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Pirta 3-4/2014 ilmestyy 15.11. Aineiston tulee olla toimituksessa 30.9. mennessä. 
Osoitteenmuutokset omat n yhdistyksen kautta.
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Voimaa vihreästä 

metsästä

Ymmärrättekö te suomalaiset millainen aarre teillä on
puhtaassa ilmassa, hiljaisuudessa, vihreässä metsässä ja 
sinisessä taivaassa? Tätä kysyi ranskalainen vaihto-opis-
kelija kun oli kiertänyt Korpilahden metsäpolkuja ja Evon
kansallispuiston pitkospuita keväisellä suolla.  Hämmen-
nyin. Onko tuo kaikki niin itsestään selvää, että emme
huomaa. Nuo kaikki ovat meidän voimapaikkojamme,
joissa lataudumme, puramme kiukkuamme ja ahdistus-
tamme, keräämme marjojen ja sienten ohella virtaa myös 
itsellemme, jaamme tarinoita ja rakennamme uusia.

Metsähallitus ja Humanistinen ammattikorkeakoulu ovat
mukana hankkeessa, jossa luonto ja taide yhdistyvät.
Evon, Kylmäluoman ja Napapiirin kansallispuistoissa on 
ensi kesänä mahdollista kiertää luontopolku taide-elä-
mysten siivittäminä. Metsään liittyvät tarinat ja kuva-
taiteen erilaiset tulkinnat luovat kehyksen, jota jokainen 
kulkija voi muokata uudeksi omissa kuvissaan. Uusia
tulkintoja Sammon taonnasta ja Kullervon kirouksesta 
löytyy verkkosivulta.

Luonto ja kirjallisuus ovat voimapaikkoja myös vahval-
le kalevalaiselle naiselle, valtioneuvos Riitta Uosukaiselle kalevalaiselle naiselle, valtioneuvos Riitta Uosukaisel-
le. Utulan voimapaikka avautuu Uosukaisen kolumnis-
sa, jossa sukupolvet kohtaavat. Kirjailija Paula Havaste 
miettii puolestaan, että on niin paljon, jota olisi pitänyt
osata pysähtyä lapsena ihmettelemään. Laura Puromies 
pohtii voimapaikka-artikkelissaan onko sauna osa suo-
malaisuutta vai onko suomalaisuus osa saunaa? Puutar-
han voimaa valottaa Marjukka Piirainen ja muistuttaa,
että kotipuutarha on paikka, joka elää ja muuttuu koko 
ajan. Muusikko Anna-Kaisa Liedeksen ja englantilaisen 
tarinankertoja ja laulaja Nick Hennesseyn ainutlaatuises-
ta Kalevala-yhteistyöstä kertoo Satu Laatikainen. Englan-
nin kieli tuo haasteita, mutta avaa Kalevalan ydintä myös
suomalaisille. Meänkieli taas sykkii Suomen ja Ruotsin
rajojen yli, sananmukaisesti rajapinnoilla Maire Pelttarin 
jutussa. Sykähdyttäviä lukuhetkiä!

Pääkirjoitus

KaKaKaKaKaKaKaKaKaalellelelelelelelelee avavavaavavvav lalalallalaalalannnnn nn nnn jajaajajaja K K K Kananannannanntetetettteeteellelleleelleel tttttttttarararrrrrrrrarrenenenennneneneneeneneennnennnen j j jjjjjuuuhhuuuhuhuuhhhuhuhlalalalaalalalaaalaalalavuvuvvvvvvuvuuuuuvuvuuvuvuv ooososososososssososossooooossosi iiiiiiiiiiiiiiii ii 2020020200002 15555515515115111  ttt araarjojjoaaaaaaaaaaaa  llll lllukukukkkkkukuukeeeeee--
mammamamatttttttttttomomomomiaiaiaia tttt t tapapapppahahahahahhhhhtutututtummmmiiiiiim a,aaa jj jooiooioiiiissssssssssssssss aaaaa aa susususuuuomomommomoo aalalalaiiaiaiaia neneneennenenennn nnn nn kkkkukkukkukukuk llltltltltltltlttuttutututuuuurrruruuu iiii i jjajjajajajaj  ttaa--
riririnanapepep riririinnnnne ee sassaavvavattatatt ee  e eririririlalal isississsiaiaiaiaa uuuu uuulololololottttttttt uvvvuvuuuuuuukksksksk iaiaia.. KaKaKaKallelellel vavavavav lalaalalaaisisisisi teteteetennn nn n
NaNaisistetenn LiLiitittoto jj j huhlalavvuoden koordinaattttororiina pupunoo ererililaiai-
set ideat yhdeksi kokonaisuudeksi yhteistyökumppanei-
den kanssa. Kalevalaisten Naisten paikallisyhdistyksillä 
on keskeinen tehtävä: kulttuuriperinne tutuksi ja helposti 
saavutettavaksi eri puolilla maata.  ”Antaa palaa. Nyt on
oikea aika”, kunniapuheenjohtaja Raili Malmberg kan-
nusti Liiton vuosikokouksessa.  Kuten tämänkin lehden 
sivuilta huomaatte, on kesällä ja syksyllä luvassa kiin-
nostavia tapahtumia. Voimapaikkaseminaari Raumalla
elokuun viimeisenä viikonloppuna avaa voimapaikkoja 
Vanhassa Raumassa, Sammallahden pronssikautisella
hautaröykkiöllä ja laivanvarustaja Granlundin kodissa. 
Kielen voimaakaan ei Rauman Kalevalaisten Naisten vii-
konlopun seminaarissa unohdeta. Syyskokoukseen kale-
valaiset naiset suuntaavat Lappeenrantaan.

Kansallispukutuuletukset ovat jo perinnettä. Tänä vuon-
na tuuletetaan eri puolilla Suomea pääsääntöisesti lauan-
taina 9.8. Jyväskylän Kalevalaiset Naiset ovat haastaneet 
tuuletuspiknikille mukaan myös maahanmuuttaja- ja ro-
manijärjestöt. Tähän mennessä tiedossa olevat tuuletus-
piknikit löytyvät lehden sivulta 38.

Kansallispuku ei ole pelkkä vaate vaan kantaa vahvasti 
aatetta. Myös Kalevala Koru on kantajalleen enemmän 
kuin vain koru: se on kuulumista yhteisöön, asioiden ja-
kamista, tarinoiden jatkamista. Kalevala Korun faneista
kertoo toimitusjohtaja Riitta Huuhtanen.

Syksyn Pirta on tuhti kaksoisnumero, joka aloittaa Kale-
valan, Kantelettaren ja Kalevalaisten Naisten Liiton yhtei-
sen juhlavuoden.
Marraskuussa voimme lukea lisää kiinnostavia tarinoita
perinteen voimasta eilen, tänään ja huomenna. Antaa palaa!

Rikasta kulttuuri- ja luontokesää kaikille,
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The Meänland on haaparantalainen yhtye, joka laulaa 

meänkielellä ja jonka nimi – ruotsia, englantia ja meän-

kieltä – jo osoittaa bändin perimmäisen tarkoituksen: 

rikkoa rajoja – kielen, kulttuurin, musiikin genren ja valta-

kuntien rajoja. 

Taisipa joku perinteisen Kalevala-juhlan yleisöstä hieraista 
silmiään, kun saliin marssi joukko nuoria miehiä päällysta-
keissaan ja villapipoissaan. Heräsi epäily, että kohta nämä 
huomaavat olevansa väärässä paikassa, mutta ei – paik-
ka oli juuri oikea. He vastasivat Tornion tämänvuotisen 
Kalevala-juhlan musiikista, he muodostavat The Meän-
land-bändin.

Bändin ensiesiintyminen oli 2010 Luulajassa Tornionlaak-
son juhlassa. Itse asiassa se perustettiin varta vasten noin
kuukautta ennen juhlaa. Idea oli jo pitkään hautunut yh-
den alkuperäisjäsenen eli Adam Huuvan mielessä, koska 
hän halusi toteuttaa sellaisen musiikillisen projektin, jonka
avuin voisi ilmaista kielipoliittisia näkökantojaan. Adam 

on ensisijaisesti sanoittaja ja tunnustaa, että sanoituksil-
laan hän haluaa kritisoida Ruotsin vähemmistöpolitiikkaa.

Ryhmän  alkuperäisjäseniä ovat Adamin lisäksi Jani Niku-
la ja Sami Bergman. Alkuaikojen Bob Marleyn ja Stingin 
lauluaarteistosta poimitut helmet ovat saaneet rinnalleen 
yhä enemmän uudelleen sovitettuja, tuttuja kansanlauluja 
ja ennen kaikkea kolmikon itsetekemiä kappaleita. Adamin 
taustalta löytyy myös saamelaista verta, joten vähemmistö-
jen asia tuntuu todella omalta.  Esityskielenä meänkieli ei 
ole rekvisiittaa, vaan se on se oma kieli, joka antaa uskot-
tavuutta, se ei ole teennäistä, ei vain lavakieli. Sillä pääsee 
alueellisesti pitemmälle kuin suomen tai ruotsin kielellä, 
sehän on koko Tornionlaakson oma kieli. Myös huumori 
menee perille paremmin, onhan alueella yhteinen historia
ja arvomaailma.

Livenä The Meänlandin oma tornionlaaksolainen juttu toi-
mii jo, sillä pohjoisessa yhtyeen musiikki tuntuu ylittävän
niin sukupolvien kuin yhteiskuntaluokkienkin väliset rajat. 

Rajatapauksia
Teksti Maire Pelttari

kuvat Sari Pelttari-Heikka

The Meänlandia 

eivät rajat kahlitse
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Tänä vuonna ilmestyi levy, jossa on mukana mm. Rakas-
tellaan. Kulttisuosikiksi on noussut basisti Jani Nikulan
kynästä lähtenyt Sole mikhään, jonka syntytarina on mie-
lenkiintoinen.
– Paikallisesta sanonnasta ”Sole mikhään, vaikka kuinka 
asiat mennee päin mettää” tarina lähti syntymään ja laulu 
ei ole soinut vain meänkielisessä Pajalan Meän Raatiossa,
vaan on ylittänyt myös valtakuntien rajoja. Sitä on jaet-
tu Facebookissa ahkerasti ja Youtuben mukaan kuunneltu
aina Amerikassa asti. The Meänland on noussut pajalalai-
sen Rai-Rai Bandin ja Torvald Pääjärven rinnalle meänkie-
lisen musiikin tulkkina, toteaa Jani Nikula.

Vakavasti huumorilla

Yhtyeen musiikin kivijalka on reggae. Miksi reggae?
– Yhtyeen syntyaikana suomireaggae eli vielä nousukaut-
ta ja Ruotsissakin oli mielenkiintoista kotimaista folkreg-
gaeta nousussa. Koska sanoitukseni olivat kantaaottavia, 
oli myös reaggaen valinta genreksi luonnollinen, sillä sitä 
pidetään perinteisesti altavastaajan musiikkina. Samalla 
musiikille tunnusomainen letkeys ja lämminhenkisyys on 
omiaan troijalaisen puuhevosen tavoin kannattamaan po-
liittista sanomaa vastustajan leiriin asti, toteaa Adam. 
– Huumori on myös yksi piirre sanoituksissa, vaikka vaka-
vasta asiasta onkin kysymys. Sanoma havainnollistuu, kun
sen kääntää päälaelleen. Tästä esimerkkinä ovat Ummik-
ko i Meänmaa ja Nouse,  seiso, puhu kieltästi. Ummikko 
i Meänmaa on tulkinnallinen vastine jo kerran englannin
kielestä käännetystä käännösbiisistä. Kappale on alun pe-
rin Stingin levyttämä Englishman in New York. Ruotsin
valtakunnallisen julkisen palvelun P3-kanavan huumo-
riohjelmassa laulusta tehtiin suomalaisia herjaava Finne
i Göteborg, johon minun sanoitus on vastaus ja vastine, 
kertoo Adam.

Hän haluaa paketoida sanottavansa niin, että Ruotsi ja Suo-
mi tulisivat kielen kautta lähemmäksi toisiaan, että vas-
tapuolen asenteet pehmenisivät. Hän on sitä mieltä, että 
paketoinnissa piilee totuus: se joka pääsee määrittämään
on pomo. Hän haluaa samat oikeudet suomenkielisille 
Ruotsissa kuin Suomessa jo on ruotsinkielisillä. Paikallises-
ti on päästy lähemmäksi toisiaan, mutta valtakunnallisesti
on yhä länsi ja itä.

Yhtyeellä on oma lippu, muunneltu versio saamen lipusta. 
Siinä on reggaen värit keltainen, punainen ja vihreä. Täten-
kin he osoittavat, että vähemmistöjen on puhallettava yh-
teen hiileen. Sama tavoite on alueella laajemminkin: Suo-
men puolen Meänmaa-yhdistyksen päämääränä on saada 
meänkieli  itsenäiseksi kieleksi.
Yhtyeellä ei ole omaa manageria, mutta kun kysyntää on, 
niin mennään. Ei kuitenkaan esiinnytä aivan huvikseen, 
vaan pyrkimys on päästä isompaan rooliin, isommal-
le lavalle. Yhtyeen tavoite julkisuuden suhteen on selvä: 
– Pääsy Ruotsin melodifestivaalibändiksi olisi kova juttu. 
Ohjelma on hyvin ruotsinmielinen, joten pääsy osallistu-
maan ja rajoja rikkomaan olisi suuri haaste. Haaveena on 
– ei enempää, eikä vähempää – kuin edustaminen Ruotsia 
euroviisuissa suomen kielellä, toteaa Adam kieli poskessa.

Meänkieli

Meänkieli on yksi Ruotsin vähemmistökielistä.

Sitä puhutaan Pohjois-Ruotsissa, Tornionjokilaaksossa:

Haaparannalla, Ylitorniolla, Pajalassa, Jällivaarassa ja 

Kiirunassa.

Meänkieli on alkujaan ollut sama kuin peräpohjolan

murre, jota puhutaan Pohjois-Suomessa.

Kun Suomen ja Ruotsin välinen raja vedettiin

Tornionjokeen, se suomi, jota puhutaan nykyään 

Ruotsissa, kehittyi omaan suuntaansa. Sen sanastossa 

on paljon lainasanoja.

Kirjoittaja on kouluneuvos ja Tornion Kalevalaisten 

Naisten puheenjohtaja.

Ummikko i Meänmaa  (sanat Adam Huuva)

Jag dricker inte för att berusa mig jag 

tycker om mitt vita bröd och du kan  

höra att jag inte kommer härifrån jag  

är ummikko i Meänmaa.

Se här spatserar jag på gatan fram av  

finskan förstår jag ej ett ord men dom  

talar ju det överallt jag är ummikko  

i Meänmaa.

O`o jag är en ummikko jag är en laglig  

ummikko Jag är ummikko i Meänmaa O `o 

jag är en ummikko Jag är en laglig  

ummikko Tala svenska så jag förstår.

The Meänland saa vaikutteita musiikkiinsa raja-alueen juuristaan. 
Yhtye tekee musiikkia meänkielellä, suomeksi ja ruotsiksi.
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Ota kantaa!
Mitä on kaikkien yhteinen  

  kulttuuriperintö? 

Kerro mielipiteesi kulttuuriperintökyselyyn ”Kaikkien yhteinen 
kulttuuriperintö”. Kysely löytyy sivulta www.otakantaa.fi

www.otakantaa.fi on kaikille avoin, moniääninen kansalaisten,
hallinnon ja päätöksentekijöiden kohtauspaikka. Palvelussa sinulla
on mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin päätöksiin jo asioiden
valmisteluvaiheessa.

Koonnut etra NikkinenPe

Kulttuuriuutiset

 Onnea Anna-Leena Siikala!     

 Akateemikko Anna-Leena SiikalalleA
nnettiin Vuoden tiedekirja-palkinto.                        myön              

           Palkinto myönnetään edellisenä vuonna ilmesty-
  neelle erityisen ansiokkaalle suomalaiselle tiedekirjalle.
Palkinnon myöntävät Tieteellisten seurain valtuuskunta
ja Suomen tiedekustantajien liitto. Perusteluissa Siikalaa 
kiitettiin ”laajasta kirjosta runolaulujen versioita havain-
nollisesti jäsennellyssä ja vaivattomasti etenevässä
muodossa”. Teos on rikas teos, joka kiteyttää kokonaisen 
elämäntyön.

 Pauliina Latvalasta  
      koordinaattori Faron  
sopimuksen ratifiointia  
valmistelevaan hankkeeseen

Suomen Kotiseutuliitto on valinnut
FT Pauliina Latvalan koordinaat-
toriksi Museoviraston ja Suomen
Kotiseutuliiton yhteishankkeeseen.
Hankkeessa valmistellaan Euroo-
pan neuvoston Faron puiteyleis-
sopimuksen ratifiointia. Sopimuksen keskeinen tavoite on
vahvistaa kulttuuriperinnön, elämänlaadun, identiteetin ja 
kestävän kehityksen välistä yhteyttä yhteiskunnassa.

        

        Neandertalien  

       elämää 

       ja kulttuuria

Porissa on avautunut neandertalien kulttuuria ensim-
mäistä kertaa laajasti esittelevä näyttely, joka tarjoaa 
kurkistuksen neandertaleja ympäröineeseen paleoot-
tiseen maailmaan. Näyttelyssä voi tutustua tutkimuk-
siin ja tulkintoihin aitojen esineiden sekä kuvien 
avulla. Näyttely on avoinna syyskuun loppuun asti.

NEANDERTALIT 

Satakunnan Museon Sali
Hallituskatu 11, Pori
16.4.–28.9.2014.
Avoinna ti-su klo 11-18, ke klo 11-20, ma suljettu.

       

Sulakeetttta a lalaininaaaammaan

MMaiju Lassssililana  Tululititikkukuujajajaj  l laiaia nanaamamammasasasssasa 
-rommaaaaniniiin vapapaaasti i popohjhjautuvaavavavava 
nänäytyttämöteos ””SSulakkekekekeketttttttta aaaaaa lalalall iniii aaaamamasssssa”a”a” 
nänähthtiin enenenenensisisisi k kkkkererererertattatat a Kuopiossssa aa vvuvuononna 
20202002020080080 . . SuSuurursusuososioiooooooon nn n nnnnnnnn sasaasasasaaaavavututtatanunut teeosos
totttotootott teteteteteeteututttututtttteteteteteetetetetetetetaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnn nnnn nynnynynynynynyynynytttttt ttt yyhyhyhyhyhyhhhyhyhtetetetetettteteteteteteissisisisisisisisii tututututututuutututuutuotoootototototototoottanananananananannanannaa totototootottt nanananaananann ......
TyTTyTTTT örörörrö yhyhyhhyyhyyy mämämämämäää v v  araroioioittttttttelelelllleleleeeeeeeee, etetettättätätäätätätätätt  e e esisisis tytyststttä ä ääää eieiee  
olololololololle e e e ee tatatataatat rkkrkrkrkk ioioioioiteteteteettttttttu u uuu ttototototosiisisisis kkkokokokokoililililillelelelelele,,, nänänänänänäytytytytytyttätäätätäätämömömömömömölllllllllllä ä äää
ninininininiininn mimimimimmmm ttttttttttäiäiäiäiin n n n nänänänänän hdhdhdhdh äääääääää nnn n n ”v”v”v”vvauauauauauhththththh iaiaaiaaa, , arararararvevevevvev lululuuluuttttttttttttt avavavaaaviaiiaiaaiaia 
titititititiitilalalalalalalallantntntntntntnteieieieie tatatatata jjjj jja aaa a ohohohohohohhimimmimimmmennnenenenennneneneeeen nnn nnn hahahahahaaartrtrtrtaaaaaaaakskskskkskskkk i i 
äiäiäiäiäiääityttytytytyt vävävävävävää ä ä ä tutututut nnnnnnnnnn elelellelmamamamamam a”a”a”a”a”. . .. 

YhYhteistuotanntoto ttulululeeeeeeee kkkkk kolololololoo mememeen n nn tetetteatatattta tetetetet ririririiin nn nn
oho jeelmmmisistoooon sss sykykykyksysysysyyllllllllää äää 2022 141414141 . 
OuOOululun kakaaaupupuppupununungigigiintntntntteaeaeaeaaatttttttttttterererererisisisisisssassasasa e e e eensnsnssi-i-i-ii-i ilililililtatattatatata 
onnono  2222.1.10.000000 20200014141414, , ,, SaSaSaSaSaSavovovovovov nlnlnnlnlnlnn inininininnananananan n nn nn teteteteteatatatatattetetetetet riririririssssssssssssa a aa a 
181818188.9.9.9.99.2.2.2.201010100 4,4,44  jjjja a aa JoJoJoJooenenenenensusususususuusususususu sasasasasa s ss sse e ee nänänänähdhdhdhddääääääääään n nnn
2323232323.1.1.1.1.10.0.0.00.202020202 141414141  a a a alklklklkaeaeaeaeea n.n.n.n.n.n. E E EE Esisisisisiis inininininnntytytytytyjäjäjäjäjät tt tt jajajajaja tt ttekeekekijijijätäätätättt 
onononononoonn k k k k kkooooooooooo ttttttttttu u uu uu neneneneneljljljlljäsäsäsässässtätätätätätä e e e eeririririrr t t t t teaeaeaeaeatttttttttterererererre isisisisissi tatatatatat  j j j ja aa a
tutututututuuotototototototanananananantototototo n n n n nnähähähähähhhdädädädädäd änänänänänää  k k k kkkololololololmememememelllllllllla a a a aa
papapapapapappp ikikikikikikkkkakakakakakakaakukukukukuuunnnnnnnnnnnnnnnalalaalalallalalalala, , , ,, kukukukukukukk ssssssssssss akakakakaka ininininin 2 2 2 220 0 0 000 kekekekekekk rtrtrtrtttaaaaaaaaaaaa. . . . .

Museoviraston ylläpitämä 
www.muinaispolut.fi esittelee
ulkoilureittejä, joiden varrella 
sijaitsee kiinnostavia muinais-
jäännöksiä sekä muita luonto- jaa 
kulttuuriperintökohteita. 
Joukossa on myös neljä sukelluss-
kohdetta. Ehkä täältä löytyy
Sinun voimapaikkasi?

Muinaispolkuja retkikohteeksi
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Piirrokset le SinkkonenVill

<< Kuva P.Plailly -E.Daynès-
Reconstruction Elisabeth Daynès
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Kirjailija Paula Havaste  

vierailee Pirran vuoden 

2014 kolumnistina.

TeT ksksti PaPaPaPaulula HaHavastte e
Kuva G Gummmmu memem rus s / Maarerek kk SaSaSaSaSaaabobobobobbooobboboboboboogagagagagaagagagaaagaaagaggagaggaagggggg llllllllllll

VVVooiimmmaaannnn ppaaiikkkkkkkkkkkkkkaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

ooonnn mmuuisstttttoooiissssaaaaa

VoVoVoVV ikkikikikkiko ooooo laalapspsp uuuuss olo lala p paikkkka?a?a  KK K Kunun aajajattelelenennn oo o oomamamamamaaamam a aaa aa aaa llllalalaallllllllll pppspssssssssssssssssssssssuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ttttttttttttaaananaaanananannannnnnnnnanaaaannnnnanananaannannananaannanannanaannanaaanannani i iiiiii
RoRoRoRoR vavaaavav niniininin emememmmeme elleleleee lälälä, , sese e i hah hmmototu uu ajajaa ananjaaksk ona. E EEi iii sisisiiisiiiisisiinininniininnninii ääääääää äää ä ääää äääää oolololololllloolololololoolooolooololooolololollo eeeeeeee e eeeeeeeeeeee erererererererrrerrrrriikiikikikkkkkkkkkikikkkikkiiikkkkkiikkiikikikiikkikkkkkkkikkkikkikiikikkkkkkiiiiikikiikkikkik-------
seeseennenen kkkk kuuuuuuuuukakakakak usussusuu iaiiaiaiaia tt t t taiaiaia v vuouosia, ssililläläääl  nn n iiiilll ä ä eie  olluttt s sililililloolololoinininininini  mm mmmmmmmmm mmmmmmererererreererrrerrererrrrerrrerrrrrerkkkikikikikikikikiikikiiikiikkkikikikikikikkikikkikkkkikikikkik -----
tystä.ä  EEE Eläälälämämämäämämm tt t tununnunuu tutututuiiii jajajajajaj tktktktktkt uvuvuvuvuvanana  m muuuuuuttttuumatattomaanan  vvuouoouodeddeeededeeeestststttststttststststtss a aaaaa a a aa aaa
toiseen. OOlili vv vahahahaha vaavavava ttt t tunnunununnenenenene sss siiiiiiiiiitäätätätätä,, , tetetetet ätätätätä kk kaiaikkkki jajaj tktktkuiuiuisisis t t turururvavavavallllllll---
lisesti aina samanlalaisisennena:a:a:a: ee e nsnsnsnsiiinininin ooo o o lilililili tttt tallalalalal ivivivivivinenenenenennnn n kkokoko lululululuvuvuvuvuouououosisisisi,, 
sitten Lappiin tuli äkkiä kevät, joki vapa tut iui r rysyskykyenen p pakak-
susta jäästään, vappuna kaivettiin hyppynarut esiin, piansusta jäästään vappuna kaivettiin hyppynarut esiin pian
laulettiin Suvivirsi ja sitten koitti ajattoman pitkä mökkike-
sä. Mökin toisesta ovesta pääsi saunaan, oli järvi, iltanuo-
tion paikka ja kerrossängyn jalkopäähän kasattu kirjapino.
Niin päivät ja vuodet sekoittuivat merkkipaikkanaan kesä-
mökki. Oli levollista. Ei sellaista silloin osannut arvostaa, 
ei edes huomata.

Huomasin tämän käydessäni kirjailijakiertueella Keski-Suo-
messa. Satuin huhtikuun alkuun, jolloin oli lämpimiä
päiviä ja kylmiä öitä, ja järvissä oli vielä paksu jääkansi. 
Kun illalla istuin yksin pienen järvenrantahotellin saunan
terassilla, kuulin järveltä äkkiä äänen, joka sai sydämen
hyppäämään ja mielen karkaamaan hetkessä lapsuuden 
kevättalveen.

Kun jää päivällä pehmenee auringonvalossa ja yön pakka-
sissa jälleen jäätyy, kilometrejä leveä jää supistuu. Supis-
tuessaan se väistämättä halkeilee, ja silloin valtava jääkan-
si sinkauttaa äänen kaikkialle kuin suunnattoman suuren 
rummun kalvo.

Ensin kuuluu outo koputus kuin varovainen jätti napaut-
taisi kokeillen jäänkuoren nurjaa pintaa. Äänen pitäisi
olla pieni, mutta se leviää niin valtavana ja matalana että
niskakarvat nousevat pystyyn. Sitten kuulostaa kuin joku 
käsittämättömän suuri raapaisisi jäätä syvältä sen sisältä, 
ja kaikkialle tyyneen pakkasyöhön leviää tumma moukah-
dus. Äänet ovat niin kovia ja samalla niin matalia, että ne
soivat ihmisen sisällä, värähtelevät puissa ja maassa, soit-
tavat minua ja kaikkea ympärilläni.

Minä värähtelin kaiken tuon äänen keskellä ja muistinMinä ärähtelin kaiken tuon äänen keskellä ja muistin
kaukaisen illan, jolloin isä tuli mökillä innoissaan sisälle
ja käski meidät lapset ulos kuuntelemaan. – Tulkaa äkkiä! 
Jää moukuu!

Muistan senkin, että jaksoin kuunnella moukahduksen tai 
kaksi, sitten kohautin olkapäitäni ja livahdin takaisin ker-
rossänkyyn jatkamaan lukemista.

On niin paljon, jota olisi pitänyt osata pysähtyä lapsena
ihmettelemään. Jään moukuna, teerien kukerrus, telkän
sukellus uuttupönttöönsä – isävainaa näytti meille lapsil-
leen paljon ihmeitä, joille silloin kohautin olkiani. Miksi 
olisinkaan jäänyt ihmettelemään: keväitä ja kesiähän tu-
lisi aina lisää! Mutta nyt yritän kiihkeästi painaa mieleeni 
kurkien äänen taivaalla ja sudenkorennon pyrähdyksen 
rantaruovikossa. Kaipaan muikkuverkon tuoksua ja tal-
visten revontulien leikkiä. Kaikki tuo kytkeytyy lapsuuden
mökille, isävainaan rakentaman yksinkertaisen lautamökin
pihamaalle, siihen paikkaan, jossa lapsuus tapahtui. Mut-
ta vaikka tuo paikka on kaukana, se antaa voimaa yhä. 
Se paikka on läsnä aina kun kuulen kirjosiepon laulun,
työnnän kourallisen mustikoita suuhuni tai haistan suon 
muhkean tuoksun missä tahansa. Voiman paikat pysyvät
muistoissa.

Paula Havaste on kirjailija, filosofian tohtori ja Heurekan 

ohjelmapäällikkö. Hän on kirjoittanut mm. kahdeksan 

romaania, jotka kertovat Suomen historiasta.
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Saatuja sanoja  
kahdella kielellä

Teksti Satu Laatikainen  Kuvat Jorma Airola

Tietäjät on brittiläisen Nick Hennesseyn ja 
suomalaisten huippukansanmuusikoiden 
kuluvana keväänä ensiesityksensä saanut 
kaksikielinen taidehanke, joka sai kipinän-
sä jo yli kymmenen vuotta sitten. Kalevalaan 
pohjautuva monitahoinen esitys on matka 
syviin juuriin. 

Muusikko Anna-Kaisa Liedeksen ja englantilaisen tari-
nankertoja ja laulaja Nick Hennesseyn yhteistyö alkoi 
vuonna 2000, kun Hennessey oli Suomessa ensivisiitil-
lään kalevalaisuuden juurilla. Englannissa tunnetun ja 
kiitetyn monitaiturin toi Suomeen nimenomaan kiinnos-
tus kansalliseepokseemme: sen rakenteeseen, kalevalai-
seen epiikkaan ja koko runolauluperinteeseen. 

– Tutustuimme Nickin kanssa toisiimme, ja hyvin no-
peasti kypsyi ajatus siitä, että haluamme joskus tehdä 
jotain yhdessä. Olemme molemmat hyvin kiinnostuneita 
Kalevalan kautta välittyvästä tarinan ja laulun välisestä 
liitosta, kertoo Sibelius-Akatemian kansanmusiikin aine-
ryhmän johtajanakin toimiva Tietäjät-kokoonpanon lau-
laja Liedes.

Täyteen roihuunsa taiteilijoiden yhteistyö pääsi, kun kii-
reiset aikataulut saatiin soviteltua ja apurahoja pantua vi-
reille. Hennesseyn ja Liedeksen lisäksi Tietäjiin kuuluvat 
puhaltimien ja lyömäsoitinten taituri Kristiina Ilmonen 
sekä kiitetty kantelemestari Timo Väänänen. Kotimainen 
kolmikko muodostaa myös kansanmusiikkiin improvi-
saatiota ja säveltämistä yhdistävän Suunta-yhtyeen.

Apurahojen avulla Tietäjät-kokoonpanon kahden maan 
välillä sukkuloivat harjoitukset mahdollistuivat, ja matka 
kohti uutta luovaa yhteistyötä saattoi alkaa. Ensimmäi-
nen Tietäjät- konsertti kuultiin kuluvan vuoden helmi-
kuussa Musiikkitalossa osana Sibelius-Akatemian Soiva 
Akatemia -konserttisarjaa. Esitys toi lavalle intensiivisen 
ja elävän, kansanmusiikista, runolaulusta, tarinankerron-
nasta ja improvisaatiosta koostuvan kokonaisuuden, jol-
laista ei Suomessa juuri ole aiemmin nähty.

– Projekti kesti lähes neljätoista vuotta ennen lopullista 
toteutumistaan, mutta kaikki on todella ollut odottamisen 
arvoista, Nick kuvailee tämänhetkisiä tunnelmiaan.

Ihmisyyden ja ymmärtämisen ytimessä

Tietäjät-esityksen pohja on Kalevalassa, ja episodeittain 
etenevän esityksen olennaisia elementtejä ovat muun 
muassa runolaulut oluen ja tulen synnystä sekä maail-

man synnystä, joka on keskeinen myytti monissa kult-
tuureissa. 

– Kullervon tarina tuo puolestaan mukaan äidin roo-
lin kautta emotionaalisuutta, sillä Kalevalahan on lopulta 
aika miehinen sankaruutta korostava laulukirja. Esityk-
sessämme Kalevala saa useita ulottuvuuksia, ei pelkäs-
tään tarinallisia vaan myös esityksellisiä. Nick halusi 
yhdistää esitykseen myös liikkeen ja tanssin, joka on hä-
nelle itselleen uusi ilmaisumuoto, Anna-Kaisa kertoo.

Esitystä tutkimattomiin suuntiin vievä improvisaatio 
on niin ikään Tietäjien olennainen elementti. Projektin 
suomalaiset taiteilijat ovat erityisesti Suunta-yhtyeensä 
kanssa tehneet vuosien varrella erilaisia projekteja, joissa 
improvisaatiolla on ollut suuri rooli.

– Kaiken pohjalla on rakkautemme musiikkikerrostu-
maan, jolle on luontaista muuntelu ja eläminen. Improvi-
saatiolla on vahva arkaainen pohja, ja se on liittynyt niin 
runolauluun, kanteleen soittoon kuin paimensoittoonkin. 
Tuomme näitä vanhoja aineksia tähän päivään. Lähtö-
kohtanamme on se, että musiikki syntyy soittamalla, jol-
loin mukana on jatkuva mahdollisuus muuttaa suuntaa. 
Musiikki on tarinankerrontaa ilman sanoja, Anna-Kaisa 
kuvailee.

Tietäjät-esityksissä improvisoidut osuudet nousevat 
erilaisista tunnelmista, ja ne saattavat liittyä esimerkiksi 
teemasta toiseen siirtymiseen – musiikillisesti mielenkiin-
toiset kohdat voivat olla kahden tarinan välissä. Kaikki 
esityksen eri osat muodostavat hyvin luontevan kokonai-
suuden, sillä lopulta musiikin, laulun ja tarinankerron-
nan alkuperä on sama. 

Hennesseylle keho on instrumentti, jonka kautta on 
mahdollista ilmaista lopulta koko olevaisuuden ydin – se 
ydin, jota myös runolaulu ja kaikki taide jäljittää.

– Koen että Kalevalan tarinat kietoutuvat tietoisuu-
teemme jollakin todella syvällä tasolla. Tarinat synnyttä-
nyt runolauluperinne on itselleni erittäin merkittävä. Se 
auttaa ymmärtämään, kuinka hengitys, keho ja mieliku-
vitus yhdistyvät ja ilmaisevat ymmärrystä maailmasta.

– Musiikki, laulu ja tarinankerronta polveutuvat kaikki 
fyysisestä kehosta. Keho on kaiken taiteen perusta. Suul-
linen perinne ilmentää olemassa olemista maailmassa 
tietyssä kulttuurisessa paikassa ja ajassa. Vaikka tunteet 
voidaan ilmaista huomioina ja sanoina paperilla, ne he-
räävät eloon vasta laulettuina tai puhuttuina. Se on nii-
den luonto; ne kuuluvat kehoon, Nick määrittelee.

Kielen ja rytmin kannoilla

Tietäjissä kahden maan kulttuurit ja tarinaperinteet koh-
taavat. Muusikot ovat työskennelleet intensiivisesti Kale-
valaan valikoituneiden runojen ”takana”. Anna-Kaisa on 
tutkinut runojen toisintoja ja Nick uppoutunut tutkimus-
retkellään englanninkieliseen Kalevalaan ja tehnyt töitä 
vähintään neljän eri käännösversion kanssa. Kielten eri-
lainen rytmiikka on tuonut kalevalaiseen kerrontaan ai-
van uudenlaisia sävyjä.

– Minun korvaani suomen kieli kuulostaa todella eri-
koiselta. En ole koskaan ollut luonnonlahjakkuus kielten 
oppimisessa, mutta suomen kieltä rakastan kuunnella. 
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(jatkuu) >>

Sen rytmi poikkeaa todella paljon englannin kielestä, ul-
komaalaiselle se on lähes musiikkia. Näkemykseni mu-
kaan suomalais-ugrilaisten kielten ainutlaatuinen raken-
ne on kalevalaisen rytmiikan ja runolaulun sydän, toteaa 
Nick.

Kalevalamitan kanssa Nickillä on ollut tekemistä, eng-
lannin kieli kun ei istu siihen erityisen hyvin. Hän käyttää 
kalevalamittaa esityksissään kuitenkin mielellään. Mies 
kuvailee kalevalaista runolauluilmaisuaan yhtä lailla ta-
rinoiden kääntämiseksi ja tulkinnaksi kuin resitaatioksi.

– Minusta kertomusperinteen ydin on rytmi. Koska 
englannin kielen painotukset ovat kuitenkin niin erilaisia 
kuin suomen kielessä, törmään kielen rajoihin jatkuvasti.

Anna-Kaisa sanoo puolestaan havainneensa, että kaksi-
kielisyys on rikastanut kalevalaisten tarinoiden ymmär-
tämistä ja tuonut tarinoiden kuulijalle yhä uusia tasoja.

– Suomi ja englanti ovat tosi erilaisia kieliä. Suomalai-
set ovat päässeet sisälle Kalevalan tarinoihin eri tavalla, 
kun ne on sanottu eri kielellä ja eri tavoin kuin yleensä. 
Kalevalan metaforinen olemus saattaa usein etäännyttää 
tekstin merkityksen suomalaisen kuulijan korvissa. Kah-
della kielellä tarinoista tulee moniulotteisia, mikä voimis-
tuu myös instrumenttien mukanaolon myötä.

Tietäjät-kokoonpanon esitys  

perustuu musiikkiin, runolauluun,  

tarinankerrontaan ja improvisaatioon.
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Tarina jatkuu

-
missa paikoissa eri puolilla Eurooppaa. Heinäkuussa 
luvassa on useampi esitys kansainvälisillä tarinanker-
ronnan Beyond the Border-festivaaleilla Walesissa. Sen 
jälkeen esiintymisiä on luvassa Suomessa, Skandinavias-
sa ja Britanniassa.

– Kesän esityksissä esityksen elementit voivat vaihtua-
kin, ja Walesissa meillä on mukana teatterialan ohjaaja,
mikä tuo taas oman leimansa kokonaisuuteen, Anna-Kai-
sa kertoo.

Yleisön mukanaolo on olennaista intensiivisen esityk-
sen rakentumisessa ja suunnassa, johon improvisoidut 
jaksot sitä vievät. Kontaktin luominen esiintyjien ja ylei-
sön välillä on tärkeää. Muinaisissa yhteisöissä tietäjillä
on ollut merkittävä rooli erilaisten rajojen ylittäjinä ja
viestien välittäjinä. 

– Me emme kuitenkaan väitä olevamme tietäjiä, vaan 
koko projektimme on enemmänkin kunnianosoitus perin-
teiselle runolaululle ja suullisen perinteen välittäjille. Itse 
asiassa Tietäjät oli alun perin työnimi, jonka ei pitänyt
jäädä lopulliseksi. Viimeisimmät versiot projektistamme
ovat saaneet nimen Saatuja sanoja, joka ehkä paremmin 
kuvaa sen luonnetta.

Kokoonpano ei ole pohtinut yhteistyönsä tulevaisuutta
erityisen pitkälle, vaan tähtää lähitulevaisuuteen ja odot-
taa innokkaasti tulevia konsertteja. Projektin kaikki taitei-
lijat tekevät jatkuvaa, kokonaisvaltaista työtä tarinoiden,
musiikin ja improvisaation parissa ja ovat kukin työnsä
kautta monimuotoisen kansanmusiikin puolestapuhujia.
Nick Hennessey tekee taiteilijantyötään Englannissa,
mutta rakkaus Kalevalaan tuskin koskaan hiipuu. Vuonna 
2000 Hennessey voitti runolaulun maailmanmestaruuskil-
pailun Espoossa, mikä kertoo hänen todella sisäistäneen 
jotain suomalaisuuden juurista. Silti hän toteaa olevansa 
vasta-alkaja suomalaisen kulttuurin tuntijana.

– Arvostan suomalaista kulttuuria todella ja olen kiitol-
linen mahdollisuudesta syventää suhdettani siihen. Olen
työskennellyt Kalevalan parissa yli viisitoista vuotta, mut-
ta tiedän siitä edelleen vain vähän.

Hennessey on löytänyt suomalaisesta ja kelttiläisestä 
perinteestä myös yhtenäisiä universaaleja tarina-ainek-
sia. Hän ei ole kuitenkaan kiinnostunut niinkään niistä
vaan nimenomaan erovaisuuksista, sillä hänen mieles-
tään suullinen perinne kukoistaa juuri omanlaisuuksis-
saan.

Tietäjät-yhteistyön Nick kertoo antaneen hänelle en-
nen kaikkea mahdollisuuden syventää entisestään ym-
märrystä suomalaiseen kulttuuriin ja kalevalaiseen perin-
teeseen.

– Olen saanut tehdä tutkimus- ja opintomatkan kolmen
hienoimman koskaan tuntemani muusikon kanssa, Nick 
iloitsee.
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Sarjan avausosa Paimentyttö 

sai loistavan vastaanoton.

Lue lisää: facebook.com/

SyrjastakatsojanTarinoita

kuva: jouni harala

Kahden kerroksen väkeä
Vuonna 1898 nuori sipoolainen Ida Eriksson pestataan lapsenpiiaksi 

Aino ja Jean Sibeliuksen perheeseen. Ida myötäelää emäntänsä 
rinnalla Janne-herran sävellystyön tuskat ja voitot mutta myös 

isännän viftireissut ja perheen suuren tragedian.

enni mustonen  Lapsenpiika
Syrjästäkatsojan tarinoita

otava.fi

/Lue lisää: facebook.com

itaSyrjastakatsojanTarino
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Näin Jussi Huovinen tervehtii ystäviään, joiden seurassa
hän on viihtynyt läpi elämänsä. Kalevalaisen runolaulun 
Jussi Huovinen imi itseensä äidinmaidosta ja isän lau-
lusta, mutta linnut ovat avanneet Jussille luonnon sa-
laisuuksia ja pukeneet maailman säveliin. Huovinen on
kirjannut lintujen viestit sävellyksiinsä ja välittänyt ne 
viulullaan tuhansille kuulijoille. 

Huovisen koti on Suomussalmella Hietajärven viena-
laiskylässä, aivan kiinni itärajassa. Jussi syntyi maail-
maan, jossa runolaulu oli osa arkea ja jossa tarinat elivät.
Muamo ja tuatto, Niskajärvellä syntynyt Oksenie ja hie-
tajärveläinen Larin Timon Ohvon Iivana, eivät kyenneet
tarjoamaan yhdeksälle lapselleen suurta aineellista vau-
rautta, mutta elämänilolle ja sanojen soinnille kotitalossa
löytyi sijansa.

Jussi oli sanoille ja sävelille perso lapsi. Hän ahnehti
kertomuksia niin, että tuatto jo väsyi ja sanoi 10-vuotiaal-
le pojalleen, jotta nyt sinun on aika löytää omat tarinasi.
Kun Jussi ihmetteli, mitä isä tarkoitti, Iivana neuvoi poi-
kaansa kuuntelemaan kevään muuttolintuja, väsymättö-
miä starinan tuojia.

– Luonto on kaikki, sanoo runolaulaja, satoja vuosia ja 
lukuisia sukupolvia yhdistävän ketjun viimeinen lenkki.

Erämaan uupumaton  

puolestapuhuja

Rajaseudun kylällä perheelleen elannon hankkinut mies 
on oppinut, kuinka luonnon kanssa on viisasta elää. Lä-
hivedet ovat tarjonneet kalaa, korvet marjaa, ja lintupais-
tin maku palaa yhä kielelle, vaikka metsään Huovinen ei 
enää vuosiin ole päässyt. Jokivarressa seisoo kuusi, jon-
ka alta rantaniityltä heinää korjanneet Jussi ja Enni-vai-
mo etsivät suojaa sadekuurolta.  

Käsistään kätevä Jussi tietää, mistä puusta kannattaa kat-
sella veneen kokkapuuta ja mikä puu antaa kanteleelle 
kauniin soinnin. Vaikka metsissä riittää rakentajille yhä 
raaka-ainetta, Huovinen miettii suru silmissään ratkai-
suja, joiden myötä on kaatunut hehtaareittain ikimetsää, 
usein vieraiden isäntien iloksi tai valtion kassan kartut-
tamiseksi.

Kiivaimmillaan metsäkeskustelu kävi vienalaiskylissä
1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa, kun Murhisalon 
erämaata, kylien ikiaikaista nautinta-aluetta, uhkasivat
hakkuut. Metsäkiista vei Jussin elämänsä ensimmäis-
tä kertaa mielenosoitukseen, ja runolaulajan kannel soi 
eduskuntatalon portailla Murhisalon suojelun puolesta.
Vuosien kamppailun jälkeen Murhisalosta muodostettiin 
suojelualue, ja nyt se on keskeinen osa juuri perustettua 
Kalevalapuistoa. Erämaan suojelu vaati sitkeyttä, mutta 
sen ominaisuuden Jussi lie saanut syntymälahjana. 

Perinteisen elämäntavan puolestapuhuja ei 90-vuotis-
syntymäpäivänsä allakaan ummista silmiään epäkohdil-
ta, jotka olisivat kyllä korjattavissa, jos valtaa käsissään 
pitävät osaisivat asettua tavallisen ihmisen puolelle.

Rajavyöhykkeen poijut halkovat Huovisen kotijärveä,
tuttua kalavettä. Kivenheiton päässä on Vuokkijärvi, toi-
nen rajavesi, jonka siikakannassa on jotain erityistä.

Antakaa kylien elää

Kotiseudulle lomalle tulevilla Huovisen kolmella lapsel-
la ei enää ole asiaa rajavyöhykkeen kala-apajille. Hieta-
järvellä vakituisesti asuva ja pientilansa omistava vanha 
isäntä saisi vyöhykeluvan, mutta kalalle hän ei enää pää-
se, kun jalat eivät kanna askelten alla. EU ja Schengen-
raja eivät ole Jussilassa aina kauniita sanoja.

Teksti ja kuvat Anna-Leena Rauhala
<< Kuva Veli-Heikki Uusitupa

Luonto on  

Jussille kaikki

Suomen viimeinen vienalainen runolaulaja 

Jussi Huovinen ojentaa kätensä kohti ikkunaa,

jonka takana talitiainen nikuttelee päätään 

puolelta toiselle. – Wits, wits, tule, tule, kuuluvat 

aamun ensimmäiset sanat Jussilan keittiössä.
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Jussi Huovinen ihmettelee, miksi asioita oli helpompi ju-
nailla Neuvostoliiton viimeisinä vuosikymmeninä kuin
nyt, EU:n ja Putinin Venäjän aikaan. 

Suomussalmen vienalaiskylillä asukkaita on enää
muutamia. Huovinen arvelee, että yhä vielä kylät voi-
sivat tarjota elinmahdollisuuksia ihmisille, jotka eivät
odota suurta vaurautta, jos yhteiskunta antaisi elämisen
vaihtoehdoille tilaa. Pienviljelyn, kädentaitojen ja etä-
työn yhdistelmä voisi luoda elämälle hyvän pohjan, Huo-
vinen uskoo. Kylillä kehitetään myös matkailupalveluita.

Kun Jussi Huovinen jäi leskeksi vuonna 2009, hän oli 
hetken Hietajärven ainoa asukas. Kotihoidon ja ystävien 
avun turvin Huovinen on pystynyt jatkamaan elämäänsä 
siinä ympäristössä, joka on hänen omansa.

Huovinen arvelee, että muutto pois kotoa merkitsisi
elämän loppua. Ympäriltä katoasi kaikki tärkeä: omin kä-
sin rakennettu koti, tuttu kulttuurimaisema ja siinä soi-
va musiikki, ikkunan takaa tervehtivät ystävät ja rakas
luonto.

Viimeiset vuodet Huovinen on elänyt kivun merkit-
semää elämää. Selkä särkyi aikanaan rakennustyö-
maalla omassa pihassa, ja nyt tuska koettelee läpi päi-
vien. Mutta kivunkin läpi välähtää valo.
– Kohta tämä päivä on eilistä, ja huomiselta voi toivoa 
parempaa. 

Kun talitintti ehtii taas keittiön ikkunan taakse, se nä-
kee palan Huovisen paratiisia. Jussilan isäntä sytyttää
piippunsa, antaa savulle elämän ja kertoo ystävälleen:
– Tärkeintä ihmiselle on vapaus.

         Jussi Huovinen 

Syntynyt 2.4.1924 Hietajärvellä.
Suomen viimeinen vienalainen runolaulaja.
Laulanut mm. lukuisille tutkijoille ja musiikin
opiskelijoille. Suvussa monta tunnettua laulajaa
ja tietäjää, mm D.E.D Europaeukselle laulanut
kantaäiti Toarie Huovinen.
Monen toimen mies: pelimanni, säveltäjä,
kirvesmies, puuseppä, soitinrakentaja,
pienviljelijä, perinteentallentaja, perheenisä…

Muutto pois kotoa  

merkitsisi elämän loppua.

Kotikylä Suomussalmen Hietajärvi on toinen asuttuna säilyneistä vienalaiskylis-
tä Suomessa. Vuonna 2001 Suomussalmen vienalaiskylien alueelle perustettiin
Suomen ensimmäinen luonnonsuojelulain mukainen maisema-alue
turvaamaan ainutlaatuista vienankarjalaista kulttuuriperintöä ja -maisemaa.
Juminkekosäätiö rakennutti 2000-luvulla Hietajärven Perinnetalon
Jussi Huovisen kotitalon pihapiiriin. 

Arkkipiispa Leo ja Jussi Kuhmon Kalevalanpäivän juhlassa.
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Kotipihojen hoitoon ja kaunistamiseen käytee--

tään tänä päivänä paljon aikaa ja rahaa. Puu-

tarhanhoito voi olla terapeuttista, tuloksellista 

ja ehtymätön ilon ja aktiivisuuden lähde.

Television puutarhaohjelmissa ammattilaisten iskuryhmä 
loihtii mitäänsanomattomasta pihamaasta ihastuttavan
keitaan, joka kasvaessaan tulee täyttämään vaativimman-
kin asukkaan tai mökkiläisen toiveet. Asiaan paneutu-
neen harrastajan itse suunnittelemaa ja rakentamaa pihaa 
ei voi välttämättä erottaa pihasuunnittelijan luomuksesta 
tarkastelemalla sitä visuaalisesti. Vuosia kestänyt työs-
kentely ja paikkaan sitoutuminen luovat kuitenkin aivan 
erityislaatuisen suhteen puutarhan ja sen hoitajan välille.

Pihojen ja puutarhojen viehätys rakentuu monista teki-
jöistä. Erilaisten luonnonympäristöjen on todettu lisää-
vän ihmisten hyvinvointia ja lyhytaikainenkin oleskelu
metsässä saa aikaan fysiologisia vaikutuksia ja rauhoittaa 
mieltä. Puistot ja muut julkiset viheralueet sisältävät kau-
punkilaisille tärkeitä luonnon- ja esteettisiä elementtejä,
jotka ovat kaikkien tavoitettavissa. Oma piha on kuitenkin 
tila, jota on mahdollista muokata mieleisekseen omistus-
oikeuden, erilaisten säädösten, ympäristön ja luonnon-
olosuhteiden asettamien reunaehtojen puitteissa.

Näkymättömät siteet

Kotipuutarhaan liittyviä arvoja, tunteita ja muistoja ei
voi havaita sitä katselemalla. Vaikka pihallaan askaroiva
näyttäisi olevan yksin, hän ei sitä välttämättä ole: entisel-
tä asuinpaikalta tuotu ruusuntaimi, ystäviltä saadut kas-
vatusvinkit ja lapsuudenkodista omaksutut kauneusarvot
tai työn tekemisen tavat rakentavat siltaa menneeseen ja

toisiin ihmisiin. Kauniin pihan halutaan tuottavan iloa toisiin ihmisiin Kauniin pihan halutaan tuottavan iloa
myös naapureille ja ohikulkijoille, toisaalta jonkun mie-
lestä epäsiistiltä ja hoitamattomalta näyttävä piha voi olla
haltijansa silmissä luonnon monimuotoisuutta edustava
keidas ruohoerämaiden keskellä.

Katselijan nähdessä vain hyvin hoidetun kasvimaan mo-
nenlaisine vihanneksineen tuovat haastattelut esiin sitä 
koskevan hiljaisen tiedon. Kotitarveviljelijälle saattaa olla
tärkeää ruuan tuottaminen ekologisesti ja luontoa kun-
nioittaen. Kasvien määrä ja lajien runsaus merkitsevät
yltäkylläisyyttä, puhtaasti kasvatetun ravinnon tuomaa
terveyttä sekä hyvää oloa ja nautintoa, mahdollisuutta
monipuoliseen herkutteluun. Luonnonmukainen viljely
ja maan kasvukunnon vaaliminen eivät silloin ole vain
tuottavuuden lisäämistä ja oman ruuan puhtauden takaa-
mista, vaan elämistä osana luonnon kiertokulkua ja vas-
tuun ottamista ympäristöstä.

Työtä ja taitoa

Puutarhatyö tuottaa mielihyvää tulosten saavuttamisen
myötä, mutta myös itsessään. Vaikka puutarha on miel-
lyttävä ympäristö oleskeluun ja kasvien katseluun, voivat
ne innokkaalla harrastajalla jäädä toissijaiseksi puuhailun 
rinnalla. Olennaista ei aina ole se, että työ tulee tehdyksi,
vaan itse tekeminen. Reipas työ raikkaassa ulkoilmassa
kohottaa kuntoa ja auttaa jaksamaan arjessa. Ihmisten
parissa työskentelevälle se voi merkitä tervetullutta yksi-
näisyyttä ja tilaa olla omissa ajatuksissaan.  Fyysisen hy-
vinvoinnin lisäksi puutarhanhoito edistää mielenvireyttä 
tarjoamalla mielekästä toimintaa ja luomalla sisältöä elä-
mään vaikkapa eläkkeelle jäämisen jälkeen.

Teksti ja kuvatTeksti ja kuvat Marjukka PiirainenMarjukka Piirainen
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Yksi puutarhan keskeisistä piirteistä on muutos. Sen ra-
kennusaineena ovat elävät materiaalit, joiden elinkaari on 
rajallinen ja jotka muuttuvat joka hetki. Puutarhassa ovat 
nykyhetken rinnalla läsnä myös muut ajan tasot: ikivanha 
kallio, satavuotias puu sekä siementen sisältämä lupaus 
tulevasta sadosta tai kukkaloistosta. Puutarhan työt mää-
räytyvät syklisen vuodenkierron mukaan ja kasvattajan 
on sopeutettava toimintansa luonnon rytmeihin. Puutar-
hanhoito on siis työskentelyä luonnon kanssa ja sen eh-
doilla. Tämä tekee siitä kiehtovaa, mutta myös nöyryyttä 
opettavaa: kaikkea ei voi saada, eikä elävän materiaalin 
kanssa työskenneltäessä voi koskaan olla lopputuloksesta 
täysin varma. Oman osaamisen, tietojen ja taitojen avulla 
mahdollisuuksien määrä kuitenkin kasvaa: itse kasvatta-
malla voi saada aikaan yltäkylläistä kukkarunsautta tai 
makuelämyksiä ja panostamalla puutarhaan paljon työtä 
ja aikaa voi luoda kokonaisuuksia, joita ei olisi mahdol-
lista muuten hankkia. 

Puutarha muuntuu moneksi

Puutarhaharrastajilla on erilaisia pihoja, toisistaan poik-
keavia kiinnostuksen kohteita ja erilaisia syitä työsken-
nellä pihoillaan. Puutarhoissaan he kaikki kuitenkin 
toteuttavat päämääriään, suunnittelevat uusia ja saa-
vuttavat onnistumisen kokemuksia. Suhde puutarhaan 

muodostuu pikkuhiljaa, vuosien yhteiselon myötä, ja se 
koetaan vastavuoroiseksi. Puutarha muuttuu hoitajansa 
mukana mukautuen eri elämäntilanteisiin. Se muistuttaa 
menneistä hetkistä ja saavutetuista tavoitteista ja innos-
taa suuntautumaan tulevaan.

Puutarha- tai puistoympäristö voi toimia tärkeänä voi-
manlähteenä, vaikka se olisikin julkinen, toisten kanssa 
jaettu tila. Kotipihasta voi teettää ammattilaisilla vehre-
än, rauhallisen, luontoyhteyttä tarjoavan ja miellyttäviä 
aistimuksia herättävän puutarhan, joka tuottaa suurta 
nautintoa. Oman pihan tarjoama vapaus mahdollistaa 
kuitenkin myös toisenlaisen, omaehtoisen toiminnan. In-
tohimoisen harrastajan sitoutuminen ja työ voivat palkita 
tekijänsä voimaa tuottavilla elämyksillä ja kokemuksilla, 
joita emme voi ulkopuolelta havaita.

Artikkeli perustuu kirjoittajan pro gradu - työhön ”Omas-

sa puutarhassa – muistitietotutkimus kainuulaisesta puu-

tarhakulttuurista” (2011).

Kirjoittaja on FM, joka tekee kulttuurintutkimuksen alaan 

kuuluvaa väitöskirjaa Itä-Suomen yliopistoon. Hän toimii 

myös Kuhmon Kalevalaisten Naisten puheenjohtajana. 
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Perinne-Pirkko vastaa tämän

vuoden lehden sivuilla lukijoita 

askarruttaviin kysymyksiin.

Lähetä Pirkolle viestiä osoitteella:

toimisto@kalevalaistennaistenliitto.fi

Perinne-Pirkko

Kuvitus Joukko Darthhh

älllaisella a kysyyymykselee lä on n tällää kertaaaa lähese tytty Pirkkokokoa. Kysyy ymyss onkinin ajanknn ohtaaaiTä -
KKevät kkoittaaa ja maaaassa vvietetäääään helee atorstss aita jjaa hellunu taita.a  Monni nautu tii vaaapapap apäiäännen. -

ääään tietäämättää sen kkkkoommmmin, mimm ksi ono  pyhhä. Helellatorsttai on Kristuuksen ttaivaasa eenassvvästä -
seen päivivvä ja ssen suooomenkkkkkkielineeeen nimimm  tuleee ruotsssin pyhhää tarrkoittaavasta sanaststs a helggg. tut mis

PPakanununuudddddennn ajajjjjjj ltltllta a periiii tytytyty yvääääää hehehehhhhh lallll  olililililillli kkkkkevääääääääääääääään jujjj hlhlhhhlhhlhla kykykkk lvlvlllllllvl ökökököökökökökauuddedddd n alllllalussa jjjjj ja sen n iiivi tet ätäääätä iimiseenenPPaPaPPPPakakkkk n
lliittyi ttoivo sas don suopeuee desttta. Hellllatorsttaaain väälisinä päivinänn  kulljjjejj ttiin kulkueu ina pepp lloilllla 
rurururrrukokook ilillleememee asassasasassa hhhhhyvyvyvvyvvääääääääää ssssatatttttoaoaoaooa. PäPäPääPäääääiviviivvä ä ololllli ii niniininn ppp pyhyhyhyhä,ä,ä e etttttä ääää sisisissiis llllll oioio n nnnn eieiei uu uskskskkkotototottututu rrrr ruououuouohohohohoonknknknnkaaaaaaaaannnnn n kakakak svsvsvvsvaaaaaaaa-
vvan.

Helall torstaaain jällkeen kkkoittaaaa helluuuuntai, jjjosta mom ni mmmuistaaaa  vain nn sanoonan: ””Jos eieie  heilaaaa
hehehehhellllllunununnntatatainininina,a,a,,a,,,a, n n  nn iiiiiiiiin n nn eieieiee  k kkkokokkokkkko oo o o kekekekekesäsäsäsäääääänänänännänä”..... H HHHHHHeleleleellululul ntntntntntntaiaiaiaii o ooon n n n nn PyPyPyPPyhähähääähhään n n nn HeHeHeHH ngngngngngn enenenen v vvvvvuouououuodadadattttttttttttttamamama isisiseleleleeee lelele ooomimimimmm stststetetettutututututuu
krkkk istilllllinen jjjuhlapäpäivä. VVValkeakaa oskeeelll a Sääkää smäeä n Ritvtt alassas  vietett tään maammm e vaaanhintatt
kak nsannpeppp rinnn ejjjjuhhlaa Heelkajjjuhuhhlaa,, j j jjjjohon kuuluuuu nuororo ten nen itojjenen kululkukue jaja helkakaavirsieieen n 
lal ulamminen.

Helklkavirsisiin kuuu luu vvahvasa ti keseskiaikakakaisia eelementn tejä sisältääviä bab lladeje a kutet n esssii-
mem rkikksi Mataa aleenan n virsr i, Inkkkerin vvirsi jaa a Annikak isennn  virsi. Niissää lauleettaan ssynyy tiseeests ä Maaa-
riiriiria MaMaMaMM ddddgd lallleeena tsta,a j jjj kokkka a kkkkkkohththhhtaaaa  KKKK iriiststtt kkuksen,n kk kahhhhhahdddeddddde tsta rrakkak sttstaav iiaisee tsta, jj joiioiddden tatattt iirina ppäääääätttyyy
popp ikkeeuksellllisen hhyvin jja Tururuuun neidi ostaaa,, joka joutuu uu ulkoomaisene  kauupppiaannn pettääämäkssi.
ViViViVVVVViV rsrsrrsisisissäsäsässäs  lllauauauauleleleleleletatataananann mm mmyöyöyös ssss rererer nenenen sssssssssss asasasassisis ajajajaa ananann T TTTTurururuuu usususu tataaaaa j jja a mamamaaaaaiaiaiaailmlmlmlmlmanananaaanpupupuunununnunuunn s sssynynynynnynynynynnn ststtsttstä.ääää  H HHHHHeleleleelellkakaakaakakaakajujujjjuj hlhlhlhlhlhlieieieeieieei nn n nnn
vivv etonn arvelllaan uulottuvvan 11011 0-luvuv lle sass akkaaa. Ritvvalan kkylässää on säs ilynyty  vannhha raiitt-
tititittt nrnrnrnrisisisstitititi, jojojojoststststs a a aaaaaa kukukukulklklkkkkklkueueueuuuuue llllähähähhhähtetetetee eeeee ririirr stststsststininininmumumuumumuuuododododo osososososssasasasasssssas  nnnnnelelelelee jäjäjäjäjäänänänänä  sssssuuuuuuuuuuuuuuuuuntntnntntaaaaaaaaaaaan nnn kokokokokokokokkkokkoononoonntututuuutuenenenenne  llllopopoppppukukukukksisissis  mmmmmmäeäeäellllllll e,e,e,eeeeee  
jojjj ssa aua rinkkoa symmbolooivi an pppiirin mum odosoo sa on n tanssis ttu jaa polteettu heelavalkkeita.

Ritvvalan HHelkajuj hlat ovat ssäilynneeeet momom nen ssattumman kaua tta läl hes yhtäjaaksoiseena pee-
rirrr nteenänn . Peeerir nne on ollllllut elälääävä esisisss merkrkkikiksis  LLönö nrototo in aikikikoihin n n jajaj  hänänää  oonknkkinin k kiririririrjajajajj nnututuu  
mummmm istiiiinpanononn ihinsas  seurar avannn sääkssssmäkeeelläisenn sanonnnan: ”Jo sittte maiailmaki i loppuuu  kuiin 
RiRRRRRR dvalllan Hele ka ja a Huittuuulan vavv inio”.”  Helkakk kulkkueu  oli j jo unoho tumam ssa 181 80-luvu un lloppullaa, 
kkkkkuk n nynykyaikak isuuuddet – kkutenn  rannana  höyyrylaivvat ja pep limaannien n säestät mät tanssiit – veei-
vävvv t nuuorisonn huomim on. Mutta aa parinkn ymmem nen vuodene  kulluttua kylä ssai kannsakoulu uunssa 
       ooopettttttttajajjjan, jojojj kkakk  olililililililli o iiiipiskskkskkkellluaikikikikikikikkkkanaaan ttttututu ttstun tuttut HHHH H lelkakkkka iivirsiiiiiiiiin, j ja äänäiiin hhh h lllelkkkkkapep irinne

           elpyiy . Nyyykkyään n n juhlanana  järjeeestelyiistä vaastaa RRitvalaann Nuoro isoseue ra.         

          Jos eii helkaaaa huudddeta, tttiei tää ses  huonon a vuuotta. HeH lkaaa huuded taann hyvänn sadono                    än
                    ttttoioioioiiiioiiiivovovovovovvossssssssssss a,a,a,aaaaa  ppppppelelelelltotototoooootojejejejjejjejen nnnnnsisisisiunununuunununuu auauauauauksksksksksk ekekekekeeke sisissisi jjjja a aaaaaahyhyhhyhyvävääväävään nnnkakakkaaasvsvsvvvvsvvvukukukukauauauauaudedededdddden nnnalalaalkukukukukkuununununuun s sssaaaaaaa ttttamammmmmisisisssekeksisisisisi.                                         kijoita 

  Hede elmääällisyyyysriitin n mukak isestii helana  huuutaminen n jaa muoodostele masssa         siin
        k kkkulululululululkekekekkemimimimimiinenennneen n n nnn kukukukukukk ulululuuluuuuuuuuu  n n n nnnuououououuooriririiriir llllllllllll e e eee nananananaisisisiissi ilililililleleleee....                 

siin.
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Fanien Kalevala Koru
Kalevala Korun ystäväkunta on varsin laaja. Ussein suhde 
koruun syntyy jo kastelahjan muodossa, ja siitä seuraa-
vat rippiristit, koulun päätösjuhlan lahjakoru, ssormukset, 
pyöreät vuodet -lahjat – onpa nykyään lupa oostaa lahja 
omalle itsellekin.

Kalevala Korujen käyttäjät ovat usein myös hyyvinnnn s ssss sssssititititititititiiiiii oooooouo -
tuneita tuotemerkkiin ja kantavat ylpeydellä kooruja, jotka
heille edustavat merkityksellisyyttä eri tavoin.. Tämä si-
toutuminen, joskus suorastaan fanitus, on meeille koru-
laisille todella tärkeä ja arvokas asia. Se myös velvoittaa
– meille on tärkeää kuunnella asiakaskuntaammme herkäl-
lä korvalla, jotta voimme mahdollisimman hyvvin vastata
meille asetettuihin odotuksiin.

Eräs tällainen huolellisen asiakaskuuntelun esiimerkki on
kuluvana keväänä mallistoomme uudelleen tuoodut Tintit.
Sosiaalisessa mediassa kokoontuva Kalevala KKoru -har-
rastajien yhteisö alkoi kysellä toisiltaan Tinttejä – jo vuoä jo vuo-
sia sitten mallistosta poistettuja hopea- ja pronssikoruja,
joita koristi keraamisten pallojen värikirjo. Tuotteet olivat
varsinainen menestys 1980-luvulla, jolloin niitä myytiin 
tuhatmäärin kaikkialle Suomeen. Niin kuin muodissa 
myös koruissa hyvät asiat aina palaavat – siksipä Tintte-
jäkin alettiin jälleen kaivata, kun viitteitä niiden esiinty-
misestä löytyi mitä ilmeisimmin piironginpohjilta.

Reagoimme nopeasti, toimme Tintit takaisin, ja yleisö 
vastasi samalla mitalla eli tuhannet Tintit löysivät jälleen 
uudet ystävänsä.

Fanitus voi myös yhdistää brändejä – tästä hyvänä esi-
merkkinä on Kalevala Korun ja Michael Monroen yhteis-
työ, joka käynnistyi noin vuosi sitten. A Star All Heart
-korusarja on esikuvalleen Michaelille uskollinen kun se 

samalla on aito o KKaKalleeeeeeeevavaavvv lllalala KKKK KKorrrrrroruu.u  R ocktähden fanit ovovat löyy-
täneet korummeme j jaa mememee ooo oleleleleemmmmmee saaneet Monroesta loloisista-
van yhteistyökumppanin ja näyttävän korumallin.

Kalevala Korujen vahvaa fanikuntaa ovat myös kalevalai-
set naiset. Tästä upeana esimerkkinä toimii Toivotuim-
mat klassikot -äänestys, jonka toteutimme nyt toisen
kerran. Äänestyksen avulla onnistumme löytämään ne
ajankohtaiset klassikot, jotka kaipaavat uutta tulemista
mallistossamme. Nyt esitettyjen toiveiden parhaimmisto
näkee päivänvalonsa mallistossamme Liiton juhlavuon-
na, Kalevalan päivänä 2015.

Eri tavoin esiintyvä fanitus on varmastikin todiste Kale-
vala Korun tarinallisuudesta – siitä miten koruihin liittyy 
omia ja ikiaikaisia merkityksiä. Siksi Kalevala Koru on 
kantajalleen enemmän kuin vain koru: se on kuulumista
yhteisöön, asioiden jakamista, tarinoiden jatkamista.

Kirjoittaja on Kalevala Korun toimitusjohtaja.

Kalevala Korun  
kuulumiset

Teksti Riitta Huuhtanen

Kuvat Kalevala Koru
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Naisten huolenpitoon kuuluivat muun muassa karja, 
lapset, ruuassa pysyminen ja koko talouden vaatehuol-
to. Viimeisessä riittikin tehtävää, olipa sitten emäntä, ta-
lon töitä tekevä piika tai kylän keriä hengenpitimikseen 
kehräävä leskimummo. Arkinen käsityö kaikuu meidän
aikaamme niissä uskomuksissa ja lauluissa, joita perin-
teenkerääjät kirjoittivat muistivihkoihinsa kyliä ja taloja
kiertäessään. 

Tekstiilin valmistaminen oli työlästä puuhaa. Pellavan ja 
hampun eli liinan kasvatus, nyhtäminen, keritseminen ja 
käsittely vei huimasti aikaa ennen kuin päästiin kehrää-
mään lankaa. Monenlaatuiset langat kudottiin erilaisiksi 
kankaiksi. Kankaista puolestaan valmistettiin vaatteita 
ja muita tekstiilejä. Viimeistään kangasta kudottaessa, 
usein jo lankaa kehrätessä, tiedettiin, mitä siitä oltiin 
synnyttämässä.

Värttinän vuodenkierto

Kehrääminen oli aikaa vievin yksittäinen vaihe tekstii-
lien valmistuksessa. Naisväen syksyn ja talven pimeät
iltapuhteet kuluivat 1800-luvun itäisessä Suomes-
sa pääosin värttinä kädessä, sillä rukki oli 
kallis uutuus, johon ei syrjäisemmillä
seuduilla ollut usein varaa. Kehrää-
minen aloitettiin loppukesästä il-
tojen pimetessä. Virolahtelaisen 
kansankirjailija Eljas Raussin 
mukaan ”vanhemmat tai
vinkeimmät keträvät loimia, 
nuoremmat ja huonommat 
keträvät kuteita”. Taidolla oli
siis väliä, jotta loimilangois-
ta saataisiin kestäviä ja kan-
kaasta laadukasta.
Kekrin aikaan piti olla jo mon-
ta pellava- ja hamppuvyyhdillistä 
tallessa.

Työ taukosi vain joulunpyhien ajaksi. Laskiaisena vietet-
tiin pellavan ja hampun satoisuutta lisäävää työnjuhlaa.
Silloin laskettiin koko Suomessa hiukset liinaharjana ha-
jallaan mäkeä laskunmittaisia kuituja toivoen. Savossa 
laskiaisen rasvarokan siansorkkia sormin syötäessä otet-
tiin ”rasvanäppeihin” viimeiset kasvikuidut ja kehrättiin
ne langaksi: tästäkin uskottiin saatavan kuiduille hyvää 
kasvuvauhtia. Mikäli kehräämistä olisi laskiaisiltana 
tai sen jälkeen vielä jatkettu, olisi siitä koitunut ikäviä 
seuraamuksia. Ympäri Suomen on uskottu, että laskiais-
päivän jälkeen pyörivä rukin pyörä tai värttinän kehrä 
aikaansai lampaille pyörötaudin, joka sai ne kiertämään
pientä kehää.

Villojen kehrääminen jatkui monin paikoin pääsiäisen
yli pitkälle kevääseen. Kehrääjän piti olla kuitenkin va-
rovainen, ettei tullut kehränneeksi epäsopivana päivänä.
Uudellakirkolla on enteitä ja taikoja tuntenut naapurin-
mummo Justina Rokka varoittanut kertojaa kummitusru-
kista: ”- Älkää lapsrukat keträtkö kieroontorstakkiin, siit
yöllä tulloo nurkkaa panemaa hyr, hyr (niinkuin rukki 
pyörisi”). Kiirastorstain lisäksi torstaina kehräämiseen

on muutenkin itäisessä Suomessa suhtaudut-
tu epäilyksellä. Pahantahtoisten henkien 

tai itsensä pirun on uskottu olevan 
usein liikkeellä nimenomaan tors-

taina. Toisaalta Latviassa torstai 
on ollut pyhitetty kotitalouden 
jumalattarelle, mahtavalle
Laimalle, ja Etelä-Ruotsissa 
sen on sanottu olevan ni-
menomaan Frigg-jumalat-
taren kehruupäivä. Kenties
torstain kehruukiellon selitys

on vuosisatojen aikana muut-
tunut, kun kristinusko on lei-

mannut vanhat tavat pakanaus-
koksi.

Teksti ja kuvat Nina Talvela

Pyyööörrrriiiivvvväään  

vvvvvvvääääääärrrrrrtttttttttttiiiiinnnnnnääääääännnnnn  

ja llllllaaaaaannnnnggggggaaaannn yyyyyhhhhhhttttteeeeeyys  

eellllllääääämmmmmmäääääääännn nnnnnääääkkkkkyyyyyyyyy  

mmmmmmoooonnnnniiiissssssssssaaaaaa  

uuskkkoooooommmmmmmuuuuukkkkkkssssssiiiiiissssa.

Kädentaidot ovat jääneet perinteentutkimuksessa vaatteiden varjoon. Vaatteen K

aminen vei kuitenkin viikkoja, toisinaan kuukausia, ja sen moninaisiin työvaiheisiin valmlmlmllmlmlmmlmmmmmlmmmlmmlmmmmlmlmlmlmlmlmmlmmlmlmllmmmmlmlmlmlmllmlmmmmllmlmmmmlmmmmmiiiiiisisisisisssiiiiisiiiiiiisiiiisissiiiiiisiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiiistam

noutui runsaasti symboliikkaa niin meillä Suomessa kuin kansainvälisestikin. ppppppppppppppppppuppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp n

dentaitoja taustoittavia merkityksiä ei niiden vielä eläessä huomattu varta vastenKäKäKääKäKäKääKääKäKäääKäKääääääääKäKäKäKäKäKäKäääääääKäKäKäKäKääääKäKäKäääääääKäKääääääääääKäKäääääKäKääääääääääKääääääKäKääääKääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääddedddddddddddddddd n

tallentaa. Ne ovatkin osin kätkeytyneet muista aiheista kertoviin runoihin ja tarinoihin.tall
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Värttinä  

taikavälineenä

Tekstiilitöihin liittyvistä työvälineistä
yksi on kansanperinteessä yli muiden:
värttinä. Rukki yleistyi 1800-luvun ku-
luessa, mutta vielä 1900-luvullakin oli
talouksia, joissa kehrättiin yhä vanha-
kantaisella tavalla. Värttinä kulki mu-
kana paimenessa tai ulkotöissä, se oli 
käytännössä ilmainen valmistaa sekä
pienikokoinen.

Kun emäntä teki paraa, lauloi hän:
”Synny para, paras para,

keräpeä, keppiseär,

kehrävarsin kävele. 

Kanna miun pyttyhein

soata pienikin pisara

voiks hyväks hyytymeä!”

(Kurkijoki 1933)

Para on Suomessa ja Pohjoismaissa tun-
nettu, vaurautta ja onnea talolle tuotta-
nut maaginen olento. Emäntien uskot-
tiin tekevän itselleen salaa paroja, jotka 
kantoivat heille voita ja maitoa mui-
den kirnuista (vrt. ruotsin bära-verbi). 
Emännän ja paran suhteen katsottiin
olevan niin läheinen, että paran vahin-
goittuessa tai kuollessa sama tapahtui
myös sen tekijälle. Suomessa maitopara
kuvataan usein yksi- tai kolmejalkaise-
na, lankakerän, kehrävarren tai värtti-
nän muotoisena tai niistä rakennettuna
oliona. Joskus tekemiseen on käytetty 
myös villaa, vaatteita, pellavakuonta-
loa tai sukkapuikkoja. Skandinaviassa
ja Varsinais-Suomessa paran on sanot-
tu usein muistuttaneen pyörivää ke-
rää. Karjalassa sen on toisinaan nähty
kulkevan pallosalaman muotoisena tai
taivaalla ”kuin värttinä”.  Monissa pa-
ransynnytystarinoissa sitä on pyöritet-
tävä samalla kun ”synny para” -loitsua
hoetaan.

Naiset harjoittivat Islannissa ja Norjas-
sa shamanistispiirteistä seiðr-magiaa,
joka liittyy kehräämiseen ja lankaan. 
Seiðriin liittyi kyky lähettää oma mieli,
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virteni kerälle, valoin vaski-värttinälle” sekä purkaa lau-
lua ”kuin punakeroista”. Virret tulevat laulajalle ovista
ja ikkunoista olematta missään valmiina odottamassa. 
Tyhjästä syntyvä laulu kehrätään langan tavoin kuvitteel-
liselle värttinälle tai keritään kerälle, säilöön, seuraavaa
käyttöä varten. Pyörimällä syntyvä laululanka saattaa 
olla konkreettisempi laulun luomisen ja maagisen vaikut-
tamisen symboli kuin on arvattukaan. 

Elämänlankaa

Luomisen tematiikka näkyy kädentaitoihin liittyvissä 
uskomuksissa ja kansanrunoudessa voimakkaana. Sym-
boliikka kytkeytyy eurooppalaiseen ja slaavilaiseen pe-
rinteeseen, jossa kehrääminen on hyvin usein yliluonnol-
listen, naispuolisten olentojen ominaisuus ja tarkoittaa 
yhteyttä tämän- ja tuonilmaisen välillä. Elämänlanka on 
laajasti tunnettu metafora kohtalolle. 
Eurooppa on täynnä henkiä ja jumalattaria, jotka tunne-
taan taitavina käsityöläisinä. Saksassa ja Ranskassa kei-
jut ja muut yliluonnolliset olennot ovat työskennelleet 
öisin varomattomien rukeilla tai jääneet vangeiksi langan
sisään. Italiassa lankakerät on yhdistetty noitiin. Antii-
kin Afrodite, latvialaisten Laima ja skandinaavien Frigg
kehräävät, ja värttinää pitelevät myös slaavilainen Baba 
Yaga -noita, saksalaisten pelottava Berchta ja kristinus-
kon Neitsyt Maria. 
Erilaisten yliluonnollisten olentojen on monin paikoin
Euroopassa katsottu osallistuvan synnytykseen tavalla
tai toisella, usein värttinä mukanaan: saapuvathan skan-
dinaavitaruissa norna-kohtalottaretkin paikalle kultalan-
kaa lapsen tulevaksi kohtaloksi kehräten. Itäsuomalaiset
Päivätär ja Kuutar tuonpuoleisesta kertovine vaskivärtti-
nöineen, kivilankoineen, kultakankaineen ja muine työ-
välineineen voidaan yhdistää elämänlankaa kehrääviin 
ja kohtalon kangasta kutoviin eurooppalaisiin jumalatta-
riin. Kehrääminen tarkoittaa sisääntuloa tai ulosmenoa 
tästä maailmasta. Kehräämätön villa on toiseuden sym-
boli, kehrääminen ja lanka puolestaan merkki tässä maa-
ilmassa olemisesta.

Käsityö on uuden luomista. Lanka syntyy lähes tyhjästä
värttinän pyörivän liikkeen synnyttämänä.  Lankaa ja
kudottua kangasta verrataan elämään, elämänlankaan ja 
jopa lapseen, kuten Etelä-Savon Mäntyharjulla: ”Täs on 
mun rukkini, täs on mun tuttini, täs on mun kaunis kan-
gaspakkani”. Uskomuksissa, runoissa ja myyteissä keh-
räämisen maagiset merkitykset liittyvät konkreettiseen, 
tuottavaan toimintaan ja tekevät siitä kankaankudonnan
ohella merkittävimmän talonpoikaisyhteisön naiseutta 
määrittelevistä taidoista.

toisinaan pyörretuulen muodossa, pitkienkin matkojen
päähän. Norjansaamelaisessa tarinassa nainen kehrää
tuulen tuomaan miehensä laivan takaisin kotisatamaan.
Magiaa tutkinut Eldar Heide kääntää seiðr-sanan langaksi
tai kiinnittäjäksi ja kertoo, että sen voi tulkita sekä kauas 
heitetyksi tai lähetetyksi mieleksi tai ajatukseksi, joka on 
ikään kuin langalla kiinni lähettäjässään. Yhtä lailla Suo-
messa laskiaisena pyörivä värttinä sai naisten valtapiiriin
kuuluvat lampaat pyörälle, para liikkui kuin lankakerä ja 
naiset saivat pyörivistä ja langantekoon liittyvistä esineis-
tä kootun, pyörittämällä synnyttämänsä maagisen olen-
non tuomaan itselleen omaan hallintapiiriinsä kuuluvaa
vaurautta. Pyörivä liike merkitsi luomista, synnyttämistä 
ja elämän antamista.

Pyörimisen magiaa

Pyörivän värttinän ja langan yhteys elämään ja elämän-
lankaan näkyy monissa uskomuksissa. Karjalan pohjoiso-
sissa kuolevan lähdön helpottamiseksi on hänen pääpuo-
lessaan tai rintansa päällä saatettu katkaista värttinä. 
Vienan Uhtualla lankakerää keriessä ei sen ”pohjukaksi” 
joko ole saanut laittaa mitään kovaa, tai sinne on pitänyt 
laittaa esimerkiksi pettua tai naurista, sillä ”tuoss’ilmassa
pitää keranpohja syyvä”. Kuoleman jälkeen joudutaan siis 
syömään sitä, mitä lankakerän sisään on jätetty. Uudella-
kirkolla taas on varoitettu, että noidat saavat lankakerän
sisuksesta paran pään ja että lanka pitäisi keriä ”vaa’ sor-
mii pääle”. 

Pyöriminen ja vieriminen on ollut myös metafora ihmi-
sen, erityisesti naisen, nopealle liikkeelle. Runot kuvaa-
vat, kuinka lapsuudenkodin pihalla neidon perä pyörii 
kuten kerä vierii. Kurkijokelainen Vyötär Tapanainen lau-
laa, kuinka

”Tina vieri, tenka vieri,

Raha vieri, rauta vieri, 

Kerä vieri, keträ vieri, 

Mie vielä enemmän vierin,

Vierin moalle vierahaale,

Moale tuntemattomalle –”

(Kurkijoki 1880)

Tina, tenka ja rauta tarkoittavat tässä samaa asiaa, rahaa. 
Tuntemattomalle maalle työkseen kehräämään lähtenyt
kenties viittaa kerä vieri, keträ vieri -säkeellä myös
omaan kohtaloonsa ja elämänpolkuunsa.

Erityisesti eteläisessä Karjalassa ja Inkerissä laulua on
hyvin usein verrattu lankaan. Muun muassa Raudussa 
laulaja laulaa itse opituista virsistä ja siitä, kuinka ”kerin

 

KKKKKKKääääässssiiitttyyyöööö ooooonnnnnn  

uuuuuddddddeeeeennnnn llluuuooooommmmmmmiiiissssstttttta. 
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Avoimet ovet Kalevala Korussa

Lämpimästi tervetuloa tutustumaan Kalevala Korun  
korunvalmistukseen ja juhlistamaan  

Kalevala Korun kulttuurisäätiön apurahojen saajia

12.6.2014 klo 10.00 alkaen 
Kalevala Kartanoon, Strömbergintie 4.

Ohjelma

klo 10.00

Kahvit Kalevalaisten Naisten Liitossa (A-rappu).  
Mahdollisuus koruostoksiin tehtaanmyymälässä

klo 11.00

Tehdaskierros Kalevala Korussa,  
kokoontuminen tehtaanmyymälään

klo 11.45

Lounas Väentuvassa

klo 12.30

Kalevala Korun ajankohtaisia kuulumisia /  
toimitusjohtaja Riitta Huuhtanen

klo 15.00

Kalevala Korun kulttuurisäätiön apurahojen jako 
Kulttuuritehdas Korjaamo 

Töölönkatu 51 A-B, Helsinki

Ilmoittautuminen Kalevalaisten Naisten Liittoon 5.6. mennessä: 
leena.asp-rinne@kalevalaistennaistenliitto.fi tai puh. 09 604 791

Kirjoittajan artikkeli perustuu hänen Pro grrr adu-tutrr -

kielmaansa Kerä vieri, keträ vieri. Naisten tekstiilityöt KK

Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan uskomus- ja runolauluKK -

perinteessä. (Talvela Nina, Helsingin yliopisto, 2TT 013). 

Lähteinä on käytetty Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran rr

Kansanrunousarkiston kokoelmia.KK
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Teksti ja kuvat Laura Puromies

Sauna on osa suomalaisuutta, vai onnko suoma-
laisuus osa saunaa? Kumpi määritttelee kum-
paa? Varmaa kuitenkin on, että jokaisella on 
jokin side saunaan. Se on paikka, joka jakaa 
yhteisiä kokemuksia ja merkityksiä.

Juhannuksena Suomessa lämpiää varmasti tuhansia sau-
noja: ne voivat olla rannalla, niityn laidalla, metsässä, 
kellarissa… Maanteillä on hiljaista, mutta saunarannoissa
kuhisee. Sauna on osa elämää. Sillä on suhde syntymään 
ja sillä on suhde kuolemaan. Sauna on luontoa ja kulttuu-
ria. Sillä on oma maisemansa ja tulella, kivellä ja vedellä
on oma roolinsa saunassa. Saunan luonto on kulttuuris-
tettua luontoa.

Saunasta kerrotaan ja saunaa muistellaan usein nostal-
gisesti ja se koetaan jopa pyhänä ihmistä luontoon liittä-
vänä ilmiönä. Saunamuistot ovat kuin pastisseja, joissa 
menneisyys nousee osaksi kokemusta. Nämä pastissit ja-
kavat meille kuvia ja kaikkien aistien välittämiä muistoja 
saunasta kehollisena ja henkisenä kokemusten paikkana.
Pastissia voidaan pitää kirjallisuudenlajina, joka jäljitte-
lee jotakin tiettyä kirjailijaa tai tyylilajia. Sillä luodaan 
yhteyttä ja osoitetaan kunnioitusta johonkin menneeseen
aikakauteen ja tyylilajiin. 
Saunamuistoja kerätessä ihmiset ovat kirjoittaneet käsi-
tyksiään saunasta. Kerronta soljuu välillä muistojen vä-
littämään kuvailuun, joka on kuin pastissi muun kerron-
nan kudelmissa. Muistojen kirjomina pastissit yhdistävät 
kokemuksia menneistä, tarkentamatta sen erityisemmin
ajanjaksoja, joihin ne viittaavat tai joita ne kuvaavat.

Saunan maisema

Monelle sauna sijaitsee rannassa ja saunan maisemaan
kuuluu polku, kenties niittyä, metsänreunaa, koivikkoa, 
lintujen laulua, rantaveden aaltojen loiskehdintaa. Ran-
tasaunan maisema muistetaan usein kesästä. Linnut lau-
lavat, polun sammal on pehmeää paljaiden jalkojen alla, 
hyttyset ottavat osansa, kukat kukkivat ja vihtakoivut 
ovat lehdessä. Maaseudun pihapiirien saunoissa on sau-
nottu ympäri vuoden ja niitä muistellessa saunapastissiin 
voi myös kuulua lumen narskunta kenkien alla ja jäähän
karahtanut tukka, kirkas kuutamo ja lumen kajo.

Itse saunarakennusta muistellaan pienenä harmaana 
mökkinä polun päässä. Maisemaansa vetäytynyttä ka-
run kaunista rakennusta on pidetty juuri oikeanlaisena 
saunana. Sauna on ollut pitkään vaatimaton pihapiirin 
rakennus, jossa käynti jo sinänsä on ollut matka mennei-
syyteen. Sauna on esimerkiksi voinut säilyä pitkään säh-

köttömänä rakennuksena, jossa peseydytään kynttilän
valossa tai ikkunan ulkopuolelle ripustetun myrskylyh-
dyn turvin. Samaten pihapiirin saunarakennus on voinut 
olla kantoveden varassa, vaikka talossa muuten olisi jo 
juokseva vesi.

Saunamaiseman aistimiseen kuuluu tärkeänä osana sinne
johtava polku ja saunan edustalla vilvoittelu. Saunapol-
kua kulkeminen ja siitä kertominen on osa saunamuiste-
lua. Matka saunaan ja saunasta ei liity vain pihapiirin ja
rantojen saunoihin. Myös kaupungin yleisissä saunoissa 
ja kerrostaloyhtiön saunoissa saunominen ja saunamuis-
tot kehystetään kertomuksella saunaan menemisestä. 
Saunatie voi olla meluisa, liikenteen keskellä kuljetaan
tavanomaisesta vaatetuksesta poiketen, kerrostalon pi-
han poikki voidaan kävellä kylpytakissa, hississä tuoksuu
edellisen saunojan jälkeensä jättämä saippuan tuoksu. 

Luonto saunassa

Sauna on perinteisesti rakennettu luonnon ja kulttuu-
rin rajalle; rannalle, metsän reunaan, pihapiirin syrjään.
Hyvänä saunana on pidetty mahdollisimman luonnonlä-
heistä saunaa. Ihmisen kädenjälki saunassa on haluttu 
pitää vähäisenä. Monen muistelijan mielessä nostalgian
kiillottamana kuvana kimmeltää aitona ja oikeana pidet-
ty savusauna, jossa ihminen oli vain koonnut luonnone-
lementit kasaan rakennukseksi, joka oli kuin luonnon 
kirkko; paikka puhdistautumiselle ja hiljaisuudelle, jossa
luonto saarnasi avoimesta räppänästä kiukaan kihistessä 
jalkojen juuressa.

Aito luonnonläheinen savusauna oli hirttä, ei välttämättä
edes tarkasti tasamittaan salvottu nurkistaan, maalattia, 
kivistä ladottu kiuas, ilman muurilaastia kasattu. Luon-
nonläheinen sauna on tuottanut myös luonnonläheisiä 
elämyksiä. Saunapastisseissa voidaan kuvata hetkeä, jol-
loin oma keho ja sitä pitkin juoksevat hikinorot ovat kuin
kevätpuro ja vilvoitteluhetki saunan edustalla voi olla po-
sitiivisen ja tasavertaisen luontosuhteen kyllästämä: hyt-
tyset eivät ärsytä, maailma on uusi ja ihmeellinen kuin 
luomiskertomuksen jäljiltä, kaikki on sangen kaunista ja
hyvää.

Saunan monet muistot
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Menneisyyttä ja myyttisyyttä

Saunapastisseissa kivelle, vedelle ja tulelle annetaan 
myyttisiä merkityksiä. Saunaan liittyy sekä luonnon että 
menneisyyden mystifioimista. Saunapastisseissa on myös 
kalevalaiseen poeettiseen menneisyyteen ja vanhoihin 
syntymyytteihin yhdistettävissä olevia teemoja. Vedestä, 
tulesta ja kivestä puhuttaessa muistellaan alkukantaista 
pyhyyttä ja puhtautta ja raudasta kerrottaessa tiedetään 
raudan synty ja miten siitä on laulettu. 

Löylyn heittäminen muistetaan pastisseissa liittyvän sie-
luun. Löyly onkin vanha suomalaisugrilaisen kantakielen 
sana, joka tarkoittaa elämää, sielua, hengitystä ja henkeä. 
Muinaissuomalaisessa myytissä tuli on saatu taivaalta. Il-
marinen iskee tulta, mutta tulikipinä joutuukin kalan vat-
saan. Saunassa on läsnä järvestä – kalojen keskeltä – nos-
tettu vesi, joka höyrynä saunasta räppänän kautta kohoaa 
jälleen taivaalle. Saunapastissien mystifioima sauna ikään 

kuin pitää yllä myyttistä kiertokulkua luonnonelement-
tien välillä.

Pastissien myyttisyys ja menneisyys voi olla myös  
henkilökohtaisempaa ja arkisempaa. Saunassa muis-
tellaan lapsuuden saunaa, omaa syntymää, kuolleita 
sukulaisia ja tunnetaan rauhoittavaa pysähtyneisyyden 
tunnetta. On aikaa keskittyä omaan itseensä ja asettaa 
itsensä saunan maisemaan; sen aikaan ja tilaan. 

Laura Puromies on Kalevalaisten Naisten Liiton  

hallituksen jäsen ja valmistee saunaan liittyvää  

väitöskirjaa Turun yliopiston maisemantutkimuksen 

oppiaineeseen. 
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Tämän Kalevalaisten Naisten Liiton 80-vuotis-

juhlatavoitteen ensi vuodeksi esitti liiton 

puheenjohtaja Sari Kaasinen kalevalaisille 

naisille Kalevala Korun Väentuvassa vuosikoko-

uspäivänä huhtikuussa.

– Meidän tehtävämme on suomalaisen kulttuu-

riperinnön säilyttäminen, siirtäminen ja uudis-

taminen. Perinne on tässä ja nyt. Kaikki se mitä 

teemme on perinnettä tai siitä tulee perinne. 

Iloitkaamme tästä, Sari Kaasinen hehkutti.

Vuosi 2015 ei ole yksin Kalevalaisten Naisten Liiton juh-
laa, se on myös Kalevalan 180-vuotisjuhlavuosi ja Kan-
telettaren 175-vuotisjuhlavuosi. Tasavallan presidentin
puoliso Jenni Haukio on lupautunut juhlavuoden suoje-
lijaksi. Aikanaan presidentin rouva Kaisa Kallio emännöi
Elsa Heporaudan ensimmäisiä korukutsuja presidentin-
linnassa. Perinne elää.

Perinne kuuluu ja ilo näkyy

Kalevalaisten Naisten Liitto on koko juhlavuoden koor-
dinaattori eli kokoaa ohjelmiston ja vastaa viestinnästä. 
Mukana yhteistyössä ovat Kalevala-seura -säätiö, Suoma-
laisen Kirjallisuuden Seura, Kansanrunousarkisto, Sibeli-
us-Akatemian kansanmusiikin aineryhmä, Seurasaarisää-
tiö ja Helkanuorten Liitto.

Elokuiset kansallispukutuuletukset ovat osa juhlintaa 
tänä vuonna ja juhlavuonna. Saija Saarela suunnitte-
lee juhlavuoden korun, jota Kalevalaiset Naiset ympäri 
Suomea markkinoivat eteenpäin. Suunnitteilla on myös
yhteinen kalevalainen kiertue Kalevala Korun ja Kaleva-
laisten Naisten Liiton sekä yhdistysten kanssa eri puolille 
Suomea. 

Juhlavuosi avataan Folklandia risteilyllä tammikuussa.
Valtakunnallinen pääjuhla on Kalevalan päivänä Finlandia-
talolla ja kekriä juhlitaan Suomenlinnassa. Kesään mah-
tuu myös kulttuuripäivät Kuhmossa ja matka Vienaan. 

– Näiden rinnalla yhdistyksissä on aivan varmasti lu-
kemattomia tapahtumia, sillä tavoitteena on tehdä yhdes-
sä iloinen juhlavuosi, korostaa Sari Kaasinen.

Puheenjohtajan ääni ratkaisi jäsenmaksun

Vuosikokous järjestettiin viimeisen kerran keväällä, sillä
uusien sääntöjen mukaan Liitto siirtyy syyskokouskäy-
täntöön. Toimintavuosi ja tilikausi ovat tästä eteenpäin
1.4.–31.3. Varsinainen vuosikokous on 27.9.2014 Lap-
peenrannassa.

Vuosikokouksessa Kalevala Kartanossa oli mukana 47 
yhdistystä ja 78 virallista edustajaa. Kokouksen asialistal-
la ei ollut henkilövalintoja, vaan ne tehdään syyskuussa
Lappeenrannassa. Vuosikokous päätti yksimielisesti jat-
kaa nykyisen hallituksen toimikautta syksyn vuosiko-
koukseen saakka sekä valtuutti hallituksen edustamaan
Liittoa Kalevala Korun ja Kalevala Kartanon yhtiökokouk-
sissa.

Jäsenmaksun korotusehdotus 15 euroon herätti vilkas-
ta keskustelua. Ylä-Savon Kalevalaiset pitivät 15 euroa
liian korkeana. Tampereen Kalevalaiset Naiset ehdottivat
13 euroa. Molempia esityksiä kannatettiin. Äänestys oli
tiukka, sillä 37 kannatti 13 euroa ja 37 kannatti 15 eu-
roa. Sääntöjen mukaan puheenjohtajan ääni ratkaisee.
Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen kannatti hallituksen esitystä, 
joten Liiton jäsenmaksuksi tuli 15 euroa. Menettelytapa
varmistettiin vielä yhdistystoiminnan käsikirjasta, sillä 
puheenjohtaja ei ollut minkään yhdistyksen virallinen 
vuosikokousedustaja.

Keskustelua kokouksessa herättivät jälleen virallisten 
vuosikokousedustajien matkakorvaukset. Hallitus esitti, 

Teksti Annamari Maukonen

Kulttuuri kunniaan ja  

kalevalaisuus näkyviin!

Ajankohtaista
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Parikkalan piika  
saa oman patsaan

Parikymmentä naista voi tehdä vaikka mitä, jos ha-
luavat. Tämän osoittavat todeksi Parikkalan Kaleva-
laiset Naiset, jotka päättivät hankkia kotiseudulleen 
uuden patsaan. Pronssiin valetun Parikkalan Piian 
kustannusarvio on 28 000 euroa, mutta se ei yhdis-
tyksen naisia huimaa.

– Olemme aloittaneet 
haastekampanjan paikal-
lisessa lehdessä, pitäneet 
myyjäisiä ja muokanneet
ikiaikaiset postikortit tuot-
tavaan käyttöön, kertoo
Parikkalan Kalevalaisten 
Naisten puheenjohtaja Raili 
Pulkkinen, hankkeen puu-
hanainen. Patsaan on tar-
koitus seistä paikallaan kes-
kellä kylää jo kesällä 2015.

että vuosikokouspaketti maksetaan yhdelle viralliselle
vuosikokousedustajalle eikä matkakustannuksia korvata.
Kokouksessa nousi kaksi vastaehdotusta, joissa esitettiin 
korvattavaksi matkakustannuksia tai matkakustannuksia
ja vuosikokouspaketti. Äänestyksessä voitti esitys, jossa 
yhden virallisen vuosikokousedustajan matkakulut kor-
vataan. Liiton talousarvioon päätös merkitsi  noin 10 000 
euron menoerää.

Liiton hallituksen jäsenten matkakorvaukset ja kokous-
palkkiot pienenevät. Hallitus esitti palkkioiden pienen-
tämistä osana talouden tasapainottamista. Hallituksen 
jäsenten palkkioksi tuli 50 euroa kokoukselta (aiemmin
150 euroa) ja puheenjohtajan palkkioksi 150 euroa (200
euroa).

Puheenjohtajapajassa pohdittiin taloutta

Kalevalaisten Naisten Liitto on vahva organisaatio, jolla
on laaja yhdistysverkosto eri puolilla maata. Toiminnan
ydintä ovat paikalliset ja valtakunnalliset tapahtumat,
joissa suomalainen kulttuuri ja kansanperinne hehkuvat
omintakeisesti ja aidosti. Tämä kaikki tarvitsee myös ra-
hoitusta, jota puheenjohtajapajassa ideoitiin.

Toiminnanjohtaja Sirpa Huttunen avasi puheenjohta-
japajan muistuttamalla, että maailma on täynnä mahdol-
lisuuksia. 

– Meillä on yhteinen kalevalainen tarina, jota voim-
me kertoa omilla paikkakunnillamme yhdessä tai muiden 
kanssa. Avoimet tapahtumat avaavat ovia ja vahvistavat 
toimintaamme.

Iloa elämään, oli kunniapuheenjohtaja Kirsti Mäkisen viesti.
Vieressä tytär ja niin ikään kalevalainen nainen Kati Solastie.

Puheenjohtajapajoissa pohdittiin varainhankinnan keinoja.
Miten löytää resursseja kulttuurityöhön?

Teemme sen mahdolliseksinordea.fi

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.
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Tasavallan presidentin  

puoliso Jenni Haukio 

on lupautunut  

juhlavuoden suojelijaksi.
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Kalevalaiset Naiset antaa minulle juuret

Kalevalainen kipinä syttyi Jaana Hyrkkäseen jo kym-
menvuotiaana, kun hän oli mukana Kuopion helkatoi-
minnassa.

– Oli upeaa lausua kansallispuvussa kalevalaisia 
värssyjä, muistelee Joutsenon Kalevalaisten Naisten
tuore sihteeri. Hyrkkänen liittyi Kalevalaisten Naisten
toimintaan uudelleen muutama vuosi sitten muutet-
tuaan Joutsenoon. Viimeinen pisara liittymispäätök-
seen tuli Udmurtian kulttuurimatkalta, jossa Jaana oli
tanhuamassa. Mukana oli myös kalevalaisia naisia, jot-
ka Pirta-lehden myötä houkuttelivat mukaan.

– Suosittelen Kalevalaisia naisia kaikille, jotka muut-
tavat uudelle paikkakunnalle ja kokevat olonsa juuret-
tomaksi. Minä olen muuttanut elämäni aikana niin
monta kertaa, että en ole juurtunut minnekään. Minun 
juureni ovat suomalaisessa perinteessä. Kalevalaiset
Naiset on minulle järjestö, joka antaa juuret, Jaana
Hyrkkänen iloitsee. 

Osmansolmu tuo onnea seitsemälle

Osmansolmu on ikiaikainen onnea tuottava merkki. Se
on myös Kalevalaisten Naisten Liiton myöntämä tunnus-
tus, jonka on tarkoitus innostaa kalevalaisia naisia järjes-
tötyössään. 

Liiton hallitus myönsi osmansolmun 
seuraaville henkilöille:
Riitta Lavonius ja Eliisa Rosberg, Heinolan Kalevalaiset
Naiset
Päivi Sandberg, Imatran Seudun Kalevalaiset
Sanni Kankainen, Jyväskylän Kalevalaiset Naiset
Marjatta Nikunen, Kuusankosken Kalevalaiset Naiset
Reeta Niskanen, Sotkamon Kalevalaiset Naiset
Marja-Liisa Patrikainen, Ylä-Savon Kalevalaiset

Ajatuksia kalevalaisuudesta

Osmansolmut on luovutettu tai luovutetaan kevään ku-
luessa saajilleen kotiyhdistysten tilaisuuksissa. Kaksi os-
matarta, Päivi Sandberg ja Marja-Liisa Patrikainen, saivat 
solmunsa Liiton vuosikokouksessa Kalevala Kartanossa. 
Siellä he pohtivat myös kalevalaisuutta tässä ja nyt.

Päivi Sandberg Imatran Seudun Kalevalaisista oli iloisen
hämmentynyt saamastaan tunnustuksesta. Hän kokee
kalevalaisten naisten toiminnan nimenomaan yhdessä
tekemisen ja jakamisen ilona. Hän virittelikin puheenjoh-
tajakaudellaan käytännöllistä yhteistyötä muihin Imatran 
kulttuuriyhdistyksiin ja hankki uusia jäseniä ahkerasti.
Pirta-lehden toimitusneuvoston puheenjohtajana Päivi
Sandberg oli avaamassa eri yhdistysten toiminnan kautta
kalevalaista kulttuurikenttää yhä laajemmaksi.

– Pirta on vahva kulttuurilehti, jonka moni-ilmeiset nä-
kökulmat ja taitavat kirjoittajat rakentavat kiinnostavak-
si. Se on ikkuna kalevalaisuuteen ja perinteeseen ja sitä 
kautta saamme rakennuspuita omaan toimintaammekin, 
iloitsee Päivi Sandberg.

Toinen osmattarista, Marja-Liisa Patrikainen Ylä-Savon
Kalevalaisista kirjoittaa, valokuvaa, arkistoi, tekee käsi-
töitä, leipoo ja esiintyy ja lausuu. Hänellä on jalat maas-
sa, mutta samalla aina uuteen valmis luotettava ideoija.

– Millaista toimintaa teillä on tarjolla? Tämä on yleensä
ensimmäinen kysymys, johon on oltava valmiiksi mietit-
ty vastaus, mikäli haluaa saada mahdollisen uuden jäse-
nen kiinnostuksen heräävän kalevalaisuuteen järjestönä 
– muutenkin kuin hetkellisesti, kohteliaisuuden vuoksi, 
pohtii Marja-Liisa Patrikainen.

– Parhaimmassa tapauksessa asia selviää muutamal-
la avainsanalla. Omalle yhdistykselle on parasta kiireesti 
laatia kattava esitepaketti, ellei sellaista ole jo valmiina. 
Kotisivu on kelpo kanava, mutta ei toimi yksistään. Hen-
kilökohtainen, sopivasti aatteella maustettu puheenvuoro
tekee terää.

Louhi sai rinnalleen kaksi osmatarta, Marja-Liisa Patrikaisen ja 
Päivi Sandbergin vuosikokouspäivänä Kalevala Kartanossa.
Kuva Seija Tiihonen.
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Riitta Varpuharju uskoo ikirunon voimaan.
– Runo muuttuu lauluksi, soitoksi, draamak-
si ja jopa käsityön keinoin runo elää. Helko-
jen  ainutlaatuisuus on aineettoman kulttuu-
riperinnön vaalimisessa ja uudistamisessa. 
Olemme Väinämöisen lapsenlapsia, joilla soitto
soi soreasti, pohtii draamakasvattaja, äiti, erityis-
opettaja, helkaohjaaja, kalevalainen nainen ja 
Helkanuorten liiton tuore puheenjohtaja.

Tuota runon ilosanomaa laukaalainen Riitta Varpuharju 
haluaisi jakaa yhä useammalle. Tällä hetkellä helkaryh-
miä toimii Laukaan ohella Helsingissä, Kotkassa, Porissa,
Lempäälässä, Kuhmossa ja Hankasalmella.

– Pula on erityisesti ohjaajista, sillä lapsia tulisi var-
maankin helposti lisää. Nyt jäsenmäärämme on pari sa-
taa, joka tekee rattaiden pyörittämisestä välillä raskaan. 
Olisi hienoa, jos yhteistyömme Kalevalaisten Naisten 
kanssa tiivistyisi ja saisimme enemmän tukea toisiltam-
me. Mitä tiiviimpi lähiverkko, sen tehokkaampaa.

Yksi syy helkojen jäsenmäärän pienenemiseen on ol-
lut koulujen kerhotoiminnassa tapahtuneet supistukset ja 

muutokset. Nyt Helkaliitolla on uusia ideoita jäsenmää-
rän kasvattamiseen.

– Kymppikerhot perustuu ajatukseen, että kokoonnu-
taan kerran kuussa runon, musiikin tai tanhun äärellä.
Kymppikerho olisi avoin kaikille eikä korkea kerhomaksu
tai välineiden hankkiminen olisi esteenä. Runo, laulu ja 
soitto ovat ilmaisia, muistuttaa Riitta Varpuharju.
Hän on itse saanut helkatoiminnasta paljon eväitä. Se on
voima, joka kannustaa tuoretta puheenjohtajaa jakamaan 
ikirunon iloa muillekin.

– Olen itse saanut esiintymiskokemusta, itsevarmuut-
ta, uusia elämyksiä ja ennen kaikkea yhdessä tekemisen
iloa ja taitoja helkavuosinani Hankasalmella. Vahvat, 
idearikkaat naiset ovat olleet ja ovat edelleen tukenani,
sillä tämä on yhteistyötä, iloitsee Riitta Varpuharju.
Riitan omat tyttäret, nelivuotias Hilja ja vuoden ikäinen 
Katri ovat jo oppineet kalevalaisia värssyjä. Koko perhe
on äidin tukena harrastuksessa, joka vie aikaa, mutta an-
taa tilalle voimaa ja iloa.

– Tärkeille asioille löytyy aina aikaa. Tällä hetkellä hel-
katyö on minulle rakas ja tärkeä juttu.

Uusi puheenjohtaja  

    uskoo runon voimaan

Teksti Annamari Maukonen, kuvat Mika Varpuharju

Helkanuorten johto
uudistui Kotkassa

Kotkan vuosikokouksessa 13.4.2014 
Helkanuorten liitto ry:n puheenjohta-
jaksi valittiin Riitta Varpuharju Hanka-
salmen Helkanuorista. Hallituspestin 
jätti kuusi vuotta puheenjohtajana 
toiminut Katariina Meltti Helsingin 
Helkanuorista. Varpuharjun lisäksi 
hallitukseen valittiin Sini Siimes- 
Tiainen Kotkasta, Lotta Raussi  
Kotkasta ja Tuula Virtaranta-Levo  
Porin seudulta.

Ajankohtaista
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Ihanat, kamalat

Teksti Riikka Kiuru

Eri tavoin eläviä kiusaavat vainajaolennot ovat kan-
sanperinteen kestosuosikkeja. Kuolemanpelko ja 
käsitykset tuonpuoleisesta elämästä lietsovat kerto-
maan tarinoita kuolleista, jotka eivät suostu pysy-
mään aloillaan.

Vanha suomalainen kansanperinne ei muodosta tästä
poikkeusta, vaan myös meidän esivanhempiamme kiu-
sasivat kirkonväki, kotona kulkijat, manalaiset ja muut
vastaavat. Näillä olennoilla on kuitenkin hyvin vähän 
yhteistä nykykansanperinteen zombien kanssa. Millaista
joukkoa ovat nämä, haitilaisen voodoo-uskonnon noituu-
della kuolleista herätetyiksi uskotuilta eläviltä kuolleilta
nimensä lainanneet ihmissyöjähirviöt?

Pelottavia zombit ovat ainakin. Voidaan väittää, että mi-
kään muu kauhugenre kuin zombifiktio ei sisällä näin 
täydellistä kirjoa kauhuelementtejä: kuolema, nurkan 
takaa tai pimeästä hyökkäävä hirviö, kävelevät mätäne-
vät vainajat, kannibalismi, elävältä syödyksi tuleminen,
tappava pandemia, yhteiskuntajärjestyksen ja infrastruk-
tuurin romahdus, äärimmäiset katastrofiolosuhteet, vah-
vimman valta, silmitön väkivalta, jatkuva vaatimus paeta
tai taistella, nälkä, epätietoisuus läheisten kohtalosta…
Mistä ihmismielen pimeästä syöveristä nämä möröt ovat
oikein kotoisin?

Nykyzombien alkuperä on hyvin tunnettu. Voodoo-zom-
bit päätyivät populaarikulttuurin sisällöksi Yhdysvalto-
jen kautta William Seabrookin julkaistua vuonna 1929 
Haitista kertovan teoksensa The Magic Island. Zombeja,
sellaisena kuin zombifanit niitä tänä päivänä ovat oppi-
neet rakastamaan eli ihmislihaa himoitsevina tappavaa 
infektiota levittävinä sivilisaation romuttavina laumoi-
na, ei kuitenkaan ollut olemassa ennen vuotta 1968. 
Nykyzombi syntyi George A. Romeron ohjaamassa kult-
tielokuvassa Elävien kuolleiden yö (The Night of the 
Living Dead). Haudoistaan nousseiden kuolleiden kam-

mottavuus nousi uusiin sfääreihin, kun kauhuklassikko 
yhdisti niihin ihmissyönnin lähes universaalin tabun. Ve-
rellä, sisälmyksillä ja graafisella väkivallalla mässäileville 
kauhuelokuvan splatter- ja gore-lajittyypeille elokuva on 
kiistaton merkkipaalu. Pelkkä veri ja väkivalta eivät kui-
tenkaan riitä selittämään zombien suurta suosiota. Mikä 
on tehnyt ”romerolaisesta zombista” kauhukuvastomme 
kiintotähden?

Turvallista pelkoa

Zombifanin näkökulmasta vastaus on selvä. Zombien 
viehätys on ensinnäkin niiden kauhun monitasoisuudes-
sa ja vahvassa yhteiskunta- ja moraalikriittisessä poten-
tiaalissa. Zombit ovat harvoin vain zombeja vaan niiden 
kautta kerrotaan väkeviä tarinoita ihmisyydestä ja länsi-
maisesta elämäntavasta. Kyltymättömän himon vallassa 
tyhjin katsein vaeltava tuhoa kylvävä zombilauma on 
viiltävä peili hedonistisen kulutusyhteiskunnan jäsenille.
Viemällä ihmiset tarinassa keskelle zombiviruksen saas-
tuttamaa dystopiaa voidaan myös piirtää synkkiä kuvia
siitä, miten toinen ihminen edustaa usein paljon synkem-
pää kauhua kuin mikään hirviö.

Toinen syy kestävälle viehätykselle on zombiapokalypsi 
kiehtovana ja kauhistuttavana itsetutkiskelun välineenä.
Miten minä selviytyisin äärimmäisen katastrofin keskel-
lä? Olisinko pyyteetön sankari, joka selviytyy päivästä 
toiseen vai murtuisinko ensimmäisenä päivänä? Itsensä
kuvitteleminen zombiapokalypsin keskelle on lopulta 
huomattavasti vähemmän ahdistavaa kuin kuvitella it-
sensä realistisempaan kauhuskenaarioon kuten selviyty-
mään sotatoimialueelle tai keskelle äärimmäistä nälän-
hätää. Koska zombit ovat kuitenkin vain satua, voimme
pelätä rauhassa. 

Kolmas syy on, että zombit kuuluvat niitä rakastavalle
kansalle. Zombiviihdettä kuluttava yleisö ei ole vain pas-
siivinen vastaanottaja vaan muodostaa aktiivisen ker-
rontayhteisön, jonka käsitys siitä millaisia zombit ovat 
”oikeasti” on yhtä tärkeä osa zombiperinteen sisällön-
tuotantoa kuin elokuvat, kirjat ja tv-sarjat. Internetissä 
julkaistava fanifiktio, ja meemit tai keskustelupalstojen 
ketjut vaihtoehtoisista zombiapokalypsi-selviytymistra-
tegioista ovat elävää kansanperinnettä, jonka puitteissa 
yleisö jatkaa ja muokkaa tarinoita.

Juoksemaan zombien kanssa?

Ihmisten halu eläytyä tarinoihin ja leikkiä tuo zombit
ulos sarjakuvien sivuilta, tietokoneen ruudulta ja val-
kokankailta. Zombifanit kautta maailman osallistuvat 
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innokkaasti pukuiluharrastusta, roolipelillisyyttä ja elä-
mystapahtumaa yhdistäviin zombikävely-, zombi pubi-
kierros- ja zombijuoksutapahtumiin. Tapahtumatyypeis-
tä kahdessa ensimmäisessä fokus on visuaalisuudessa 
– zombeiksi pukeutuneet ihmiset etenevät ennalta mää-
rätyn reitin vaikuttavissa asuissaan. Kolmas tapahtu-
matyyppi on toiminnallisempi sillä siihen voi osallistua
zombiroolin lisäksi myös ihmisenä, jota zombiosallistujat 
jahtaavat.

Suomessa on järjestetty aiemmin Zombie Walk -kulkuei-
ta ainakin Helsingissä, Oulussa ja Hämeenlinnassa. Kesä-
kuun seitsemäntenä tänä vuonna järjestetään Zombierun 
Suomi ry:n toimesta Riihimäellä Zombierun Suomi 2014
estejuoksu- ja populaarikulttuurielämystapahtuma. Ta-

pahtuma on ensimmäinen laatuaan Suomessa – kaikkien
zombifanien ehdoton kotimaanmatkailuelämys tulevalle
kesälle ja varmasti hauskaa vaihtelua muillekin tavan-
omaisempiin kesätapahtumiin turtuneille.

Kirjoittaja Riikka Kiuru on folkloristi,

Zombierun Suomi ry:n sihteeri ja Zombierun Suomi 2014

tapahtumakoordinaattori.

Lisätietoja Zombierun Suomi 2014 tapahtumasta 

www.zombierunsuomi.com

29
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Arviot

Kirjailijoiden Kalevala

Kalevalaseuran vuosikirja 92

Toimittaneet Antti Tuuri, Ulla Piela ja Seppo Knuuttila.

SKS 2013.

Teksti Eriikka Sailo

Kalevalaseuran vuosikirjassa 92 puhuvat kirjailijat. Kirja
on jatkoa Kalevalaseuran vuonna 2009 aloittamalle Tai-
teilijoiden Kalevala -hankkeelle. Aikaisemmin ovat olleet 
esillä nykysäveltäjät ja kuvataiteilijat. Kirjassa tutkijat 
purkavat auki Kalevalan tekstit, niiden syntyhistorian ja 
laulutavan. Kirjailijat kertovat omista kokemuksistaan 
ja teoksistaan, joiden innoittajana Kalevala on toiminut. 
Asiantuntijoiden tekstit purkavat Kalevala
eepoksen palasiin ja helpottavat teoksen lu-
kua – teos on helpompi nauttia palasina kuin 
isona lohkareena.

Kalevalan esikuvana ja perustana ovat ol-
leet Elias Lönnrotin tuntemat eeposmallit,
kansanrunot- ja laulut. Teoksen keskeisi-
nä teemoina ovat ihmisiä aina kiinnostavat
kysymykset: maailman synty ja loppu, tah-
donvapaus ja kohtalo, onni ja rakkaus, tule-
vaisuudesta tietäminen, kuolema ja sen jäl-
keinen elämä. Kalevalaa pidettiin alusta asti
Suomen kansan luomuksena ja se sopi ajan poliittiseen 
ilmapiiriin. Kalevalaa käytettiin todisteena suomenkiel-
tä puhuvan rahvaan kyvystä luoda kulttuuria
omalla kielellään.

Gallen-Kallelan tulkitsemat Kalevala-teok-
set ovat piirtyneet syvälle suomalaisten mie-
liin ja vaikuttaneet mielikuviin Kalevalan ta-
pahtumapaikoista. Rosa Liksomin sarjakuva 
Lemminkäisen eka urotyö on uutta Kalevala 
kuvastoa. Sarjakuvassa Lemminkäinen ja Hir-
vi taistelevat naisesta hiihtokilpailun avulla.
Selkeä piirrostyyli ja kantaaottavat puhekuplat
kertovat nyky-Kalevalan vahvoista naisista. 

Europaeus, 
näyttämön juhlaa
EuropaeusEE

Suomen Kansallisteatteri

Teksti Kirsti Mäkinen

Nero vai hullu, suurmies vai kummajainen?
Kalevalan päivänä sai Suomen Kansallisteatterissa en-
si-iltansa Juha Hurmeen Europaeus, näytelmä syrjään
jääneestä 1800-luvun tiedemies-kulkurista ja hänen ka-
vereistaan, kansallisen heräämisemme etujoukoista.

Harvoin on saanut kokea niin täyttä teatterielämystä.
Pieni lava pursuaa vanhoja tuttujamme, on
Elias, Aleksis, August, Josef Julius, on in-
keriläisiä laulajatyttöjä, kaikki kovassa ve-
dossa. Meno on alusta lähtien hulvatonta,
suurmiehemme jumppaavat silintereineen,
ja D. E. D. vetäisee hymysuin spagaatin! Ja 
ihanasta musiikista kiitos erityisesti Petra
Poutanen-Hurmeelle. 

Esitys on nimihenkilönsä puolella ja saa
katsojasta pian Danielin puolustajan, anka-
raan loppuun saakka. Silti ei jää epäselväk-
si, miksi tämä mies ei ole aina sympatioita

kerännyt. Hän on sietämättömän hankala, hän tietää kai-
ken, hän vastustaa muiden ideoita, hän on outo, hän on 

ihan oikea kummajainen. Katsojien hellyys ei 
auta, mies haudataan Pietarin yhteishautaan.
Esitys jättää kysymyksiä, niin kuin pitääkin.
Mikä oli Lönnrotin arvovallan osuus miehem-
me kohtalon alamäkeen, millainen olisi Euro-
paeuksen ”Kalevala”? Mitkä piirteet päähen-
kilöstämme olisivat nousseet keskeisiksi, jos
hän olisi ollut suurta sukua, joka olisi Helsin-
gissä pitänyt omalaatuisen jälkeläisen puolia?

Syvän kummarrukseni saavat Juha Hurme, 
Europaeus–Timo Tuominen, inkeriläiset tytöt
Petra Poutanen-Hurme ja Hanna Rajakangas 

sekä jokainen näyttämön tämänkertaiseen ihmeeseen
osallistunut esiintyjä.

Europaeus jatkaa syksyn ohjelmistossa Pienellä näyttämöllä.
Sinne, hyvät ihmiset!
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Arviot

Innostava pieni tiikeri

Pieni tiikeri. Lauluja lapsille.

Maailman musiikin keskus 2013.

Levy syntyi Kalevala Korun kulttuurisäätiön tuella.

Teksti Sirpa Huttunen

Pieni tiikeri -levy pysäyttää aikuisen ja kutsuu laulamaan
ja iloitsemaan. Levyllä tarjoillaan maistiaisia maailman 
musiikkikulttuureista koteihin, kouluihin ja 
päiväkoteihin. Levyllä seikkaillaan Afrikassa, 
Intiassa, Espanjassa, Turkissa ja Kuubassa. 
Levyllä esiintyvät artistit ja esiintyjäryhmät 
Arnold Chiwalala, Cinta Hermo, Nefes, Pape 
ja Kasumai, Patalino ja Shava asuvat ja työs-
kentelevät Suomessa. Lisämausteita musiik-
kikeitokseen heittää Sierra Maestra suoraan 
Kuubasta. Levyltä oppii eri maiden perinteistä. 
Leijona ei ole vihainen, jos olet rauhallinen.

Nykyään lapsille tehty musiikki ei ärsytä van-
hempienkaan korvia. Jos sanoja ei kuuntele, mikä enää 
erottaa lasten musiikin aikuisten musiikista. Suoma-
lainen perinneruoka Hernesoppa porisee laulussa in-
tialais-trinidadlaiseen tanssirytmiin. Kun äidinkieli ei ole
suomi, suomi saattaa laulettuna kuulostaa joltain muulta 
kieleltä, kunnes huomaa yhtäkkiä ymmärtävänsä laulun
sanoja. Silloin olemme maailman musiikin ytimessä, yh-
teisessä alkukodissa, sävelten ikiaikaisessa kehdossa.

Levyn nimikappale soljuu suju-
vimmin ja tuntuu, että nyt pit-
källä matkalla on viimein päästy 
perille. 7-vuotias poika intoutuu
villiin tanssiin. Sohvatyynyt len-
tävät ympäri olohuonetta, sukis-
ta tulee bumerangi ja housuista
lasso. Pienen tiikerin tarttuvat 
rytmit vievät kauas, mutta ovat
kuitenkin niin lähellä. Äidinkin
lanteita alkaa keinuttaa alkuvoi-
mainen energia. Asiallinen virkanainen muuttuu taas
iloiseksi itsekseen. ”Ja me lauletaan, ole iloinen vaan!”

Kansanrunoudentutkija
ja kulttuurivaikuttaja
Sanottu. Tehty. Matti Kuusen elämä 1914-1998. 

Tellervo Krogerus-Siltala 2014, 856 sivua.

Teksti Tuija Saarinen

Professori ja akateemikko Matti Kuusi oli keskeinen suo-

malainen kansanrunoudentutkija, kulttuurivaikuttaja ja

runoilija. Kuusi väitteli tohtoriksi vuonna 1949

kertovan kansanrunouden tutkimuksella Sam-

po-eepos.  Matti Kuusen tuotantoa lävistävä

tendenssi oli kestävien ja muuntuvien ainesten

vuorovaikutus kulttuurissa. Hänen kiinnostuk-

sen kenttänsä oli laaja käsittäen mm. sanan-

laskut, arvoitukset ja huumorintutkimuksen.

Kuusen ansiosta suomalaisessa kansanrunou-

dentutkimusta laajennettiin käsittämään myös

nykykulttuurin tutkimusta. Häni julisti astues-

saan professorin virkaan vuonna 1959, että 

”iskelmä on meidän aikamme kansanlaulu”. Myöhem-

min, Kuusen seuraajan Leea Virtasen aikana, oppiaine

modernisoi myös nimensä folkloristiikaksi.
Matti Kuusi oli kansanrunouden opettajana ennenkuu-

lumattoman suosittu: vilkkaimpana aikana 1950-luvun
lopussa opiskelijat joutuivat varaamaan vuotta aikai-
semmin ajan opinnäytteittensä esittämiseen. Opiskelijat 
ihailivat Kuusen sanomisen taitoa, idearikkautta ja ver-

taansa vailla olevaa älyä, ja täyttivät luentosalit yli 
oppiaine- ja tiedekuntarajojen. Kuusen oppilaista tuli
kansanperinteentutkijoita, suomen kielen ja kirjalli-
suuden opettajia, journalisteja, radio- ja kustannus-
toimittajia, tiedottajia ja kirjailijoita.

Tellervo Krogerus – itsekin Matti Kuusen oppilas – 
on tehnyt mittavan urakan hahmottaessaan Kuusen
monipuolista persoonallisuutta, elämää ja tuotantoa
856-sivuisessa teoksessa Sanottu. Tehty. Matti Kuu-

sen elämä 1914–1998 Krogerus valottaa Kuusen elä-
mää tämän kirjoittamien tekstien kautta: Kuusi jul-

kaisi yli 30 teosta. Lisäksi hän julkaisi yksin tai yhdessä 
toisten kanssa toimittamiaan teoksia, lehti- ja tieteellisiä 
artikkeleita, kannanottoja, pakinoita ja puheenvuoroja. 
Kuusen aktiiviura kesti yli 60 vuotta, mutta hänen vaiku-
tuksensa kertautuu nuoremman folkloristipolven töissä.
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Puheenjohtajalta

Me naiset olemme ihmeellisiä,

sytymme ja sammumme

niin hyvään kuin pahaan.

Me olemme kuin soihtuvalkea,

joka voi saada niin kaunista aikaan,

jos meillä on

yhteishenkeä ja yhteisymmärrystä.

                         - Elsa Heporauta

Me kalevalaiset naiset olemme ihmeellisiä. Me sytymme ja
sammumme, niin hyvään kuin pahaan ja saamme aikaisek-
si kaunista, jos meillä on yhteishenkeä ja -ymmärrystä. El-
san runo on puhutellut minua sen ensimmäisestä lukemis-
kerrasta lähtien. Olen samalla miettinyt meitä kaikkia, eli 
yli neljäätuhatta liitossamme toimivaa ihmeellistä naista. 
Taidamme olla edelleen juuri tuollaisia – paikkakuntiemme
ja yhteisöjemme soihtuvalkeita. Yhteisymmärrys saa mei-
dät aina uudelleen ja uudelleen syttymään tähän kaikkeen
järjestössämme olevaan hyvään ja jokaisen toimijan jaksa-
maan kaudesta toiseen.  Yhteishenki antaa voimia lähteä, 
tehdä ja olla mukana – milloin tekijänä, milloin kokijana.

Meidän täytyy olla ihmeellisiä, koska jo Elsa Heporauta
niin vahvasti koki sen. Myös nykyiset kunniapuheenjoh-
tajamme kertovat oman aikakautensa tarinoita silmät säih-
kyen ja ihmeellisyyttämme korostaen. Mutta mikä on se 
jokin, joka tekee meistä niin ainutlaatuisia? Onhan tässä
maassa paljon toinen toistaan näkyvämpiä järjestöjä ja 
yhteisöjä! Mielestäni se jokin, liittomme tärkein ja koos-
sa pitävä punainen lanka, on määritelty säännöissämme 
jo yhdistystämme perustettaessa. Suomalainen kulttuuri-
perintö, jota nimenomaan sääntöjemme mukaan vaalim-
me, on ainutlaatuinen. Olemme kuitenkin ensimmäisen
kahdeksankymmenen vuoden aikana ehtineet raapaista
siitä vain pintaa. Jokainen uusi sukupolvi on ammentanut 
kulttuuriperinnöstämme omalla tavallaan, oman aikansa ja 
maailmankuvansa mukaisesti. Olisiko nyt aika, jo Suomen
100-vuotisjuhlienkin lähestyessä, ottaa oman, ihmeellisen 
kulttuuriperintömme kaikkinainen vaaliminen ainoaksi 
punaiseksi langaksemme?

Kuten jokainen järjestö, myös me pohdimme vakavasti,
kiinnostaako aikamme nuoria arvokas ja vuosikymmenten 
ajan melko samana pysynyt toimintatapamme? Nuoret kun 
eivät ehdi odotella sisariltoja päästäkseen asian äärelle, 
vaan kaivavat esiin mobiililaitteensa, tviittavat ja täggää-
vät, keskustelevat omissa ryhmissään Whatsupissa, lisää-
vät kuvan Instagramiin ja ehkä tykkäävät tai tökkäävät vie-
lä Facebookissa, jos ennättävät. He ovat kiinni tässä ajassa, 
ja ovat kotonaan aivan eri toimintakulttuureissa kuin me,
perinteiset kalevalaiset, ihmeelliset naiset.

Onneksi tulevaisuus on nuorten. He ovat aikansa Elsa 
Heporautoja – tulevaisuuden tekijöitä ja perinteen luojia,
myös meidän sanomamme ainoita eteenpäin viejiä. Voim-
me vain ihaillen katsoa sitä tarmoa, jota heillä on. Liittom-
me ainoa keino olla olemassa seuraavat 80 vuotta on avata 
ovemme heidän uusille, mielestämme jopa liiankin radi-
kaaleille ideoilleen, ja ottaa heidät ilolla vastaan!
Niin, suomalaisen kulttuuriperinnön vaaliminen järjestö-
työn kautta on ihmeellistä ja ainutlaatuista! Se tekee meis-
tä ihmeellisiä. Se sytyttää meidät aina uudelleen hyvään 
– ja tulevaaisuudessa vielä parempaan.
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Tervetuloa tutustumaan  

Ruotsin Roslageniin  

31.7.–4.8. 2014

Kalevalaisten Naisten Liiton kulttuurimatkan kohde on Roslagen Ruot-

sissa. Matkan aiheena on yhteinen historia viikinkiajalta nykypäivään.

Ohjelma

Perehtyminen historialliseen Roslageniin alkaa tutustumiskäynnillä 

1600-luvun rautatakomo Wira brukissa, Penningbyn keskiaikaisessa lin-

nassa ja Lännan vanhassa museopappilassa. Perjantai-iltana Norrtäljen 

kunnan vastaanotto ja päivällinen höyrylaiva S/S Norrteljellä.

Matkan aikana tutustutaan Storholmenin upeaan Viikinki-

kylään, jossa hallitseva viikinkipäällikkö vastaanottaa vieraat ja tarjoaa

aidon viikinkiajan juhlapäivän kilpailuineen ja juhlipitoineen. 

Uimapuvut ja pyyhkeet mukaan!

Matkan viimeisenä päivänä kiertoajelu sekä käynti Pyhän Birgitan

syntymäkirkossa ja Birgitasta kertovaan näyttelyssä. Lounas nautitaan

Kristinan ja Richardin maatilalla ja tutustuminen heidän viinanpolttimoon

maistelun kera. Matkan aikana pysähdytään useissa merkittävissä

viikinkiajan kohteissa.

Hinnat

Omatoiminen matka Suomesta Tukholmaan. 

Avustamme mielellämme laiva- ja lentomatkojen hankinnassa!

Vaihtoehto 1

Ohjelmapaketti ja majoitus 1.8. – 3.8. / hinta-arvio n. 350 euroa

Vaihtoehto 2

Ohjelmapaketti 1.8. – 3.8. ilman majoitusta / hinta-arvio n. 250 euroa

* Kuljetukset Tukholmasta Norrtäljeen ja takaisin sekä bussiretket

* Kolmen päivän ohjelmapaketti 

(Osa paketissa olevien aterioiden alkoholijuomista maksetaan erikseen) 

* Paikalliset asiantuntijaopastukset suomeksi 

Vaihtoehto 1 sisältää majoituksen Hotelli Roslagenissa ja aamiaisen 

(2 yötä/2hh)

Hinta riippuu osallistujamäärästä, arvio on tehty 35 osallistujalle.

Matkan vastuullisena järjestäjänä toimii Visit Roslagen:

www.visitroslagen.se. Sitova ilmoittautuminen ao. 

sivuston kautta 15.5–31.6.14 välisenä aikana.

Laskemme sen jälkeen matkalle lopullisen hinnan. 

Lisätietoja

Leena Asp-Rinne, leena.asp-rinne@kalevalaistennaistenliitto.fi

puh. 09 604 791

Aulikki Lundgren, aulikki@keycom.se

Caroline Bouvery Holm, Visit Roslagen, caroline.b.holm@visitroslagen.se

Kalevalaisten Naisten Liiton  

valtakunnallinen voimapaikkaseminaari  

Raumalla 30.–31.8.2014

Lauantai  

klo 09.30 Tervetuloa Raumalle!

Raumalaista naisvoimaa  -  Häplänperän valittajat / Rauman KN 

Raumalaisia voimapaikkoja
 

klo 12.00–17.15 Lähtö linja-autolla maailmanperintökohteeseen,   

Sammallahdenmäen arkeologiselle, pronssikautiselle hautaröykkiö-

alueelle. Opastettu kierros (reilu 1 km) ja pronssikautinen ruokailu 

maastossa.

klo 19.00–20.30 Rauman kaupungin vastaanotto,  

Kaupungintalo, Kanalinranta 3

Sunnuntai  

klo 09.30 – 12.00  Voimapaikkaseminaari 

- Musiikin voimalla Lauluyhtye Myytti

- FT Kari Uotila: Muinaisuuden tärkeät paikat - säilyvätkö yhteydet 

vaikka ympäristö ja aika muuttuvat?

- FM Laura Puromies: Tässä paikassa on voimaa, väkeä, tunteita ja 

aisteja

- Kielen voimalla herrat Nyberg ja Brander

klo 13.15–15.00 opastettu kierros maailmanperintökohde Vanhassa 

Raumassa. Kierrokset päättyvät Marelaan laivanvarustajan kotiin,  

jossa olemme rouva Granlundin vieraana. Tarjolla punssia ja pipareita.

Ilmoittautuminen

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään ke 18.6.2014 mennessä  

leena.asp-rinne@kalevalaistennaistenliitto.fi tai puhelimitse  

09 604 791. Ilmoittautuessasi mainitse nimesi, yhdistyksesi nimi, 

yhteystietosi ja mahdollinen erityisruokavaliosi sekä valitsemasi 

paketti.

Majoitus

Majoitus varataan suoraan hotellista ke 18.6.2014 mennessä.  

Huoneita rajoitetusti. Hotelli Cumulus, Aittakarinkatu 9,  

26100 RAUMA, varaukset puh. 02 837821

Huonehinnat  2 hh 86,- euroa / vrk ja 1 hh 73,- euroa /vrk.

Varausta tehdessäsi mainitse Kalevalaisten Naisten Liiton  

voimapaikkaseminaari.

Osallistumismaksut 

Paketti A: Hinta 120 euroa sisältää lauantain ja sunnuntain  

ohjelman, viite 1795

Paketti B:  Hinta 70 euroa sisältää lauantain ohjelman, viite 1850

Paketti C:  Hinta 75 euroa sisältää sunnuntain ohjelman, viite 1960

Muuta huomioitavaa

Varaa sään mukainen vaatetus ja kunnon kävelykengät.

Osallistumismaksut maksetaan ke 18.6.2014 mennessä  

Rauman Kalevalaisten Naisten tilille FI29 5630 0020 3413 57.  

Muista käyttää oikean paketin viitenumeroa. Jos maksun  

suorittaa joku muu kuin osallistuja itse, mainitse tämä  

ilmoittautumisen yhteydessä.
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Yhdistys esittäytyy

Teksti Veera Ryynänen
kuvat Soja Murto-Hartikainen

Etelä-Karjalan naiset  

luottavat yhteistyön

voimaan

Päivi Lavikainen on sekä Lappeenrannan että Joutsenon
Kalevalaisten Naisten puheenjohtaja. Yhdistykset viettävät
tänä vuonna juhlavuotta, sillä kumpikin yhdistys on toi-
minut 60 vuotta. Yhdistykset emännöivät syksyllä pidet-
tävää Liiton vuosikokousta. Vuosikokouksen yhteydessä 
vietetään sisariltaa ohjelmallisen juhlaillallisen merkeissä
ja iloitaan läsnäolijoiden kanssa yhdistysten kunniakkaista
toimintavuosista.

Joutseno ja Lappeenranta sijaitsevat vain 20 kilometrin
päässä toisistaan, joten voisi kuvitella, että yhdistyksille
olisi etua yhdistymisestä. Yhdistysten puheenjohtaja ei
kuitenkaan pidä yhdistymistä ajankohtaisena asiana.

– Hallinnollisessa mielessä yhdistyminen voisi olla kan-
nattavaa, mutta yhdistymispäätös olisi ennen kaikkea yh-
distysten jäsenistön päätös.

Molemmilla yhdistyksillä on lisäksi omat perinteensä
sekä tärkeä tehtävä paikallisen kulttuuriperinteen säilyttä-
misessä. Molemmilla yhdistyksillä on ahkerat hallitukset,
joten pyörät pyörivät molemmilla paikkakunnilla.

Lappeenrannan Kalevalaiset Naiset pyrkivät soveltamaan 
vanhoja perinteitä jokapäiväiseen elämään. Yhdistyksen 
vuoden tärkein tilaisuus on Kalevalan päivän juhla, jota
kutsutaan viettämään koko kaupunki. Yhdistys järjestää
myös avoimia kulttuuritilaisuuksia yhteistyössä Lappeen-
rannan maakuntakirjaston kanssa. Yhdistyksen kirjalli-
suuskerho kokoontuu kuukausittain, ja joskus sisarilloissa
intoudutaan valmistamaan perinteisiä käsitöitä. Lisäksi
järjestetään teatteriretkiä sekä tutustutaan lähiseudun kult-
tuurikohteisiin. Yhdistys aikoo valmistaa kalenterin, joka 
esittelisi karjalaisia kansallispukuja Kantelettaren ja Kale-
valan säkeiden kera.

Joutsenon Kalevalaiset Naiset on ollut järjestämässä
Joutseno-päiviä vuodesta 2009 lähtien. Tänä vuonna päi-
villä aiotaan ainakin esitellä kansallispukuja. Yhdistys on 
elvyttänyt vanhan joutsenolaisen perinteen, jossa kävel-
lään kansallispuvut yllä kirkkopyhänä Huntukiveltä kir-
konmäelle. Kirkkoon viedään tuolloin luonnonkukkia, ja
yhdistys huolehtii rieskan vaihdosta. 

Joutsenon yhdistys on tehnyt Joutsenon kotiseutuyhdis-
tyksen kanssa juhlaan sopivia pienoisnäytelmiä. Muita yh-

Lappeenrannan  
Kalevalaiset Naiset

perustettu vuonna 1954

jäseniä 54

Joutsenon  
Kalevalaiset Naiset

 
perustettu vuonna 1954

jäseniä 39

puheenjohtaja Päivi Lavikainen
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distykselle tärkeitä tapahtumia ovat sisarillat, ja toiminnan
kantava voima on yhteisöllisyys. Yhdistys vaalii myös pai-
kallista ruokaperinnettä, ja piranaa, hapanlohkoa ja mus-
tikkatilluskaa onkin myyty ja maistatettu Joutseno-päivien
aikaan torilla. Joutsenon Kalevalaisten Naisten tuorein
hanke oli kansallispukujen kunnostustalkoot, joita koor-
dinoi Jaana Hyrkkänen. Talkoita tuki Suomen Kulttuurira-
haston Etelä-Karjalan maakuntarahasto.

Katse kohti tulevia tapahtumia

Lappeenrannan ja Joutsenon yhdistykset tekevät paljon 
yhteistyötä. Ensi vuonna yhdistykset aikovat risteillä Imat-
ran Kalevalaisten Naisten kanssa Saimaan kanavan sulku-
jen läpi. Tapahtumassa tulevat olemaan esillä kansallispu-
vut. Tämä vuoden yhteinen ponnistus tulee olemaan Liiton
vuosikokouspäivät sekä yhdistysten 60-vuotisjuhlat. Yh-
distykset tekevät yhteistyötä etenkin silloin, kun paikalle
kutsutaan vierailijoita. Näin saadaan paikalle suuri yleisö, 
ja järjestämiseen saadaan lisäkäsiä.

Yhdistyksillä on yhteinen tavoite eli kansallisen kulttuuri-
perinnön tunnetuksi tekeminen. Yhdistykset pyrkivät vie-
mään kulttuurista viestiä eteenpäin tuleville sukupolville. 
Joutsenossa ja Lappeenrannassa kalevalaisuus merkitsee
ennen kaikkea oman kulttuurin ja perinteiden arvostamista 
ja niistä iloitsemista. Perinteiden säilyttäminen ei saa kui-
tenkaan tarkoittaa niiden piilottamista, ja joskus perinteitä
täytyy myös uudistaa.

– Perinteet juurruttavat meidät kiinni tähän päivään ja 
samalla osaksi tulevaisuutta, summaa Päivi Lavikainen.

Avointa viestintää

Yhdistysten toiminta-alueelta löytyy lukuisia voimapaik-
koja. Saimaan maisema kaikkina vuodenaikoina sekä Lap-
peenrannan Linnoitus muistona kaupungin historiallisista 
tapahtumista kiinnostavat asukkaita ja vierailijoita. Jout-
senon voimapaikkoja on kirkko, venesatama, pitäjäntu-
pa sekä kotiseutumuseo esineistöineen. Luonnonkauniita 
paikkoja ovat Joutsenon lukuisat retkeilyreitit, Ahvenlam-
men ranta sekä Konnunsuon pellot, jotka täyttyvät keväi-
sin muuttolinnuista.

Kuukausittaisista sisarilloista sekä kulttuuritilaisuuksista
ilmoitetaan paikallisessa sanomalehdessä. Joutseno-lehti 
Joutsenossa ja Lappeenrannan Uutiset Lappeenrannassa
ovat yhdistysten tärkeät tiedotuskanavat. Molemmilla yh-
distyksillä on kotisivut, joita päivitetään aktiivisesti. Kum-
mallakin yhdistyksellä on kotisivujen ylläpidosta vastaava 
henkilö hallituksessa.

– On ollut miellyttävää havaita, että yhdistyksen kotisi-
vut ovat tavoittaneet yhdistyksemme toiminnasta kiinnos-
tuneita ihmisiä ja olemme saaneet muutamia uusia jäseniä
sitä kautta, kertoo Päivi Lavikainen.

”Nähhää meillä!” huikkaavat Joutsenon ja Lappeenrannan
Kalevalaiset Naiset, ja toivottavat kaikki mukaan sisaril-
taan ja vuosikokoukseen syyskuussa.

Lappeenrannan maakuntakirjastossa järjestettiin kansallispukunäytös 
lokakuussa 2012. Esiteltäviä pukuja oli 30.

Soja valmistelee Lappeenrannan Kalevalaista Naista, Maarit Mäke-
lä-Eskolaa kansallispukunäytöstä varten. Apuna on kuvassa oikealla
Lappeenrannan Kalevalainen Nainen Hilkka Eskola. Kuvassa ovat siis
äiti ja tytär.
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Yhdistyskuulumisia

Jyväskylän Kalevalaiset Naiset / t
teksti Annamari Maukonen, kuvat Seija Tiihonen

Minna Canth hehkuu 2015

kalevalaisessa hengessä
Jyväskyläläiset naisjärjestöt ovat juhlineet jo viisi vuotta
Minna Canthia ja tasa-arvoa yhteisessä Naishehkua -tapah-
tumassa. Mukana ovat juhlajärjestelyissä ovat olleet aktii-
visesti myös Laukaan ja Jyväskylän Kalevalaiset Naiset.
Kalevalan ja Kantelettaren juhlavuodesta noussee vuoden 
2015 Minna Canth -juhlan teema. 

Tämän kevään juhlassa aiheena oli ”Tytöstä naisek-
si”, josta puhui entinen lapsiasianvaltuutettu Maria-Kaisa 
Aula. Muu ohjelma koostui musiikista ja Minna Canthin 
Kauppa-Lopon aikaisista tarinoista Jyväskylässä. Juhlan 
tuotto, 2 500 euroa, lahjoitetaan Suomen UN Womenille 
YK:n tasa-arvojärjestön työn tueksi.

– Tämä Naishehkua-tapahtuma on erinomainen esi-
merkki naisjärjestöjen saumattomasta yhteistyöstä yhtei-
sen asian hyväksi. Mukana on liki kaksikymmentä keski-
suomalaista naisjärjestöä eri aloilta. Ohjelma ja järjestelyt 
hoidetaan talkoovoimin, joten koko tuotto voidaan antaa 
hyväntekeväisyyteen. Kohde vaihtelee vuosittain lapsista 
vanhuksiin kotimaassa tai maailmalla, kertoo tämän vuo-
den juhlatoimikunnan puheenjohtaja Seija Tiihonen Lau-
kaan Kalevalaisista Naisista. 

Naisten yhteisen Minna Canth -tapahtuman arvosta ja 
merkityksestä kertoo myös se, että uusia yhteistyökumppa-
neita on tulossa mukaan vuoden 2015 juhlan järjestelyihin.

Kuopion Kalevalaiset / teksti Tuulikki Karhunen,t
kuva Arja Tiittanen

Kuopion kutojanaisten  

voimapaikka

Onko sinulla ongelmia rikkinäisten lakanoiden ja pyyhkei-
den kanssa, jos et hallitse ompelukoneen käyttöä? No, voi-
sihan niitä leikata matonkuteiksi, mutta kun et ole sitäkään
tehnyt etkä osaa kutoa mattoja. Menepä siis Kuopion Käsi-
työyhdistys Käsillä -työtupaan, niin kuulet tekstiilijätteiden
käsittelystä.

Kuopiolaiset kutovat naiset kolkuttelivat ennen kangaspui-
taan Taitokeskuksen tiloissa, mutta sen mentyä konkurs-
siin tuli eteen tilojen etsintä ja toiminnan uudelleen käyn-
nistäminen. Sen tarmokkaana moottorina on ollut Rauni 
Pulkkinen, kalevalainen nainen ja yhdistyksemme enti-
nen puheenjohtaja. 

Tilat löytyivät Vuorikadulta tyhjilleen jääneestä alakoulus-
ta, jolla on mielenkiintoinen historia. Koulu perustettiin
vuonna 1854 J.V. Snellmanin aloitteesta köyhien tyttöjen
kouluksi, ja rakennus valmistui samana vuonna. Lienee
ympäristössä asustanut Minna Canthin Työmiehen vaimon 
esikuvakin. Koulun nimenä oli myöhemmin Snellmanin
koulu. Tämä koulu palveli kouluna vuoden 2013 kesäkuul-
le, jolloin tavarat, mm. kahdeksat lasten kangaspuut, jäivät
Käsillä-yhdistykselle. Koululaitoksen varastoista ja yksityi-
siltä löytyivät yhdeksät aikuisten kangaspuut.

Yhdistys toimii talkooperiaatteella ja järjestää kursseja ai-
kuisille ja lapsille. Tänä keväänä opetellaan esimerkiksi su-
kan neulomista kärjestä alkaen, kahvipussien uusintakäyt-
töä ja sitä matonkuteiden leikkaamista. Lisäksi on tulossa 
mattokurssi alkajille. Myös lapsille järjestetään kursseja. 

Yksi vastaus alun kysymykseen tuli jo: vanhat vaatteet,
myös farkut ja froteet matonkuteiksi. Toinen vaihtoehto 
on jo parin vuoden päästä polttaminen. Sekajätteisiin niitä
ei saa enää panna, vaan pihallemme saattaa ilmestyä uusi
roskis: poltettavat. Entä sitten ne ongelmalliset vaatteet tai
niiden osat, jotka eivät pala?

Taina Punamäki ja Marja Luhtanen Jyväskylän
Kalevalaisista Naisista esittelivät Kalevalaisten Naisten 
toimintaa Minna Canth-tapahtumassa Jyväskylässä. Tytöstä naiseksi oli teemana

Maria-Kaisa Aulan puheenvuorossa
keskisuomalaisten naisjärjestöjen 
Minna Canth –tapahtumassa
Jyväskylässä. 
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Vihdin Kalevalaiset Naiset /  

teksti ja kuvat Janika Puolitaival

Vihdin Kalevalaiset Naiset järjesti 20-vuotisjuhlansa kun-
niaksi Sammon ryöstö -askartelukilpailun Vihdin päiväko-
deille ja alakouluille. Tuomaristo lumoutui kilpailun tulok-
sista – mielikuvitusta, käden taitoja ja uusia näkemyksiä 
Kalevalaan.

Kilpailussa ei haluttu etukäteen rajoittaa lasten mieliku-
vitusta, ainoat kriteerimme olivat aihe Sammon ryöstö 
sekä materiaalina kierrätys. Kaikki työt palkittiin. Lasten 
innostus projektista ja omista töistään oli oman palkin-
tojuhlan arvoinen: yhdistys kutsui 140 lasta ohjaajineen 
lasten omaan palkintojuhlaan Vihdin pääkirjastoon ja  
tunnelma oli katossa!

Myös Vihdin yläkouluille ja lukiolle oli oma videokilpai-
lu-sarja kilpailussa. Kaikki videotyöt olivat keskenään hyvin  
erilaisia: aiheen piti liittyä Kalevalaaan tai kansanperintee-
seen. 

Kilpailusta ja lasten juhlasta on tullut paljon kiitosta  
yhdistykselle. Tavoitteena olikin siirtää Kalevalaan liittyvää 
tietoutta lapsia kiinnostavalla tavalla lapsille ja siinä sel-
västi onnistuttiin.

Videotöitä ja kuvia askartelutöistä voi tutkia Vihdin Kale-
valaisten sivujen kautta vihdinkalevalaiset.wordpress.com.

<<< Lankilan päiväkodin  
Hemulit, päiväkotien  
voittaja 150 euroa. Projektia
työstettiin 4-6 -vuotiaiden 
ryhmässä viikkoja, mukana oli 
myös työpäiväkirja.

<< alakoulusarjan voittaja, 
Nummelan koulun 3. luokan 
vene, 150 euroa.

< Yhdistyksen Maija Riekkinen 
ja Regina Kurunmäki  
viimeistelevät kakkutarjoilua 
lasten palkintojuhlaan.

Teksti  
Sirpa Huttunen

  Saatavillani  
         sanaset
Elsa Vuorjoen puheista ja esitelmistä on  
toimitettu kokoelma Saatavillani sanaset. Kirja lahjoitetaan jokai-
seen Liiton jäsenyhdistykseen. Elsa Vuorjoki toimi Kalevalaisten 
Naisten Liiton puheenjohtajana vuosina 1949–1954. Elsa Hepo-
raudan löytämä 30-vuotias suomen kielen ja historian opettaja 
oli mukana perustamassa Kalevalaiset Naiset ry:tä. Elsa Vuorjoki 
oli toiminnassa mukana kuudella vuosikymmenellä. Tänä vuonna 
hänen syntymästään tulee kuluneeksi 110 vuotta.

 
”On onnellista, jos varsinaisen ansiotyön lisäksi löytää työmaan, 
joka antaa sitä henkistä rikkautta, mitä vain korkeammat aatteel-
liset arvot voivat kehittää. Täytämme neljännen käskyn sanomaa 
kunnioittamalla esi-isien ja -äitien henkistä perinnettä, joka 
jatkuvasti rikastuttaa Suomen kansan arvokasta antia tulevai-
suudessa.” Yhteiskuntamme on tällä hetkellä melko erilainen kuin 
sotien jälkeinen hyvinvointivaltioksi kehittyvä Suomi, jossa Elsa 
Vuorjoki sytyttävät puheensa aikoinaan esitti. Kirja antaa ainut-
laatuista taustatietoa alkuperäisellä äänellä nykyisille kalevalaisen 
kulttuurityön jatkajille. Kirjan on toimittanut Vuorjoen tytär Outi 
Kecskeméti.

 
Elsa Vuorjoen toivomuksesta Kalevala Koru teki osmansolmu- 
korun, joita jaetaan vuosittain kannustukseksi erityisen aktiivisille 
rivijäsenille. Elsalle tuotti suurta iloa voida palkita perinnetyötä 
pyyteettömästi tekeviä henkilöitä. Liiton hallitus hoitaa Vuorjoen 
rahastoa, josta voi ensi syksynä hakea hankeavustuksia  
juhlavuoden 2015 paikallisiin tapahtumiin.
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Kalevalaisten Naisten Liiton 

ohjelmaa

Kalevalaisten Naisten Liitto on perinteestä ja kulttuurista kiinnostuneiden ihmisten 
verkosto. Kulttuurin voima kokoaa meidät yhteen ja yhdessä etsimme uusia näkö-
kulmia 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

Perinne on yhteinen ilo!

Kalevalaisten Naisten Liiton 

vuosikokous Lappeenrannassa  

26.-27.9.2014

Perjantanttai ai ai 26.26.26.26 99.9. klkloklolo 19 11 .00.0  LaL ppeppeenrenrannannan an KasKasinoino
SisSisariariltalta ”S ”Saimaimaaaan aalloillilla”a”  

Lappeenrannan ja Joutsenon Kalevalaiset Naiset 60 vuotta
Valtioneuvos Riitta Uosukainen: ”Voimapaikkani”

Kansantanssia, musiikkiesityksiä

Juhlaillallinen

Lauantaina 27.9. Lappeenrannan Kasino
Vuosikokous

Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkistus, tulokahvi 8.30-9.00
Puheenjohtajien paja klo 9.00-12.00

Lounas klo 12.00-13.00
Vuosikokous klo 13.00-16.00

Päätöskahvi 16.00-Päätöskahvi 16 00

Opastettu voimakävely Lappeenrannan Linnoituksessa 10-12.00
Kuljemme keisarinnan jalanjäljillä Lappeenrannan Linnoituksessa,

jossa sijaitsevat Suomen vanhin ortodoksinen kirkko, rakuunamuseo, 

kaupungin museot sekä käsityöläisten pajat- ja myymälät.

Hinnat
Sisarilta Lappeenrannan Kasinolla, illalliskortti 60 euroa

Vuosikokouspaketti 50 euroa (tulokahvi, lounas, päätöskahvi)
Opastettu voimakävely Linnoituksessa 5 euroa

Maksu tilille FI 18 3131 3002 0716 37 / Lappeenrannan Kalevalaiset
Naiset viimeistään 8.9. mennessä. Viitenumero 1009.

Hotellivaraukset
Scandic Patria, Kauppakatu 21, 53100 Lappeenranta  p. 05 6775 544
Yhden hengen huone 80 e/ vrk, kahden hengen huone 90 e/ vrk

Sokos Hotel Lappee, Brahenkatu 1, 53100 Lappeenranta p. 010 762 1020
Yhden hengen huone 97e / vrk, kahden hengen huone 117 e/ vrk

Varaustunnus ”Lappeenrannan Kalevalaiset Naiset” 26.8. mennessä.
Jokainen varaa huoneensa itse suoraan hotellista.

Ilmoittautumiset Liittoon 1.9. mennessä:

leena.asp-rinne@kalevalaistennaistenliitto.fi, puh. (09) 604 791

Ilmoita myös erityisruokavaliot ja osallistutko opastettuun voimakävelyyn.

Tarkempi ohjelma, aikataulut ja mahdolliset muutokset

www.lappeenrannankalevalaisetnaiset.net.

kesällä 2014

- K Koio llis-SSavavonon KKalallevevalalaiaiseeset tt 1818188.7.77.. klklklklo ooo 17171771 .0.0.0.00000
   Säyäynen inenen, illtatatotori (kts. wwwwwwww.s.sayayayneneneisisiseneneennunununuororororo isissisosososeueueurara.cc.c.comomomomo ))))

- Tornion KN/Haaparannan 2.8.
   Yhteistapahtuma Tornion KN / Haaparannan Kalevalaiset

- Savonlinnan KN 2.8. Joel Lehtosen puisto, Puistokatu

- Lempäälän Kalevalaiset 3.8. klo 12.00 
   Kuokkalan museoraitti, Kuokkalantie 5

- Imatran Seudun Kalevalaiset 5.8. klo 16.00 Valtionhotellin puisto

- Akaan Kalevalaiset 5.8. klo 18.00 Toijalan tori

- Seinäjoen KN 5.8. klo 18.00 S i äj KN 5 8 kl 18 00
   Lotta Svärd –museolla, Kauppakatu 17

- Jyväskylän KN 9.8. klo 13.00 Suomen Käsityön museolla + piknik 
   Essi Renvallin Kalevalaisen naisen patsaalla Kirkkopuistossa

- Lappeenrannan KN 9.8. klo 12.00 Oleksin kävelykatuaukio

- Joensuun KN 9.8. klo 10-12 Taitokortteli, Koskikatu 1

- Joutsenon KN 16.8. klo 10-12 Toritapahtuman yhteydessä

- Nurmijärven KN 16.8. klo 14.00 Taaborin vuori, Palojoki 

Kansallispukujen tuuletukset

Folklandia-risteily

Kantelettaren, Kalevalan ja Kalevalaisten Naisten Liiton
juhlavuosi käynnistyy Folklandia-risteilyllä

HKI-Tallinna-HKI 9.-10.1.2015.
Kalevalaisten Naisten Liitto on yksi risteilyn tausta-

järjestäjistä. Suunnitteilla on KNL:n 
omaa ohjelmaa ja iloista seuraa.

Ilmoittaudu pian! Paikat menevät nopeasti!

Sitovat ilmoittautumiset 29.5.
mennessä: 
leena.asp-rinne@kalevalaistennaistenliitto.fi

Kalevalaisille naisille on varattu yhteensä 
40 hyttipaikkaa. Ne vapautetaan Matka-
Vekan myyntiin 1.6.2014 ellei paikkoja 
ole siihen mennessä varattu.

Hinta on 103 euroa/hlö B-luokan hyteissä / 
4 henkilöä hytissä
(sisältää matkan, hyttipaikan ja ohjelman)
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Vaihtuvat kolumnistit pohtivat,  

mitä voimapaikka heille merkitsee.

Kolumni

Voimapaikkani  

ulkomailla Utulassa

Teksti Riitta Uosukainen  Kuva Saija Pelvas

Runsaan puolen tunnin ajomatka Imatralta eteläkarja-

laista maisemaa, ensin mahtava teollisuustaideteos Sto-

raEnson Kaukopää, sittten metsämaata, lintujen paikkoja 

tähystellen, vuodenaikoja makustellen.

Ajo Utulantietä paikkaan, johon entinen kirkkoherra oli 
ajatellut ylimääräistä liikennemerkkiä: pakollinen pysäh-
dys maisemaa ihailemaan. Sitten läpi kylän, ohi kuulun 
kyläkaupan. Kääntyminen Saimaata kohti, rakkaaseen 
rinteeseen, hurjaan osoitteeseen Murhakorventie 120.
Emäpitäjä Ruokolahti on sivistyneesti säilyttänyt vanhaa
nimistöä. Mökki on pieni ja mieluinen, ulkorakennukset 
vanhanaikaiset, laituri joka talvi uhanalainen, sillä kuten 
edesmennyt Jussi Vohlonen sanoi: sellaista laituria ei ole-
kaan, joka tässä rannassa kestää.

Eikä ihme, järvenselkä on laaja, kymmenien kilomet-
rien päässä Lappeenranta, Joutseno, Imatra metsien ja
selkien takana. Saimaa on maiseman valtiatar. Rantakal-
liolle on päästävä heti. Aallot vaikuttavat hypnoottisesti
kaikenkokoisina, pieninä ne liplattavat, isoina kohisevat.
Niihin ei kyllästy. Niiden liike rauhoittaa ja haastaa aina 
tilanteen mukaan.

Isoäitielämäni suuria muistoja oli Saimaan esittely 
vuoden vanhalle Sofialle. Kääräisin himmeässä kesäil-
lassa lapsen huiviin ja kannoin maisemakalliolleni kiik-
kuun. Hän oli hiljaa. ”Kuuntele Sofia, se on Saimaa!” Ja 
tämä pieni olento kuunteli ja huokaisi syvään. Yhteys 
maisemaan oli selvä. Nyt 9-vuotias kipittää aina tuolle 
kalliolle, kun auto hädin tuskin pysähtyy. 

Mökkimme takana on komea kallio, jonka olemme ni-
menneet Sofian kukkulaksi. Siltä aukeaa J.L.Runebergin 
kuvaama maisema vielä paremmin kuin mökkiterassilta.  
Runoilija on tallentanut maiseman taiteeksi runossaan 
Heinäkuun viides päivä:

”Mies nuori, ranta rannan taa
täss’ on sull’ eessä synnnyinmaa
isäisi sulle suoma:
kuin ihanat nää Virtain veet
on Saimaan sadat saarenteet,
on Vuoksen vuolas uoma,
Imatran pauhupatereet,
ja välkkyyn virtojesi vuo,
kuvastaa taivaan kaarta
heleän Saimaa - silmäs suo!”

Me rajamaakunnan ihmiset elämme historiassa tietoisi-
na, ettei mikään ole pysyvää mutta aina on selviydytty.
Murhakorventien nimi kertoo, miten kasakat  ottivat van-
giksi kaikki Utulan kylän asukkaat ja tappoivat miehet. 
Järvessä vastapäätä ovat murhaluodot. Nekään eivät 
merkitse haveripaikkaa vaan yhdistyvät Suvorovin Sai-
maan-laivaston historiaan. Suvorovin kanaville ei ole-
kaan pitkä matka.

Rakastan voimapaikkani kasveja laji lajilta vanamoista
metsälehmuksiin, lintuja kuikista  ja lokeista tiaisiin ja 
paarmalintuihin, joutseniin ja pääskyihin. Voimapaikas-
ta saa eloa ja oloa, kalaa ja puuta, sieniä ja marjoja. Ja
energiaa! Auringolle antautuminen laiturilla on kesässä
parasta. 

Kylän nimi on näköisnimi: Utula. Aamu-uinnit utui-
sella Saimaalla ovat värikartan ulottumattomissa, aina 
erilaisia. Kuun silta on toki ihana sekin, mutta olemme 
saaneet uida myös Marsin sillalla, kun planeetta Mars oli 
Maata lähellä ja loi komean punaisen sillan suoraan voi-
mapaikkaamme.

Olen nopea elpymään uupumuksen uhatessa. Muuta-
ma tunti Utulassa vaikuttaa kuin paras kirjallisuus: pää-
see itsestään irti ja vapaaksi.

Kirjoittaja on valtioneuvos, entinen kansanedustaja,

ministeri ja eduskunnan puhemies Imatralta.
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Astu tarinaan · www.kalevalakoru.fi  
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