olla oikeus määritellä se.
Faron sopimus lähestyy kulttuuriperintöä elämänlaatua
rikastuttavana voimavarana. Se liittää kulttuuriperinnön
vahvasti ihmisoikeuksiin velvollisuuksia unohtamatta.
Faron sopimuksessa määritellään, että kulttuuriperintö
koostuu niistä perityistä voimavaroista, jotka ilmentävät
jatkuvasti muuttuvia tietojamme, arvojamme, uskomuksiamme ja perinteitämme. Niitä itse kukin meistä myös
tuottaa, muokkaa ja vaalii tietoisesti tai tiedostamattaan.
Käsityöt, musiikki ja soittimet, ruokakulttuuri ja juhlaperinteet, menneisyyttä tulkitsevat kertomukset tai asuinympäristömme maisemineen ja rakennuksineen ovat esimerkkejä monimuotoisesta aineettomasta ja aineellisesta
kulttuuriperinnöstä, josta meidän tulisi huolehtia.

Kirjoittaja on kulttuuriperinnön ja erityisesti muistitiedon
dosentti ja Faron taustaselvityshankkeen koordinaattori.

Lisätietoa hankkeesta ja sopimuksesta: www.faronsopimus.org
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Venla Manninen, Helsinki

Kaikki kulttuuriperinnön osa-alueet ovat yhtä tärkeitä,
toteaa kulttuurista voimaa saava Venla Manninen.

Venla Manniselle kulttuuriperintö on ollut osa arkea koko
hänen elämänsä ajan. 24-vuotias Manninen harrasti lapsuudessa kansantanssia Pääkaupungin Karjalaisten Nuorten Kaputtajat -ryhmässä sekä ohjasi vuosia lasten tanssiryhmiä. Opiskelujen takia viime vuodet Pohjoismaissa ja
Iso-Britanniassa asunut Manninen pohtii usein asuinympäristön merkitystä.
– Olen asunut lähellä Seurasaarta ja käynyt ulkoilemassa siellä joka vuodenaikana. Luonnonympäristön ja
rakennusten lisäksi kulttuuriperintö tulee esiin juhannusjuhlilla, jossa saaren täyttää kansantanssi, musiikki,
perinneleikit, juhannuskeinut ja -kokko sekä kansallispukuiset oppaat.
Hän harmittelee, että juhannusjuhlien lippujen hinta on
vaarassa karkottaa erityisesti nuoria kävijöitä.
Manninen arvostaa oppaiden työtä, jossa saaren historiasta kerrotaan vanhojen talojen ja rakennusten näkökulmasta. Kehittämisideana hän mainitsee paikkojen historian ja teknologian hyödyntämisen.
– Olisi kiva nähdä historiaa koskevia faktoja kännykästä, kun esittelen ulkomaalaisille Suomea.

Kulttuuriperinnön muuttuminen on hänen mielestään
luonnollista, muuten vaarana on sen unohtuminen. Matkailun alalla paikalliskulttuuria tuotteistetaan niin Suomessa kuin muuallakin. Kuitenkin Manninen korostaa,
ettei kulttuuriperintöä pitäisi siirtää ainoastaan taloudelliseen voittoon tähtääväksi toiminnaksi. Rahaa pitäisi
käyttää kulttuuriperintökohteiden, myös nykyrakennusten kunnostamiseen – joskus vaikeus voi olla siinä, että
arvostamme vasta myöhemmin sitä, mitä meillä on nyt.
Venla Manninen kertoo, että jokaisen tulisi huolehtia siitä, että itselle tärkeät perinteet tunnetaan myös tulevaisuudessa.
– Kaikki kulttuuriperinnön osa-alueet ovat yhtä tärkeitä. Jos jotain pitäisi erityisesti korostaa, niin ehkä sanoisin rakennus- ja ruokakulttuurin, musiikin ja tanssin.
Hän kertoo kulttuuriperinnön uusiutumisesta kiinnostavana esimerkkinä uuden tanssiliikuntamuodon, kansantansseihin pohjautuvan FolkJamin.
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Oulun elävä
tiernapoikaperinne
Tiernapoikaperinne on juurtunut syvään Suomessa. Erityisesti sitä
vaalitaan Oulussa, jossa siitä on tehty kaupunkia kansallisesti ja
kansainvälisesti ilmentävä erikoisuus.

Kiertävät tiernapoikaesitykset ovat syntyneet todennäköisesti Saksassa, jossa opiskelijat alkoivat esittää joulunajan
legendaa ansaitakseen rahaa opintojaan varten. Se on saanut nykyhahmonsa 1880-luvulla, mutta periytyy keskiaikaisista mysteerinäytelmistä, joita katolinen kirkko loi raamatun kertomusten ja legendojen pohjalle 1300–1500-luvuilla.
Perinne levisi 1600-luvulla Pohjoismaihin, aluksi Tanskaan
ja Uppsalaan ja sieltä 1700-luvulla Turkuun. Ouluun se saapui Pohjanlahden ruotsinkielistä rannikkoa pitkin viimeistään 1800-luvulla.
Esityksen saksalaiseen alkuperään viittaa vahvasti se, että
sekä Saksan että Tsekin saksankielisissä osissa elää edelleen Sternsinger-tähtilaulajaperinne. Loppiaisena nuorisojoukot kiertävät talosta taloon laulaen kolmen kuninkaan
laulua ja saaden esiintymisestään pieniä palkkioita.

Salaperäinen Kyyppä
Tähtipoikaesityksiä oli vielä 1800-luvulla lähes kaikkialla
Suomessa. Tiernapoikanäytelmästä oli ainakin kaksi pääversiota: Lounais-Suomen tähtipoikaperinne ja Oulun tiernapoikaperinne. Ne ovat samaa juurta, mutta poikkesivat
toisistaan sisällöllisesti. Lounais-Suomen tähtipoikanäytelmässä esiintyivät kolme Jeesusta tervehtimään matkustanutta tietäjää, kuningasta, itäisen maan viisasta miestä.
Sittemmin Tähtipoika-perinne on kuitenkin katkennut. Se
hävisi kaikkialta muualta paitsi Oulusta ja sen lähiympäristöstä.
Tiernapoikaperinnettä tutkinut Jouni Suistola ajoittaa oululaisen version syntymisen vuosiin 1881–1882. Siinä on
tietäjistä jäljellä vain Murjaanien kuningas. Muut henkilöt
ovat roomalaisvaltaa edustava kuningas Herodes, hänen
sotilaspalvelijansa Knihti ja Mänkki, tähdenpyörittäjä.
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Teksti Tuure Holopainen

Tiernapoikaperinteen perinteen säilymistä Oulussa on
edistänyt sen draamallinen muoto, jonka Samuli Paulaharju merkitsi muistiin vuonna 1904. Kun Ruotsissa levinneessä tähtilaulajaryhmässä saattoi olla jopa 25 henkeä,
oululaisessa tiernapoikajoukkueessa esiintyjien määrä on
supistunut neljään. Vielä 1900-luvun alussa viidentenä
tiernapoikana oli salaperäinen Kyyppä Kiinanmaalta, josta muutamia vuosia sitten syntyi keskustelua Markus. H.
Korhosen aloitteesta. Hän arveli, että nimitys olisi johdannainen sanasta kyyppari. Toiseksi vaihtoehdoksi on tarjottu, että kyttyräselkäinen Kyyppä olisi Joosef, jonka rujolla
olemuksella haluttiin korostaa sitä, ettei hän voinut olla
Jeesuksen, Jumalan pojan, isä.
Todennäköisintä on, että Kyyppä oli narrimainen Juudas.
Sellaisena hän esiintyy Pohjanmaan ruotsinkielisen rannikon tähtipoikaversiossa. Hänen tehtävänään oli ruinata katsojilta esityksestä varsinaisen palkkion lisäksi vielä
muutama lisälantti.

Kyseenalaista
tiernapoikakäytöstä
Kaikki tiernapojat olivat 1800-luvulla nuoria miehiä. Esitys, joka sekoittui Suomessa loppiaisen ajan perinteisiin
rekiajeluihin, herätti yleistä pahennusta. Kun tähtipojille
tarjottiin taloissa rekiajelun perinteen mukaisesti viinaryyppyjä, nämä humaltuivat jo muutaman talon jälkeen
niin, että pyrkivät sammumaan tuvan nurkkiin. Usein kävi
myös niin, että kun humaltuneita laulajia ei otettu taloon,
nämä lauloivat talonväestä ilkeitä pilkkalauluja.
Valitusten johdosta Etelä-Suomen kaupunkien poliisilaitokset ryhtyivät järjestyssäänöihin vedoten rajoittamaan ja

Kuva Henna Ukonmaanaho

valvomaan tiernallakäyntiä. Näin alettiin menetellä myös
Oulussa 1900-luvun alusta lähtien. Vielä 1950-luvulla tiernapoikien oli haettava esiintymisiinsä lupa poliisilaitokselta. Poliisimestari tarkasti poikien laulu- ja esiintymistaidon
sekä varusteet. Jos ne olivat kunnossa, joukkueelle ositettiin tappeluiden välttämiseksi oma esiintymisalue.

Vielä 1950-luvulla tiernapoikien
oli haettava esiintymisiin lupa
poliisilaitokselta.

Kun poliisilaitoksella alettiin itsekriittisesti epäillä virkavallan taiteellista asiantuntemusta, valvonta siirrettiin Oulun
kaupungin musiikkilautakunnalle. Sen luovuttua tehtävästä perinteen ylläpitäminen jäi Oulun Nuorten Miesten
Kristilliselle Yhdistykselle. Se on siitä lähtien huolehtinut
esityksen ja siihen tarvittavien asusteiden perinteenmukaisuudesta. Nykyisin joukkueet saavat esiintyä ilman minkäänlaista ennakkotarkastusta.

Herodes, joka myös saa tiedon uudesta juutalaisten kuninkaasta, lähettää sotilaspalvelijansa Betlehemin surmaamaan kaikki kaksivuotiaat ja sitä nuoremmat poikalapset.
Esitys päättyy kuitenkin lohdullisesti: Jeesus-lapsi pelastuu. Se pitää yllä toivoa myös ihmiskunnan pelastuksesta
ja synneistä vapautumisesta. Esitys päättyy Knihdin pyyntöön saada esityksestä palkkio. Knihdin kerätessä palkkiota toiset laulavat joulu- ja kiitoslauluja.

Tiernapoikaesitys
oululaisittain

Oululaista Tiernapoikaesitystä on moitittu sekavaksi. Se
johtuu osittain siitä, että sitä on esitetty pitkään pelkästään suullisena perinteenä. Vaikeaselkoisuutta lisää se, että
näytelmässä neljä henkilöä esiintyvät pääosin Matteuksen
evankeliumin mukaisesti kulkevassa esityksessä omien
rooliensa lisäksi Itämaan tietäjinä ja paimenina.

Tiernapoikaesitys alkaa tervehdyslaululla, jonka jälkeen
Murijaanien kuninkaan alistamisella kerrotaan Rooman
sotilaallisista valloituksista. Varsinainen legenda kertoo
Herodeksen hallitsemasta Juudeasta, johon tulee enkelin
ilmoitus juutalaisten kuninkaan syntymästä. Kuninkaan
syntymästä ilmoittavaa tähteä seuraten kolme itäisen maan
viisasta miestä tekee kumarrusmatkan Jeesuksen seimen
äärelle.

Legendan sanoman selkiinnyttämiseksi Tiernasäätiö on
valmistanut käsikirjoituksen uudenmuotoiseen Tiernapoikaesitykseen, joka kertoo legendan Matteuksen evankeliumin mukaisesti. Siihen sisältyvät uudet laulut on säveltänyt Kaj Chydenius. Sitä tullaan esittämään kokonaisuuden
valmistuttua.
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Kuvat Jarkko Heikkinen

Tiernapoika-esitys pitää yllä toivoa
ihmiskunnan pelastuksesta ja
synneistä vapautumisesta.

Tiernasäätiö vahvistaa Oulun
tiernapoikaperinnettä
Vajaa kymmenen vuotta sitten Ouluun perustettiin Tiernasäätiö, jonka tavoitteena on lasten ja nuorten perinteiden vaaliminen. Säätiö tekee myös Oulua tunnetuksi
Tiernakaupunkina. Siihen on hyvät edellytykset, koska
perinne on tunnettu koko Suomessa ainakin 1950-luvulta
lähtien, jolloin oululaisten joukkueiden esityksiä alettiin
esittää radiossa jouluaattona. Sitä ovat levittäneet myös
oululaislähtöiset opettajat, jotka ovat järjestäneet tiernapoikanäytelmiä koulujen kuusijuhliin eri puolilla Suomea. Tiernapojat on valtakunnallisesti niin oululaiseksi
mielletty ilmiö, että siitä on mahdollista tehdä Oulua ja
oululaisuutta kansallisesti ja kansainvälisesti ilmentävä
erikoisuus.
Oulu viettää joka vuosi tierna-aikaa, joka kestää marraskuun lopulta Knuutin päivään saakka. Sen keskeisiä
tapahtumia ovat ekumeeninen joulunavaus ja perinteinen tiernapoikakilpailu, joka järjestettiin ensimmäisen
kerran jo vuonna 1933. Vuosien mittaan tierna-aikaan on
syntynyt runsaasti tapahtumia: lasten kuvataidekilpailu,
seiminäyttely, säännölliset tiernapoikaesitykset, tiernapoikaesityksen yhteislaulutilaisuus, Oulun evankelisluterilaisten seurakuntien tiernapoikakoulut, ravintoloiden
tierna-aiheiset ruokalistat ja tiernashowt. Tuirassa on
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hiljennytty tiernakirkossa, ja Tierna-aika lehti on tuonut
koteihin tiernapoikapainotteista jouluiloa. Oululaiset tiernapoikajoukkueet ovat saaneet kokea ainutlaatuisia hetkiä esiintymällä Tasavallan presidentille, arkkipiispalle ja
pääministerille. Tiernapojat ovat esiintyneet myös monissa Keski-Euroopan kaupungeissa.
Tiernasäätiö kerää parhaillaan rahaa Ouluun pystytettävään tiernapoikaveistokseen. Keräys on sujunut hyvin,
mutta tavoitteen saavuttamiseksi on vielä ponnisteltava.
Veistoksen tekee iiläinen kuvanveistäjä Sanna Koivisto.
Se esittää luonnollisessa koossa perinteistä tiernapoikaryhmää. Oulun kaupunki on varannut veistokselle erinomaisen paikan kävelykadulla. Jos Oulussa ja sen ympäristökunnissa on vuodesta 1882 lähtien ollut joka vuosi 20
tiernapoikajoukkuetta ja niistä kussakin 4 jäsentä, meille
on vuosien mittaan tuonut joulun sanomaa runsaat 10
000 tiernapoikaa ja -tyttöä. Se on pienen kaupungin asukasluku. Tiernapojat ovat totisesti veistoksensa ansainneet!

Kirjoittaja on kulttuurineuvos ja Tiernasäätiön
puheenjohtaja.

Ajankohtaista

Kymppikerhoista
virtaa sisariltoihin

Teksti Riitta Varpuharju, kuvat Veera Hellman

Helkaliitto on luonut uusia toimintamuotoja tavoittaakseen nuoria ja nuoria aikuisia mukaan toimintaansa. Kymppikerhot yhdistävät kerhotoiminnan ja
yhteisöllisyyden uudella tavalla.
Helkaliiton järjestämien Kymppikerhojen ideana on kuukausittainen pariksi, kolmeksi tunniksi kokoontuva kerho, jolla on yksi vastuuvetäjä. Kerhokerroille kutsutaan
mukaan teemavetäjiä, kuten kädentaitaja, maukkaiden
leipomusten valmistaja tai ikirunon laulaja. Kerholaiset
voivat kokoontua Kekrijuhlaan esiintymään, kuusijuhlaan puurolle tai pyöräretkelle mummolaan.
Kerhon tarkoitus voi vaihdella järjestäjän ja kohderyhmän mukaan. Koko perheelle suunnatussa kerhossa on
erilaisia osioita eri osallistujille. Vanhemmat voivat pitää
lukupiiriä vaikkapa Pirran juttujen äärellä, kun lapset
harjoittelevat illan päätteeksi esitettävää leikkiä ja laulua.
Toisen tyylisessä kymppikerhossa kootaan lapset koululaisista ja kerho muistuttaa enemmän viikoittaista kerhoa
ilmaisutavoitteineen.

Kymppikerhot yhdistävät
sukupolvet yhteisen
asian ääreen.

10-kerhomallin toivotaan tarttuvan niihinkin Kalevalaisten Naisten paikallisyhdistyksiin, joissa kerhotoiminta on
vierasta tai unohtunut aikojen saatossa. Kenties kerhon
pitäminen kutkuttelee yhdistyksenne jäsenen takaraivossa tai peruskoulun opettajalla olisi halu toteuttaa villeimpiä tuntisuunnitelmia pienemmän porukan kanssa. Kysykää ja kutsukaa mukaan!

Lupaavia tuloksia
Perhekerhomallia on testattu jo kuluneen kevään aikana
Helsingissä. Laukaan kesäleirille kesäkuussa 2014 osallistui perhekuntia, joissa parhaimmillaan oli mukana kolmen sukupolven edustajia. Villivihannekset kiinnostivat
vanhempia ja heinikon ötökät pienimpiä. Niin äidit kuin
pienokaisetkin pääsivät osallistumaan erilaisiin harrastuspajoihin, joissa mentiin katrillia ja improa, sanojen taidetta ja kanteletta. Ohjelmassa luovien onnistuivat myös
pienten päiväunet ja aikuisten lausuntapaja.
Helkanuorista kasvaa kalevalaisia naisia, mutta harrastusta voi jatkaa yhdessä perheenä helkanuorissa tai omana harrastuksenaan Kalevalaisten Naisten puolella.

Kiinnostuitko kerhon perustamisesta?
Helkanuorten kerhon perustamisessa toivomme
yhteydenottoa toimisto@helkanuortenliitto.ﬁ.
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Kulttuuriperintö voi
olla myös harrastus
Teksti Niina Aallonpää-Ekrias

Helkanuorten Liitto haluaa ylläpitää ja edistää
suomalaisen perinne- ja nykyrunouden elävää
esittämistä. Se pyrkii tutustuttamaan lapsia ja
nuoria suomalaiseen kulttuuriperintöön helkatyön kautta. Helkatyön historia ulottuu vuoteen
1949, jolloin toiminta alkoi kalevalaisten naisten huomassa.
Helkanuorten Liitto ry. järjestää lapsille ja nuorille kerhotoimintaa ympäri Suomea. Kerhotoiminnassa suuressa
osassa ovat leikki, laulu, lorut ja runot ja niiden lausumisen harjoittelu. Toiminta on suunnattu lähinnä kouluikäisille lapsille, mutta nuoremmatkin pääsevät mukaan,
jos pystyvät toimimaan ryhmässä ilman vanhempia. Suurin osa toimintaan tällä hetkellä osallistuvista lapsista on
tyttöjä. Helkatyö on muutakin kuin runonlausuntaa, sillä
sen on koettu olevan portti aikuisiän samanhenkiseen toimintaan.
Helkanuoret, kuten monet muut suomalaiskansalliset
toimijat, tavoittelevat jäsenmääränsä kasvua. Suomalainen kulttuuri ja kulttuuriperintö eivät tunnu kiinnostavan suomalaisia, vaan nykyään hakeudutaan mielummin
jonkin eksoottisen ulkomaisen kulttuuriharrastuksen pariin. Suomalaisesta kansanperinnöstä pitäisi saada luotua
muodikas ja mediaa kiinnostava kuva.

Kuva Johanna Hellman

Helkanuoret toimivat
kulttuuriperinnön edistäjinä

Kuva Veera Hellman
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Kulttuuriperinnöksi mielletään yleensä monumentaalisia
ympäristöjä, kuten UNESCO:n maailmanperintökohteet.
Kulttuuriperinnön käsite koskee kuitenkin myös ei-esineellistä kulttuuriperintöä. Nämä voivat olla sellaisia
asioita, joita pidetään tärkeänä osana oman aikamme
kulttuureissa. Kulttuurista tulee perintö, kun sen ilmenemismuoto koetaan kuuluvan jonkin ryhmän yhteiseksi
omaisuudeksi ja siten toiselle siirrettäväksi. Suomen perustuslaissa todetaan jokaisella olevan oikeus kulttuuriperintöön. Kulttuuriperinnön säilyttäminen ja siirtyminen
on usein museoiden vastuulla, mutta myös monet eri järjestöt ylläpitävät ja edistävät erilaisia kulttuuriperinteitä.
Erityisesti henkisen eli aineettoman kulttuuriperinnön
opetus ja edistäminen jää Suomessa järjestöjen ja yksittäisten ihmisten varaan.

Helkanuorten Liitto haluaa perehdyttää lapset ja nuoret
suomalaiseen suulliseen kulttuuriperintöön kansan- ja
nykyrunouden kautta. Tavoite on tuottaa elämyksiä ja
valmiuksia itseilmaisuun sekä tutustuttaa kerholaiset
myös suomalaiseen tapakulttuuriin. Liitto haluaa viestittää, että suomalainen kansanperinne on arvokasta ja on
tärkeää, että lapset ja nuoret tuntevat sen.

Järjestötoimintaan lisää
lapsia ja nuoria

Lapsille ja nuorille on tarjolla järjestötoimintaa esim.
urheiluseuroissa, harrastekerhoissa, seurakunnissa ja
hyväntekeväisyysjärjestöissä. Nuorten kuuluminen johonkin järjestöön tai seuraan on vuosien aikana hieman
vähentynyt. Vaikka lapset ja nuoret ovatkin jättäytyneet
pois järjestötoiminnasta, ovat he silti harrastustoiminnaltaan aktiivisia. Osallistuminen liikuntaseurojen toimintaan on yleisempää kuin harrastuskerhojen toimintaan.
Partio on selkeä poikkeus tässä ryhmässä, sillä näyttää
siltä, että nuoret pysyvät mukana partion toiminnassa
myös iän karttuessa. Aikuisille suunnattu yhdistystoiminta ei ole samanlaisissa vaikeuksissa. Kulttuurinen toiminta on kuitenkin eriytymässä poliittisesta toiminnasta ja
yhdistystoiminta keskittyy enemmän kulttuuri- elämäntapajärjestöihin.
Helkanuoret joutuvat kilpailemaan lapsista ja nuorista
muiden harrastusmahdollisuuksien kanssa. Liiton tavoitteena on saada lisää kerho-ohjaajia, joiden avulla voidaan perustaa lisää kerhoja. Myös vanhemmat helkatytöt
pysyisivät toiminnassa mukana kasvamalla kerholaisista
ohjaajiksi. Yhtenä tavoitteena Helkanuorilla on saada
mukaan aktiivisia opettajia, jotka voisivat järjestää iltapäivätoimintaa kouluissa.

Kuva Katariina Meltti

Perinteisen järjestötoiminnan nykyisinä haasteina voidaan pitää nuorten siirtyminen yksilöllisiin ja organisoimattomiin harrastuksiin. Nuoret pitävät myös tärkeänä
sitoutumattomuutta – vaikka toiminta olisikin kiinnostavaa, ei jäseneksi haluta liittyä. Valitettavan harvat nuoret
kokevat järjestötoiminnan mielenkiintoisena tai motivoivana puuhana.

Helkanuoret ovat
tulevaisuuden kalevalaisia naisia
Helkanuoret perustettiin aluksi Kalevalaisten Naisten Liiton sisällä. Helkanuorten Liitto erityi toiminnasta vuonna
1983, koska katsottiin, että Helkanuorilla on hyvät mahdollisuudet toimia omana järjestönään. Helkanuorilla ja
Kalevalaisilla Naisilla on tänä päivänä kiinteät suhteet
järjestötasolla. Helkanuoret kokevat liiton olevan vahvasti osa kalevalaisia naisia vielä tänäkin päivänä.
Paikallisten kalevalaisten naisten avulla Helkat ovat saaneet useita esiintymismahdollisuuksia. Helkanuorten
Liiton aikuiset uskovat, että hyvällä yhteistyöllä pienistä
helkatytöistä kasvaa myöhemmin aktiivisia kalevalaisia
naisia.

Teksti perustuu kirjoittajan Helsingin yliopistolle vuonna
2013 tekemään Pro Gradu-työhön ”Helkanuorten Liitto ry
30 vuotta”
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Teksti Kaisa Juntunen, 12. lk
On tammikuu. Auringon viimeisetkin säteet ovat haihtuneet pilvettömältä taivaalta jo tunteja aikaisemmin.
Lämpötila on laskenut jo melkein hyytäväksi. Pakkasta
on -30°C. Useimmat jäisivät sisälle takan ääreen lämmittelemään, mutta minä seison ulkona. Lähellä kotiani
tien varrella on joitakin vuosia sitten hakattu rinne. Sieltä
avautuu kaunis maisema. Minä katselen ylös, taivaalle.
Olen voimapaikassani.
Aina talvella, kun huomaan ilman olevan kirkas ja pilvetön, tiedän että minun on mentävä. Puen itseni lämpimästi toppavaatteisiin ja kävelen rinteelle. Jo matkalla
voin ihailla näkymää, mutta rinteessä se avautuu koko
komeudessaan. Katson tähtiä ja ne katselevat minua.
Vaikka silmäni vuotavat pakkasen takia ja vaikka luulen
niskani katkeavan katsoessani ylös, en voi sulkea silmiäni. Tähtitaivas on lumonnut minut.
Ennen saapumistani voimapaikkaani tunnen itseni ahdistuneeksi. Maailma tuntuu niin pieneltä, kuin se ei riittäisi
minulle. Voimapaikkani saa minut tajuamaan, että vaikka

olenkin pieni noiden tähtien ja avaruuden rinnalla, olen
kuitenkin osa suunnatonta maailmankaikkeutta. Tuo tähtien loputon tuike, mahtavan kuun hillitty eleganssi ja
minä olemme yhtä. Tämä kaikki saa minut tuntemaan
olevani olemassa. Näitä tähtiä ja planeettoja ihmiset ovat
katselleet tuhansia ja miljoonia vuosia sitten. Niitä tullaan katsomaan vielä miljoonankin vuoden päästä.
Avaruus saa minut onnelliseksi, mutta siitä huokuu myös
eräänlaista uhkaa. Mieleeni nousee Blaise Pascalin lause: ”Minua pelottaa loputtoman avaruuden ikuinen hiljaisuus”. Vaikka tähdet ovat saavuttamattoman kaukana,
tunnen voivani koskettaa niitä. Olen itsekin tuollainen
pieni, tavoittamaton tähti jonkun silmissä. Emme ole
täällä yksin. Jossain on toinen aurinkokunta, joku toinen,
joka katselee ylös taivaalle ja pohtii maailmankaikkeuden
laajuutta.
Kun palaan takaisin kotiin, tunnen ja tiedän olevani vapaa. Kaikki mahdollisuudet ovat edessäni. On vain uskallettava avata ja kokeilla uusia ovia. Ovet johtavat poluille, jotka johdattavat meitä elämässämme. Näistä poluista
elämässä on kysymys. Poluista, jotka vievät minut tähtiin.

Teksti Aamu Tauriainen, 4. lk
Voimapaikkani on oman metsän kivi, jota piirittää isot
puut. Kivi on harmaa mutta siinä on punainen maalin
läikkä, jonka meidän talon asukas teki kun maalasi ulkosaunaa. Kesällä siellä on todella hiljaista tai ihanaa pikkulintujen sirkutusta. Menen sinne aina kun olen ulkona
kesällä, eli joka päivä. Mutta talvella en käy kuin jokaisessa viikossa kerran. Menen siksi että ajatukset saavat
vapautua rauhassa, ja muutenkin ihailen ihania isoja puita, maisemia ja myös luonnon ääniä. Tulen aina kivelle
iloisella mielellä, tai joskus pahalla mielellä. Sen jälkeen
kun olen käynyt siellä, olen iloinen ja todella reipas. Talvella jänis käy nukkumassa kivellä, ja kun menin kivelle,
niin näin paljon jäniksen jälkiä. Annoin jänikselle nimen
Jonas. Oravakin käy siinä kivellä.
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Tarinat ovat satoa Suomussalmen
Kalevalaisten Naisten järjestämästä
Voimapaikka-aiheisesta kirjoituskilpailusta
kaikenikäisille koululaisille.
Ne on koonnut Katri Rissanen.

Teksti Teemu Juntunen, 12. lk
Voimapaikkani sijaitsee Suomussalmella Kokkoniemessä
perheemme mökin lähistöllä. Mökin nimi on Onnela, ja
tässä tapauksessa nimi todella on enne: siellä voi hetken
tuntea olevansa osa jotain suurempaa kokonaisuutta.
Voimapaikkani alkaa kesantopellon laidasta. Pelto on jo
osin metsittynyt, siellä kasvaa raitoja ja pajukkoa sekä
vihreää, korkeaa heinää. Hiirenvirnat tarrautuvat jalkoihin, kun kuljen kohti voimapaikkani keskusta. Pellon
nurkasta, männikön laidasta alkaa vanha kärrypolku.
Sen urien välissä kasvaa mustikkaa ja kanervaa tiheinä
mättäinä.

”Jos on aivan hiljaa, voi tuntea,
miten mäntyjen iättömät
latvat keinuvat tuulessa,
huojuen samaan tahtiin
maailman kanssa”.

Kun seison polun alussa, on vasemmalla puolellani hiljaa tuulessa heiluvia lehtipuita ja oikealla vanhaa, korkeaa männikköä. Lehtipuiden puolella maa on ruohon
peittämä, onpa maassa muutamia metsätähtiäkin. Pellon
laidassa aurinko paistoi sangen kuumana, mutta täällä
valo siivilöityy oksista ja on hieman hämärää. Tämä on
kesäpaikka, kuin vuodenaika olisi aineellistunut peittämään seudun.
Jos on aivan hiljaa, voi tuntea, miten mäntyjen iättömät
latvat keinuvat tuulessa, huojuen samaan tahtiin maailman kanssa. Oma sydämeni alkaa sykkiä metsän sydämenlyöntien mukaan.
Kuljen eteenpäin kuin unessa ja näen oikealla puolellani
loivassa rinteessä hiekkakuopan, aivan pienen alueen,
jossa keltainen hiekka näyttää kutsuvalta, lämpimältä.
Siellä on ketunkolo, taitaa olla hylätty. Jos tunsinkin oloni hämmentyneeksi saapuessani tänne, en tunne niin
enää. Nyt olen tyyni kuin ikuisuus.
Tämä muutaman kymmenen metrin pätkä metsäpolkua
tuntuu suuremmalta ja todemmalta kuin kaikki muu. On
kuin aika olisi täällä hitaampaa, tai se kulkisi toisin kuin
muualla. Minun rinnallani nämä puut ovat muinaisaikojen olentoja, loputtoman kauniita, mutta kovia ja määrätietoisia. Ne kasvavat täällä kunnes kaatuvat, välittämättä niistä jotka kulkevat polulla.
Tässä paikassa hiljaisuus ei ole vain suotavaa, vaan välttämätöntä. Tämä paikka saa hiljaisuuden soimaan kauniimmin kuin mikään musiikki voi soida. Täällä vihreys
ei ole pelkkä väri, vaan aineen olomuoto. Täällä Tapio
istuu hiljaa jokaisen puun alla ja metsänväki tanssii puiden latvuksissa ikuista, kaunista tanssiaan.

Teksti Topi Heikkinen, 8. lk
Koneen hytissä
Vuosimallia 1985 oleva Valmet 505 seisoi maatalon pihassa. Tehoja koneessa oli vajaat 100 hv. Hyttiin noustessa kone tuntui isolta. Väänsin virta-avainta ja vajaat 100
hv hyrähti käyntiin. Kone murisi, kun painelin kevyesti
kaasua. Löin vaihteen silmään ja pykälsin. Vastaiseen
tultaessa laakeat pellot aukesivat oikealla ja vasemmalla. Ajoin pellolle, missä talon isäntä ajoi silppurilla rehua
kärryyn. Talon isännällä oli käytössä vuosimallin 2002
Valtra 6750, jossa oli noin 130 hv. Moottorin hyrinää ei
kuulunut kunnolla silppurin leikkuuäänen yli. Vaihdoimme tyhjän rehukärryn täyteen ja pyyhälsin Rasinperäntietä vastaisiin 50 km/h kaiken tehon irti 505:stä. Tätä
tein aamuyön tunneille auringon nousuun asti. Tämä on
minun voimapaikka.
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Kalevalaisten Naisten Liiton vuosikokous
Lappeenrannassa

Teksti Kaisa Räsänen, kuvat Riitta Korhonen

Kalevalaisten Naisten Liiton vuosikokous järjestettiin tänä vuonna Lappeenrannassa. Saimaan
rannalla järjestetty kokous juhlisti samalla Lappeenrannan ja Joutsenon yhdistysten 60-vuotista taivalta. Karjalainen vieraanvaraisuus, upea
syksyinen sää sekä emäntiemme iloisuus tarttuivat jokaiseen vieraaseen.
Syyskuinen viikonloppu aloitettiin sisarillalla Lappeenrannan Kasinon upeassa salissa. Juhlailtamme kunniavieras, valtioneuvos Riitta Uosukainen, puhui innostavasti omasta voimapaikastaan, joka on suomen kieli ja
puhe. Oli helppo yhtyä puhemiehen ajatuksiin, sillä jokainen meistä tuntee sanojen mahdin niin Kalevalassa
kuin omassa arjessamme. Hyvän ruuan äärellä nautimme
laadukkaasta ohjelmasta. Nuorten naisten muodostama
Kipinä-kansanmusiikkiyhtye lauloi raikkaasti naisen elämästä tässä päivässä ja Kéikun vauhdikas kansantanssi
sai supikkaat vipajamaan musiikin tahdissa. Kalevalaisten Naisten Liiton puheenjohtaja Sari Kaasinen toi juhliville yhdistyksille laulaen liiton tervehdyksen. Myös
Imatran Kalevalaisten Naisten Soja Murto-Hartikainen
sekä Jyväskylän Kalevalaisten Naisten Sirkka Luukkanen
ja Tuula Rusko toivat onnittelunsa yhdistyksille. Yhteinen
ilta voimaannutti ja oli ilo nähdä kuinka suurella ilolla
emäntämme meidät vastaanottivat.
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Lauantain kuulas syysaamu avattiin iloa pursuavan
Roihu-kansanmusiikkiyhtyeen sävelin. Vauhdikasta ja
musikaalista esiintymistä katsellessa oli ilo nähdä, että
kansanmusiikki jatkaa eloaan myös taitavien nuorten käsissä. Toiminnanjohtaja Sirpa Huttunen aloitti yhteisen
kokous- ja koulutuspäivän siirtämällä ajatuksemme jo
tulevaan juhlavuoteen. Yhteinen juhlavuosi 2015 näkyy
toiminnassamme valtakunnallisesti ja alueellisesti, mutta myös Liiton uudistuneessa ja raikastuneessa ilmeessä.
Tulevana juhlavuotena yhdistyksen logo tulee uudistumaan ja tulemme juhlimaan Kalevalan päivää 28.2.2015
näyttävästi Finlandia-talossa. Sirpa Huttunen haastoikin
kaikki kalevalaiset naiset mukaan tekemään juhlasta ainutlaatuisen – tavoitteena on täyttää Finladia-talo Kalevalan ystävillä viimeistä paikkaa myöten. Emmeköhän tartu
haasteeseen?
Yhteisen aloituksen jälkeen herraskaisesti pukeutunut
kaupunkiopas Raili Leino saapui noutamaan ryhmäänsä
Kasinolta. Ryhmä kiersi Lappeenrannan linnoitusta keisarinnan jalanjäljissä upean auringonpaisteen lämmittäessä syksyistä luontoa. Kasinolle jääneet kokousedustajat
saivat osallistua puheenjohtajapajaan, joka tänä vuonna
oli avoin kaikille kokousedustajille. Pajassa Kalevala Korun
toimitusjohtaja Riitta Huuhtanen ja yrityksen hallituksen puheenjohtaja Gunvor Kronman kertoivat Kalevala Korun ajankohtaisia asioita ja visioivat tulevaisuuden korunäkymiä.
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5
1) Kansanmusiikkiyhtye Roihu avasi kokouspäivän railakkaasti nuorella innolla. 2-3) Joutsenon ja Lappeenrannan yhdistykset emännöivät
Saimaan rannalla. 4) Lappeenranta on Liiton puheenjohtaja Sari Kaasisen kotiyhdistys. 5) Aulikki Lundgren Roslagen Kalevalasta vaihtoi
ajatuksia Kalevala Korun toimitusjohtajan Riitta Huuhtasen kanssa.

Vuosikokoustamme leimasi tänä vuonna syvä yhteisymmärrys. Vuosikokouksen puheenjohtaja Tuula Rosqvist
johti kokousta asiantuntevan varmasti. Kalevalaisten
Naisten Liiton hallituksiin valittiin toiselle kaudelle Paula
Syväniemi (Tampereen Kalevalaiset Naiset) ja Kirsi-Marja
Siltavuori-Illmer (Rauman Kalevalaiset Naiset). Ensimmäiselle kaudelle hallitukseen valittiin Eeva Heinonen
(Kemijärven Kalevalaiset Naiset). Uusien hallituslaisten
valintoihin liittyy aina hippunen haikeutta. Tällä kertaa
saimme kiittää Seija Tiihosta, joka on antanut uskomattoman työpanoksen Liiton hallitukselle.
Vuosikokousviikonloppu oli kokonaisuudessaan mieleenpainuva. Erityisen kiitoksen ansaitsevat iloiset karjalaiset
emäntämme, jotka väsymättä huolehtivat meistä. Saimaa
syksyisessä väriloistossaan teki vaikutuksen kävijään
ja saa ajatuksissa palaamaan takaisin tähän kauniiseen
kaupunkiin. Kalevalaisena naisena minun voimapaikkani löytyy yhteisistä tilaisuuksista ja yhteisistä muistoista.
Kiitos Lappeenrannan ja Joutsenon kalevalaiset naiset ja
onnea tuleviin haasteisiin.

Parikkalan Kalevalaiset Naiset on
valittu vuoden yhdistykseksi
Perusteluna tunnustukselle on pienen yhdistyksen
toiminta, joka hyvin vastaa Liiton visioon
Ikiaikainen, aito, uudistuva – ”yhteinen ilo”.
Parikkalan yhdistys on rohkeasti tarttunut
samanlaiseen kalevalaiseen kipinään ja ryhtynyt
varainhankintaan Parikkalan piikapatsashanketta varten. Heidän tunnuslauseensa
Sijoita iloon! kiteyttää hienosti kalevalaisten
naisten toiminnan historian, nykypäivän ja
tulevaisuuden vision.

6) Tanssiryhmä Keikun supikkaat sauhusivat kansantanssien tahtiin. 7) Naisen puhe on valtioneuvos Riitta Uosukaisen voimapaikka.
8) Äidinkielen lehtori Eeva Heinonen Kemijärveltä on Liiton uusi hallituksen jäsen. 9) Raili Pulkkinen yllättyi iloisesti Parikkalan valinnasta
vuoden yhdistykseksi.
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Liiton tapahtumia

Teksti Sirpa Huttunen, kuvat Timo Hukkanen

Sammallahdenmäen alueella voi aistia ikiaikaisen tunnelman.

Häplänperän valittajien esitys sai koko yleisön nauramaan.

Voimapaikkaseminaari Raumalla kokosi yhteen län valossa. Illan kruunasi ilotulitus, joka valaisi tyynen
nelisenkymmentä kalevalaista naista nautti- yötaivaan raumalaisten juhliessa huvilakauden päättäjäisiä
maan vuoden teemasta luentojen ja retkien sii- eli venetsialaisia.
vittämänä.
Kulttuuritoimenjohtaja Risto Kupari avasi voimapaikkaseminaarin kertomalla, että Raumalla on eletty ja asuttu
pitkään. Sellainen vaatii jotakin erityistä luonnon ympäristöltä. Vesireitit olivat ennen liikenteellisiä keskuksia. Raumalla se on meri ja joki. ”Rauma on paikka, missä on hyvä
elää ja asua.” Naiskuoro Häplänperän valittajat lopettivat
kotiruikutuksen ja alkoivat valittaa julkisesti; korkealta ja
kovaa. Rauman museojohtaja Kirsi-Marja Siltavuori-Illmer
valotti Raumaa maailman perintökohteena.
Lauantain kohokohta oli retki Sammallahdenmäen pronssikautiselle hautaröykkiöalueelle. Ainutlaatuisuus on siinä,
että siellä voi nähdä kaikki skandinaaviset pronssikauden
hautaustavat yhdellä kertaa. Ikiaikainen tunnelma huokui
maisemasta, johon saattoi hyvin kuvitella, miltä se näytti
meren ollessa lähellä pronssikauden aikana. Keritysyhdistyksen tarjoilema pronssikautinen ruokailu maastossa oli
elämys, jossa oli mukana kaikki sukupolvet.
Antoisan voimapaikkapäivän jälkeen Rauman kaupunki
tarjosi vastaanotollaan kiitollisille vierailleen herkullisen
iltapalabuffeen. Päivän annista innostuneina ryhmämme
jakoi illan hämärtyessä voimaantumiskokemuksia kyntti46

Virkeän ja vauhdikkaan sunnuntaiaamun avasi lauluyhtye
Myytti kuulaasti kaikuvilla lauluillaan. Arkeologi Kari Uotila syvensi Sammallahdenmäellä nähtyä ja koettua. ”Jääkauden jälkeisen maannousun myötä meillä on muinaisuuspankki, jonne tallentuvat menneet voimapaikat.”
Laura Puromiehen esitelmä oli tiedettä, taidetta ja tunnetta paljastava kaunokirjallinen ja kuvallinen esitys. ”Voimapaikka on aina myös matka.” Päivän nauruhermoja
kutkuttivat raumankielen voimalla parhaat ystävät herrat
Nyberg ja Brander, jotka on muuten haudattu vierekkäin.
Erittäin ansiokas viikonloppu huipentui opastetulla kierroksella maailmanperintökohden Vanhassa Raumassa.
Kierros päättyi Marelaan, joka on laivanvarustajan koti.
Olimme rouva Granlundin vieraina, jonka piika tiesi kertoa
mehevimmät juorut talon isännistä. Tarjolla oli punssia ja
pipareita.
Raumalaisten oma kieli ja rakkaus omaan kotiseutuun toi
järjestelyihin erityistä lämpöä ja aitoutta. Tällaisista elämyksistä voi nauttia ainoastaan kalevalaisten naisten vieraina. Lämpimät kiitokset Rauman Kalevalaisille Naisille
upeasti järjestetystä viikonlopusta, jonka voimalla jaksaa
kohti lähestyvää talvea.

Roslagenin kiehtova historia
tempaa mukaansa
/ Teksti ja kuvat Osmo Vatanen

Roslagen Ruotsissa on voimapaikka. Siksi kolmisenkymmentä Kalevalaisten Naisten Liiton jäsentä teki tutustumismatkan alueen maaperään, tapoihin, ihmisiin ja historiaan.
Voimapaikka voi olla melkein mitä tahansa – lauantaisauna, missä ammentaa sielunrauhaa, puutarha, jonka luominen ja siitä syntyvä kauneus luo mieleen tasapainoa ja
harmoniaa, kirkko, missä syntyy yhteyttä meidän todellisuutemme ulkopuolelle, tai matka inkakansan Machu Picchuun, missä näkymät vuorenhuipulta luo sillan ihmisen
sielun ja ikuisuuden välille. Tai Roslageniin, missä vuosisadat syntyvät uudestaan ja saavat elämää.
Roslagen, joka käsittää suurin piirtein Norrtäljen kunnan
ja rannikkoa siitä jonkin matkaa etelään, on luultavasti kesämaineikkain kymmenien tuhansien kesämökkien maakuntana. Roslagenissa voi tuskin painaa lapion maahan
paljastamatta jotain muinaisjäännöstä. Se on ikivanhaa
kulttuuriseutua, vanhan Svean vallan sydänalueita, joiden
pääkaupunkina toimi Sigtuna tai Uppsala ennenkuin kovakourainen kansleri Birger Jarl pystytti Tukholman Ruotsin
pääkaupungiksi yhdistäen maan molemmat tärkeimmät
voimapaikat Sveain maat ja Götanmaat uudeksi valtakunnaksi. Tämä merkitsi Roslagenin uinahtamista, vaikka seudulla on aina ollut runsaasti metsä- metalli- ja aseteollisuutta, ja kaupankäyntiä Perämeren yli ja Ahvenanmaan
kautta.
Kalevalaisnaiset paimennettiin upeille kaupungin tarjoamalle päivälliselle S/S Norrrtäljeen.
Ihastusta herättivät tietenkin taide-esineet Wira Brukissa,
jolla aikoinaan oli keskeinen asema Ruotsin suurvalta-aikana. Täällä taottiin kaikenlaista sotatarviketta, muun muuassa armeijan käyttämää miekkaa.
Kaukana maaseudulla nousee vaatimaton kivikirkko, jonka
ulkopuolella on patsas Pyhästä Birgitasta, jonka syntymäkirkko Finsta on. Tämä merkillinen pyhimys, Pohjolan ainoa naispyhimys, oli roslagilaisen perinteen mukaan täysin
peloton ja sanoi mielensä niin kuninkaille kuin paaveille,
saaden yhden paavin muuttamaan takaisin Roomaankin.
Kirkossa on näyttely Birgittan elämästä. Hän uskoi lujasti
kutsumukseensa ja häneen voi ilman soveltaa sanontaa”ken on niin hullu että uskoo voivansa muuttaa mailmaa,
tekee sen myös”.
Toinen hyvä esimerkki on Roslags Brenneri, missä ryhmä
nautti maukkaan päivällisen nerokkaasti sisustetussa heinäladossa ja maisteli viinatehtaan upeita makuja. Tehdas
sai alkunsa kun Richard Janssonin vaimo yllättäen peri
ison maatilan. Hän teki matkan Ahvenanmaalle ja käsitti
siellä kutsumuksensa – polttaa viinaa, esimerkiksi puns-

Kalevalaiset naiset viikinkiaikaisten pelien parissa. Pelien avulla
viikingit kehittivät taitojaan ja ketteryyttä pitkillä purjehdusmatkoilla.

sia, whiskyä ja vahvoja viinejä, joita tehdään muun muuassa paikallisista omenoista ja pihlajanmarjoista. Ja sillä tiellä
he ovat edelleen.
Kalevalaiset naiset saivat pienen käsityksen alueen viikinkiajasta vieraillessaan Storholmenin viikinkikylässä. Täällä
asuu ja työskentelee kymmeniä ihmisiä ympäri vuoden.
Rakennukset, puvut, ruoka, soittimet, viljelys ja muu perustuvat tutkimuksiin. Heittäkää siten kaikki lehmänsarviset kypärät roskakoppaan. Sellaisia ei ollut. Mutta muu
näkyy – lait, kylässä toimii lakimies eli tuomari, siellä valmistetaan metallituotteita, rakennetaan taloja, viljellään ja
tehdään lasihelmiä, soitetaan ja lauletaan. Se on elävää historiaa.
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Etelä-Kymenlaakson Kalevalaiset Naiset /
teksti ja kuvat Heikki Rytkölä

Voimaa paikan hengestä

Espoon Kalevalaiset / teksti Tuula Udd, kuvat

Etelä-Kymenlaakson Kalevalaiset Naiset teki sään suosiman kesäretken Mikkeliin Tertin kartanoon ja Kangasniemelle Reinhold von Beckerin, Otto Mannisen ja Eino
Leinon maille, taiteilijan ateljeeseen ja kasvitarhan kukkaloistoon. Kartanokulttuuri, kuvataide, runous, äyrämöiskulttuuri ja maisema olivat houkutelleet autoon täyteen innokkaita matkalaisia.

Hanna Nurmiranta

Espoon Kalevalaisten 20-vuotisjuhlaa vietettiin Villa Elfvikissä

Tertin kartanon
puutarhaa vanhan
kivinavetan
jyhkeiden seinien
suojassa.

Puheenjohtaja Tuula Udd toivotti juhlavieraat tervetulleiksi Kalevan kansan syntyriimin sanoin
Soipi se soria lintu, Sotka vesien yllä,
Löysi jo pesänsä, Munan laittoi,
Maailmalle alkavaksi, Luojalle tekotavaksi,
20 vuotta sitten syntyi Espoon Kalevalaiset,
Miehetkin mukaan otettiin, Yhdessä yrittämähän,
Perinnettä kantamahan, Tasa-arvoa luomahan.
Perustajajäsenemme Riitta Sipilä kuvaili yhdistyksemme
alkuvaiheita ja nykytilannetta mm. seuraavasti: ”Pidimme
tärkeänä, että voisimme tutustuttaa tulevia jäseniämme
nykyiseen kotikaupunkiinsa, sen eri kaupunkikeskuksiin,
kartanoihin ja muihin nähtävyyksiin ja kuulla tarinoita
historiallisista ja esihistoriallisista paikoista.”
Espoon kaupunginmuseon museolehtori Sanna Valoranta-Saltikoff kertoi Villa Elfvikin mielenkiintoisesta historiasta. Rakennus edustaa englantilaisvaikutteista jugendia ja on rakennushistoriallisesti arvokas. Museon toinen
museolehtori Nina Talvela kertoi naisten tekstiilityön uskomus- ja runonlauluperinteestä. Käsityö kuvaa tekijäänsä – kädentaitoja sivuavia lauluja laulettiin juhlissa, lasta
liekutettaessa ja kehruutöissä. Kapiot ja lahjukset olivat
työnäyte uuteen työpaikkaan.
Juhlan musikaalisesta puolesta huolehti folkloristi Maija
Auramies laulaen ja soittaen konserttikanteleella.
Juhlassa luovutettiin kiitokseksi toiminnastaan entisille
puheenjohtajille ja juhlapuheen pitäjälle kalevalakorut.
Juhlaamme osallistui myös Vihdin Kalevalaisten Naisten
ja Helsingin Kalevalaisten Naisten edustajia.
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Tiellä oli upeita kohokohtia, joista Kangasnimen kirkon
maisemassa koettu Leena-Kaisa Kiviojan esittämä monologi ”Mikä on ihminen!”, Vanhan Testamentin teksteihin,
huipensi matkan annin. Maisemat eri kohteissa täydensivät vahvasti kuultua ja koettua.

Vaikuttava
ikkunanäkymä
Kangasniemen
kirkkotarhaan.

Paluumatkalla ei väsymys voittanut. Monet mukana olleet hauskuuttivat toisiaan railakkailla jutuilla. Jo menomatkalla olimme saaneet hyvän johdannon Tertin vuosisataiseen kulttuuriin; niin myös Kangasniemen upeaan
kulttuurihistoriaan! Ukri Merikannon Otto Manninen
-muistomerkillä hiljennyimme illan koitteessa.
Matkassa oli Mannisen runouden tuntija, joka esitti myös
näytteitä vaikuttavalla tavalla läheisen järven laineiden
vienon liplatuksen soinnuttaessa kuultua. Olimmehan
”Nocturnen” syntysijoilla, jossa kylmästä ja sateisesta kesästä huolimatta syntyi runsas vuosisata sitten tuo aina
niin vaikuttava Leinon runo.

Götanmaan Kalevalaiset /
Teksti Pirjo Nyckling, kuva Kungahuset

Suurena ilona ja kunnianosoituksena kalevalaista työtä kohtaan
Götanmaan puheenjohtajamme Heli Henriksson Vasara sai keväällä kutsun Ruotsi-illalliselle, Sverigemiddag. Juhlapaikkana oli Vita
Salen, Kuninkaan linna, Tukholma. Kuningaspari haluaa kutsullaan
kiittää kansalaisia, jotka ovat aktiivisesti edistäneet paikallista ja
valtakunnallista kulttuurityötä.
Noin 200 kutsuvieraan joukossa oli kulttuurin, talouselämän, koulutuksen ja urheilun edustajia peräti 21 eri läänistä. Mukana olivat
myös kaikki Ruotsin maaherrat.
Lisää kuvia löytyy Sverigemiddag 2014 -hakusanalla.

Keski-Karjalan Kalevalaiset Naiset /
teksti Sari Tyynelä-Timonen, kuvat Pirkko Kaasinen
en ja
Sari Tyynelä-Timonen

Lauluu, naurruu, tarinnoo ja taidetta
Kevväälä 2014 myö, Keski-Karjalan Kalevalaiset Naiset,
piätettiin kokkouksessa, jotta tänä kesänä myö männään
tuulettammaan kansallispukuja Riäkkyllään, Kihhaus-pitäjjään. Ja niinhä myö sitten tehttiin. Ei sitä niin ylen
miärin Kalevalaissii Naissii ollu heltteessä lähteny kahvin juontaan, kopralline vuan, vuan olipa sitäkkii mukavampi meininki. Levväytettiin vilttilöitä puihe varjoon
mualiman kauneimman maiseman iärelle, kannettiin
kor'kaupala evästä keskelle porisevvoo naisporukkoo, rupatelttiin, makusteltelttiin ja musisoittiin. Kurkolan Sara
ja Luukkosen Anniina, kitteeläisiä mussiikin taitajia parraimmillaan, esittivät meile monta kaunista kappaletta.
Heijän kanssaan yhessä laulettiin Karjalan kunnaita ja
Karjalaisten laulluu – ja vähä Käyn ahon laitoo iliman
paitookkii, lämmin ku ol. Aurinko paistoo räköttel ja tuul
heiluttel puvun helemoja (sitäkkii Tuuterin pukkuu, joka
pistettiin omenapuun okssaan tuultummaan, kun ei se
omistajalleen piällekkään mahtuna). Siinä sitä samoin
tein ja ihan huommoomata siirrettin tiettoo vanhemmilta
nuoremmile ja päin vastoin, sota-aika ja somettamiset sulassa sovussa ja saman pöyvän iäressä. Eikö lie ihannii ja

ilossii muistoja jiänä meile kaikile siitä päivästä, naurun
remakasta piätellen ainennii mukavvoo oli. Kalevalaisen
Naisen elämmee parraimmillaan!
Vuan tehttiin tuota toinennii kesäretki. Lähettiin porukallaan tutustummaan lähiseuvvun aarteissiin, ensimmäisenä veistämisen mestari Leo Karppasen hiennoon ateljeehen, uppeesseen taitteeseen ja vallannii kaunniiseen
puutarhaan. Ja se Arabian kahvikuppinäyttely Alhhaisen
Toinin ja Paulin luona, siellä se vierähti tovi jos toinennii,
eihän sieltä ois pois tohtinna lähttee, kun piti niitä erlaissii kuppia ihhailla ja hipelöijä.
Kolomantena kohtteena meilä ol taidenäyttely Niinikummussa Kuppiisen Merjan ja Pitkäsen Ahtin kotona. Kyllä
kannatti käyvä kahtomassa; toinen toisttaan hienomppii
töitä vanhan navetan seinät täynnä! Nii se vuan on, jotta
ei sitä tarvihe merta eimmäs kallaan lähttee jos haluvvaa
nauttii kulttuurista. Lauluu, naurruu, tarinnoo ja taidetta
on ihan omilla nurkilla kuhan vuan huomovvaa kahttoo.
Niin ol mukava reissata ja kierttee, jotta tämä tehhään
uuvemmaannii kerran. Ens kesänä viimesttään. Tämän
tarinan myötä myö lähetettään kiitokssii kaikile ihanile
emännile ja isännile ja samala toivotettaan kalevalaisile
naisile ympär Suomen ilosta mieltä!
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Kuopion Kalevalaiset / teksti Tuulikki Karhunen, kuva Arja Tiittanen

Helene Schjerfbeck esikuvana ja innoittajana
Kuopion kaupunginteatterin remontin jälkeiseen ensimmäiseen ensi-iltaan oli tulossa
Sirpa Kähkösen uutuusnäytelmä Helene S. -rakkaudella. Tätä ennakoiden Kuopion
Kalevalaiset järjestivät kaupungintalolla runsaasti väkeä keränneen esitelmätilaisuuden, jossa kirjailija kertoi näytelmän taustoista.
Oli kesä 2013 Pont-Avenin kylässä Bretagnessa. Sirpa Kähkönen istui torilla aamukahvilla kylän ukkojen kanssa ja alkoi kirjoittaa. Olihan Helene Schjerfbeck aikoinaan
vaellellut samassa kylässä taiteilijaystäviensä kanssa, kiipeillyt mäkiä lapsuudessa
saamastaan jalkavammasta huolimatta. Kiinnostus Schjerfbeckiin oli herännyt Riitta
Konttisen elämäkerran Oma tie myötä ja myös taiteilijan teosten kautta. Katsellessaan
Ateneumissa Schjerfbeckin töitä Kähkönen pohti jopa talon jyrkkiä portaita: miten
Schjerfbeck oli päässyt niitä ylös, kun talossa ei ollut vielä hissiä?
Toinen paikkaan liittyvä linkki oli Tammisaari. Kertoihan Sirpa Kähkösen tietokirja
Vihan ja rakkauden liekit (2010) Dragsvikin pakkotyölaitoksesta 1920–1930-luvuilta, jolloin hänen ukkinsa oli ollut siellä vankina. Laitoksen johtajana oli humaanina tunnettu B.O. Kiianlinna. Helene Schjerfbeck asui tähän aikaan Tammisaaressa
ja Konttisen mukaan tutustui nuoreen näyttelijään Matti Kiianlinnaan, joka oli B.O.
Kiianlinnan poika. Näin oli paletti koossa kiinnostavaksi näytelmäksi naisesta, joka
vammastaan huolimatta ei ollut missään nimessä säälittävä vaan sukulaisten kertoman mukaan ”en tuff tant”, kova täti.

Lempäälän Kalevalaiset /
teksti Riitta Mäkinen, kuva Ritva Mäkelä

Lempäälän Kalevalaiset vievät kerroksiin
Kymmenvuotiaalle Lempäälän Kalevalaiset -yhdistykselle
on jo ehtinyt syntyä perinne alkusyksyn Muinaisretkestä.
Seudulla nimittäin on asuttu kivikaudelta asti, rautakautisia kalmistoja on pitkin rantamia ja taruja ja tarinoita
eri vuosisadoilta riittää.
Muinaisretki toteutettiin pyöräillen ympäri Ahtialanjärven (huom. esihistoriallinen nimi). Puheenjohtaja Kirsti
Isotalo, joka on tienoon kanta-asukkaita ja myös matkailuopas, polki edellä läpi kujien ja historiallisten rakennuskerrostumien. Retki uusittiin tänä kesänä kolmasti ja
palveltiin näin myös melkoista joukkoa yhdistyksen ulkopuolisia.
Vielä enemmän väkeä, täyden bussin eri ikäisiä, veti elokuinen retki Lempäälän vanhimpana pidettyyn kylään
Hauralaan. Jälleen oli elämyksellistä tajuta saman maiseman monta kerrosta, kivikaudesta tämän vuosikymmenen uudisrakennuksiin asti.
Bussista jalkauduttiin useita kertoja. Kuppikivi-asiantuntija johdatti kuvittelemaan entisajan uhrin viejää ja osoitti
ne pienet kuopat kivenjärkäleessä. Ikiaikaisen maalaistalon pihassa kohdattiin ”viikinki”, joka kertoi miekastaan.
Se löytyi talvisodan aikana pellosta pommikuopasta. Ta50

vattiin myös pitäjänkertomuksestaan tunnettu 1700-luvun botaniseeraava ”ikuinen ylioppilas”. Entisessä Kirjakan pikkupappilassa, jonka ympärille sittemmin on
rakennettu vammaisten hoitokoti, eläydyttiin hiljan menneisiin vuosikymmeniin, ja valtiollistakin historiaa henkivässä kartanopihapiirissä maisteltiin omenoita ja tutustuttiin outoihin kasveihin. Kirsti-puheenjohtajan vetämän
rikassisältöisen retken nimi olikin Kuppikivi, miekka ja
hullukaali.
Bussin ja lehti-ilmoituksen kulut hoituivat nimellisellä
maksulla. Kun paikallislehti julkaisee mielellään valmiiksi kirjoitettuja selostuksia, tietoa seudun voimapaikoista levisi osallistumattomillekin, parhaassa tapauksessa
omaa voimaantumista varten!

Oulun Kalevalaiset, Oulun Ympäristön Kalevalaiset Naiset / teksti ja kuvat Virpi Knuutinen

Haaveista todeksi
Oulussa, Pohjois-Pohjanmaan museossa voi karkottaa
kaamoksen harmauden ihastelemalla värikkäitä kansallispukujamme. Lokakuun lopussa avautunut näyttely
esittelee upeita kansallispukujamme asusteineen ja koruineen, kertoen samalla kansallispukuharrastuksesta eri
vuosikymmeninä. Näyttelyssä on esillä yli kolmekymmentä suomalaista, eri alueiden kansallispukua. Esillä on
myös aineistoa Pohjois-Pohjanmaan museon kokoelmista. Mukana on myös Suomen käsityön museon pienoisnäyttely Kaunottaret kansallispuvuissa – kansallispukuisia Barbeja.

Eri tahot haaveilivat pitkään, että Ouluun saataisiin kansallispukunäyttely. Toimeen tarttuivat Oulun Ympäristön
Kalevalaiset Naiset, jotka ehdottivat Pohjois-Pohjanmaan
museolle ja Oulun Kalevalaisille näyttelyn järjestämistä
yhteistyössä. Mukaan liittyivät myös Oulun Kansalaisopisto ja Oulun seudun ammattiopiston Pikisaaren yksikkö. Kansalaisopistossa kansallispukujen ompelua opettava Leena Korpi antoi vankan tietämyksensä näyttelyn
suunnitteluun. Museolehtori Arja Keskitalolle näyttelyn
kokoaminen merkitsi ennenkokematonta tutkimusmatkaa kansallispukujen maailmaan.

Rikas kansanperinteemme on myös ehtymätön inspiraation lähde. Kansallispuvut innoittivat Oulun seudun ammattiopiston Pikisaaren yksikön vaatetusalan opiskelijoita suunnittelemaan kansallispukujen pohjalta moderneja
vaatteita. Näyttelyssä on esillä seitsemän opiskelijan tekemää työtä työselostuksineen.

Nyt kannattaa suunnata värikkääseen Ouluun.
Lämpimästi tervetuloa!
Kauneus, taito ja perinne – Kansallispukuharrastuksen
vaiheita -näyttely Pohjois-Pohjanmaan museossa
Oulussa 18.1.2015 asti.

<<< Monia kerrostumia osoittanut retken opas,
yhdistyksen puheenjohtaja Kirsti Isotalo
haastattelee ”viikinkiä”, harrastajanäyttelijä
Heikki Kujanpäätä.
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Suomussalmen
Kalevalaiset Naiset /
Teksti Katri Rissanen, kuva Alpo Rissanen

Väinölän tytöt
Puolukanpoiminnan
MM-kisoissa
”Täss on meitä kolme neittä,
kolme Väinölän tytärtä,
tuolta Väinölän aholta,
Kalevalan kankahilta.
Yks on tässä Aino-tyttö,
sisar nuoren Joukahaisen.
Toinen on Kyllikki korea,
n.
saaren kukka kaunokainen.
Marjatta, matala neiti
kauan kotona kasvoi,
aina impenä eleli…”
Kunnes söi sen puolukan!
Aino, Kyllikki ja Marjatta osallistuivat
syyskuun alussa puolukanpoiminnan
MM-kisoihin Suomussalmella. Tytöt
olivat kyllä ahkeria, mutta marjoja ei
kolmeen sankoon kertynyt voittoon
asti, vaikka apua pyydettiin Mielikiltä, metsän emännältäkin. Sen sijaan
asukilvassa tuli ylivoimainen voitto. Ja
Marjatan poika syntyi onnellisesti metsässä, kuten asiaan kuului. Aino ja Kyllikki välttivät puolukoiden syömistä,
ettei kävisi kuten Marjatalle. Heillähän
niitä mieshuolia oli muutenkin kylliksi.
Onneksi sentään päivä oli mukava.

Yhdistyksen 70-vuotisjuhlaa vietettiin 28.6. Juhlapuhujana valtioneuvos Riitta Uosukainen.

Tornion Kalevalaiset / Teksti Maire Pelttari, kuva Sari Pelttari-Heikka
T

Avoimuus ja verkostoituminen on tätä päivää
** Tornion yhdistys juhli 70-vuotista olemassaoloaan **
Kaikkihan alkoi äitikodista, jonka Kalevalaiset Naiset ry perusti Alatorniolle
Naisliitolta vuokrattuun tilaan 1943. Käsittääkseni se oli sysäys oman yhdistyksen perustamiseen 1944. Naiset tukivat äitikotia yhdistyksen alkuaikoina
monella eri tavalla.
Merkittäviä valtakunnallisia tapahtumia yhdistyksen vaiheissa ovat olleet
kruunuhäät 1956 ja Liiton suvijuhlat, joita on pidetty Torniossa kaksi kertaa,
viimeksi 1994. Yhdistys on lahjoittanut Tornion kaupungille Nina Sailon veistämän patsaan ”Aino kalojen parissa”, joka on sijoitettu puistoon keskelle kaupunkia, ja Börje Rajalinin suunnitteleman upean hopeatyön Rajan kimallus.
Yhdistys on jo vuosia järjestänyt kaupungin kulttuuritoimen kanssa Kalevalajuhlan, jossa on vieraillut juhlapuhujina paitsi Liiton puheenjohtajat myös
muita tunnettuja puhujia. Viime vuosina yhteistyö Haaparannan kanssa on
lisännyt Ruotsin puolen esiintyjiä. Niinpä viimeksi juhlan ohjelma rakentui
täysin haaparantalaisten esiintyjien varaan. Juhlapuheen piti kirjailija Bengt
Pohjanen ja musiikista vastasi The Meänland-yhtye.
Muutenkin verkostoituminen kaupungin eri yhdistysten kanssa on tätä
päivää. Teemme retkiä yhdessä, avaamme tilaisuutemme myös muille kuin
jäsenillemme. Yhdistyksemme pyrkii levittämään kulttuuriperinnettä kaiken
kansan tietoisuuteen monipuolisesti: Lahjoitamme joka vuosi kalevalakorun
parhaan ylioppilasaineen kirjoittajalle, meillä on kummilapsi Intiassa, vanhainkodissa järjestämme kahvitus- ja lauluhetken joka vuosi, yleisöluentoja
kirjailijoista ja muista merkkihenkilöistä, murrepakinointia ja käsitöiden esittelyä. Perinnemarkkinoille osallistumme kesäisin ja jouluisten Naisten Messujen
vastuutahona olemme olleet useana vuonna.
Siis normaalia perinnejärjestön laaja-alaista toimintaa, jotta aatteemme tulisi tunnetuksi ja suomalainen kulttuuri leviäisi myönteisellä tavalla suuren yleisön tietoisuuteen. Uskon, että olemme tässä onnistuneetkin kohtalaisen hyvin,
onhan jäsenmäärämme kasvanut merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden
aikana. Entinen n. 50 jäsenen yhdistys on nyt jäsenluvultaan reilusti yli 100
jäsenen ”koti”. Kaupungin v. 2009 yhdistykselle myöntämä kulttuuripalkinto
on myös selkeä tunnustus työstämme.
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Hyvyys
Ei Hyvyys saavu huutaen;
se kulkee hiljaa kuiskaten.
Sen ääni on ääni kärsivän,
mi itkenyt meitä on enemmän.
Sen silmässä on kuin onnettomuus,
mut kuitenkin usko ja toivo uus.
Hän tahtoo tarjota vähästään:
ne hänen on helmiä, päärlyjään.
Ne ottanet kuin avun taivahan:
ei lie hän laaksoista maailman.
Hän tulee raskaalla hetkelläs;
hän katsoa tahtoo silmähäs
ja kättäs painaa ja mennä pois
kuin kuiskaten: paremmin olla vois.

Eino Leino

Nordea Pankki Suomi Oyj

Kuva ja runo ovat Tuomas Kaakisen kirjasta
Nocturne – Kuvia suomalaisuudesta. Karisto 2013.

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

Teemme sen mahdolliseksi

Isäntäperheeksi vaihto-oppilaalle?
(tsimme isäntäperheitä vaihto-oppilaillemme jotka tulevat 6uomeen tammikuussa ja elokuussa .
ohjelma kestää joko kk tai kk

Tutustuminen uuteen kulttuuriin antaa sekä vaihto-oppilaalle että
isäntäperheelle ikimuistoisen ja kansainvälisen kokemuksen.
Vaihto-oppilas tulee uudeksi perheenjäseneksi, käy koulua ja on
osa arkipäivää. Hänellä on kuukausiraha omia kulujaan varten sekä
ekä
kattava matkavakuutus.
Ota yhteyttä jo tänään ja kysy lisätietoja ohjelmasta:
T5-.ielimatkat
inIo#trkielimatkat.¿
puh   

www.kielimatkat.net

Perinne on yhteinen ilo!
Kalevalaisten Naisten Liitto on perinteestä ja kulttuurista kiinnostuneiden ihmisten
verkosto. Kulttuurin voima kokoaa meidät yhteen ja yhdessä etsimme uusia näkökulmia perinteeseen.
Liitto järjestää kulttuuritapahtumia, seminaareja ja matkoja. Paikallisyhdistyksissä
toimintaa on viikoittain. Kalevalaisten naisten toiminta näkyy vireänä vaikuttamisena
eri puolilla Suomea.
Liity mukaan! www.kalevalaistennaistenliitto.ﬁ
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Juhlavuoden
ensimmäisessä
numerossa:
Kalevalaista patsastelua
Helsingissä
Kirsti Doukas on
Kalevala Korun uusi
muotoilujohtaja
Kiehtova ja kehuttu
Juha Hurme

Kolumni

Teksti Helmi Järviluoma-Mäkelä

Vaihtuvat kolumnistit
pohtivat, mitä voimapaikka
heille merkitsee.

Turvallisin äänin kuunpimennyksen aikaan
Lokakuun toisella viikolla perheessämme elettiin erikoisessa rytmissä. Kahden, kolmen tunnin yönunen jälkeen
ponnahdimme peräjälkeen ylös ja ihmettelimme, mikä
on, kun ei uni maita. Täysikuuhan se. Joissakin maanosissa nähtiin vielä täydellinen kuunpimennyskin, verikuu. Välillä jäin petiin ja nukahdin keittiöstä kuuluvaan
miellyttävään kahvinkeittimen roplatukseen ja hiljaisiin
astioiden kalahduksiin.
Kuulin joskus unitutkijan selittävän, etteivät metsästäjäkeräilijät välttämättä nukkuneet pitkiä yhtenäisiä kahdeksan tunnin yöunia. Joku heräsi keskellä yötä kohentamaan tulta, tarkisti, ettei ympäristöstä kuulunut petojen
ääniä. Saattoipa hän saada rupatteluseuraa jostakusta,
joka heräsi lasta imettämään. Sitten kellahdettiin nukkumaan, kunnes taas joku toinen heräsi.
Reipas kymmenen vuotta sitten keräsimme ympäri Suomea kuvauksia kaikenikäisille kirjoittajille tärkeistä äänimaisemista. Moni osallistuneista kuvasi jossakin kertomuksensa vaiheessa nukahtamista, heräämistä ja tässä
yhteydessä kuultuja ääniä ja koettuja turvallisuuden tunteita. Hyvä esimerkki oli 30-vuotias näyttelijäisän tytär,
joka lapsesta saakka oli nukahtanut ensi-iltajuhlien äänten kakofoniaan, puheensorinaan, hiljaiseen musiikkiin
ja nauruun. Äänet merkitsivät hänelle turvaa: ”nuku rauhassa, et ole yksin”.
Keittiöstä tai tuvasta kuuluvat aamupalan laittamisen
äänet, lämpö ja valonkajastus tuntuvat poikkeuksetta tekevän kuuntelijan olon lokoisaksi. Ruotsinsuomalainen
75-vuotias nainen kuvasi aikaista aamua, jolloin hän lapsena heräsi olkipatjan kahinaan: ”Oli aivan liian aikaista
nousta ylös, vaikka vaari jo sytytti öljylampun keittiössä, raapaisi pari tikkua, ennen kuin tuli tarttui lampun

sydämeen.” Vaari puuhasteli tulen tekemisen ja kahvin
keittämisen kanssa. Tuloksena tuli sammui, vaari nukahti
keinutuoliin ja lapsi kellon tikitykseen patjalleen.
On ymmärrettävää, että juuri puolinukuksissa äänet ovat
merkityksellisiä – ovathan nukahtamisen ja heräämisen
hetket lähes ainoita, jolloin ihminen on silmät kiinni, välitilassa.
Toisenlaista lohtua ihmiset saavat kotieläimiltä. Radio
Suomen Äänten iltoihin tulee poikkeuksetta toivomuksia
navetan äänimaisemasta, joka kuulijoiden muistoissa on
kultautunut turvallisuuden perikuvaksi. Viisikymmenluvulla oppikouluikäänsä Suomusjärvellä eläneelle Riitalle
oli ”navetasta kuuluva lehmien ammunta kutsuna paikkaan, jossa voi unohtaa päivän huolet, kokeitten jännittämiset ym. Riimukettinkien kalina, lehmien märehtiminen, vasikoitten yninä sekä lämpimänkostea, paksuna
tuoksuva ilma teki navetasta aina turvapaikan.”
Suomen Akustisen Ekologian Seura yhteistyökumppaneineen on nyt käynnistänyt uuden hankkeen, jossa kerätään ihmisille tärkeitä, muuttuvia äänimaisemia. Mikä
tämän päivän tai muistojesi äänimaisema on sinulle merkityksellinen? Kilpailuun voi osallistua lähettämällä kirjoituksen tunnuksella ”Äänimaisema” osoitteeseen Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, kansanrunousarkisto, PL
259, 00171 Helsinki tai sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen keruu@ﬁnlit.ﬁ.

Kirjoittaja on etnomusikologi, joka toimii kulttuurintutkimuksen professorina Itä-Suomen yliopistossa ja on tutkinut mm. eurooppalaisia äänimaisemia.
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Design Erja Hirvi
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