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Pääkirjoitus

Ku
va

 R
iik

ka
 M

au
ko

ne
n

Empowerment eli voimaannuttaminen on ollut esimer-
kiksi mielenterveystyössä mukana jo pitkään. Moni muis-
taa Miina Savolaisen valokuvat, joissa tytöt esiintyivät 
prinsessoina, keijuina tai enkeleinä. Uusi rooli, uusi tapa 
nähdä itsensä vahvisti jokaisen itsetuntoa. Maailman iha-
nin tyttö valokuvakirja antoi tytöille kaivattua voimaa. 
Nyt tuetaan perheitä tämän saman menetelmän keinoin 
televisio-ohjelmassa. 

Voimaa virtaa myös Pirran kansikuvista. Tänä vuonna 
kuvien takana on kajaanilainen  valokuvaaja Tuomas 
Kaakinen, suomalaisen luonnon ja sielunmaiseman tal-
lentaja. Häntä luonnehditaan rauhan, pysyvyyden ja kau-
neuden kuvaajaksi, jonka ominta kädenjälkeä ovat visu-
aalisesti vahvat suomalaisuuden kuvat. Löydätkö oman 
voimapaikkasi tämän lehden kannesta? 

Vuoden 2014 kolumnistimme on kirjailija Paula Havas-
te. Hän uskoo tarinoiden voimaan: ”Itseäni kiinnostavat 
entisaikojen tarinat. Otan niistä mielelläni selvää, kuvit-
telen lisää ja kirjoitan uusiksi tarinoiksi. Innoitusta löy-
tyy kuuntelemalla ja lukemalla, museoista ja arkistoista, 
mutta myös luonnossa samoten.” Aksun ainutlaatuisella 
tarinalla alkaa kolumnistin vuosi. Lukuiloa! 

Professori Helena Ruotsala pohtii aineettoman kulttuuri-
perinnön merkitystä laajassa ja innostavassa artikkelissa. 
Hän haastaa meitä näkemään asioita laveasti ja luomaan 
uutta ennakkoluulottomasti. ”Kulttuuri on luovia käytän-
teitä, erilaisten ja eripuolilta omaksuttujen elementtien 
yhdistelemistä. Kulttuuriperintöä ei sellaisenaan ole, vaan 
se valitaan, luodaan, tehdään ja konstruoidaan”, muistut-
taa Ruotsala. ”Olennaista ja tärkeää on, että ihmiset ovat 
itse olleet mukana määrittämässä ja luomassa oman koti-
seutunsa kulttuuriperintöä.” Siinä meille kaikille tehtävä, 
joka elää ikuisesti.

”Perinne on hienoimmillaan silloin, kun meillä on se pe-
rinne, mutta perinteen pitää elää. Sen täytyy elää!” Näin 
painottaa harmonikkataiteilija, säveltäjä Kimmo Pohjo-
nen uudella Rajatapauksia -palstalla, jossa kerrotaan ih-
misistä, jotka liikkuvat työssään, taiteessaan, elämässään 
tai tutkimuksessaan erilaisilla rajapinnoilla. Kimmo Poh-
josen rajapintaa ovat ennakkoluulottomat projektit mitä 
erilaisimpien ihmisten ja asioiden kanssa. Mutta mikä on 
Pohjosen voimapaikka?

Kalevala on yhdenlainen voimapaikka meille suomalai-
sille. Lönnrotin keräämät säkeet ovat yhteistä sanastoam-
me, joka yhä on kaikkien ulottuvilla. Kalevalan päivä 28. 
helmikuuta herättää nuo tarinat henkiin. Kalevala on saa-
nut vuosien varrella monia ilmiasuja, jotka kaikki ovat 
tekijöilleen ja kokijoilleen voimaannuttavia. Perinteen 
voima on siinä, että se uudistuu ja sopeutuu ajan hen-
keen. Ikiaikaista, aitoa, uudistuvaa  ja voimaannuttavaa 
Kalevalan päivää kaikille Pirran lukijoille.

Annamari Maukonen

Sen täytyy elää!
Voimapaikat. Voimaannuttaminen. Meistä jokainen tarvitsee 
tukea. Joku latautuu saunan lauteilla, toiselle metsän siimes 
antaa turvaa ja voimaa. Kalevalaisten Naisten Liiton tämän 
vuoden teemaksi on nostettu Voimapaikat, joita vuoden  
varrella avataan yhdistysten ja liiton  tilaisuuksissa.
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Alkujuurille

Kimmo Pohjosen piti matkata 
kauas Tansaniaan asti, ennen 
kuin oma tapa tehdä musiikkia 
löytyi. Tähtitaivaan alla tansa-
nialaisessa majassa löytyi sikä-
läisen muusikon Hukwe Zawo-
sen kanssa yhteinen kieli ja 
ikiaikainen yhteys muusikkojen 
kesken. Lopullinen valaistumi-
sen hetki koitti kotona: musiik-
kia voi säveltää itse ja haitaria voi soittaa sähköisesti vah-
vistettuna kuten kitaraa. Tämän jälkeen Pohjonen ei enää 
hävennyt harmonikkaansa.

Pohjosen taiteellisessa työssä ja elämänasenteessa huokuu 
syvä arvostus ja kunnioitus perinnettä ja ihmistä kohtaan. 
Perinnehenkisyys nousee rehevästä hämäläisestä maape-
rästä. Muusikkona Kimmo Pohjonen ei aseta itseään ka-
tusoittajankaan yläpuolelle.

– Sama luomisen voima saa niin katusoittajan kuin aka-
teemisen muusikkikoulutuksen saaneen tuottamaan mu-
siikkia. Tässä perinneasiassa ei kuulu olla tähtiä. Tasa-arvo 
kansankulttuurissa on vain itsestään selvää.

– Minulle musiikissa ei ole mitään rajoja tai genrejä. 
Kansanmusiikki on niin hieno asia, että sitä ei pidä mennä 
rajaamaan; rajaamalla sille tehdään vain hallaa. Missään 
asiassa ei pidä olla standardeja, ei ainakaan haitarinsoitos-
sa! Sitä samaa kalevalaista perinnettä on niin mennyt, ny-
kyinen kuin tuleva kansanmusiikki. Kun on aidosti perin-
nehenkinen, niin perinne seuraa sinua, vaikka teet miten 
modernia tai futuristista musiikkia tahansa.

Haitarivirtuoosi Kimmo Pohjonen on häpeän kyn-
nyksen yli päässyt perinnemies. Hän soittaa yhtä 
tasavertaisena jousisoittimien, maamoottoreiden, 
kotieläinten kuin katusoittajien kanssa. Kesti kui-
tenkin kauan ennen kuin hän löysi oman tapan-
sa musiikin luomiseen.

Kimmo Pohjonen liikkuu vaivattomasti monilla rajoilla: 
oudosta kiehtovaan, groteskista kauniiseen, ihmisen ja ko-
neen välillä. Hän voi soittaa yhtä hyvin klassisen musiikki-
koulutuksen saaneiden kuin sikojen kanssa. Haitarinsoitto 
lankesi Pohjoselle luonnostaan omalta isältä, perinteenä 
sukupolvelta toiselle. Pohjonen soitti jo 10-vuotiaana van-
hojen äijien harmonikkakerhossa. Harrastuksesta ei oikein 
kehdannut kavereille puhua. 

– Nuorena harmonikka oli minulle tylsä ja mielikuvi-
tukseton soitin, jolla ei voinut soittaa muuta kuin jotain 
sota-ajan musaa, Pohjonen kärjistää. 

– Sehän oli vähän sellainen nössöjen soitin, jolla mielly-
tetään vanhempia. Minusta piti tulla klassisen haitarimusii-
kin soittaja, mutta päädyin Sibelius-Akatemian kansanmu-
siikkiosaston juurevaan meininkiin, pelimannimusiikkiin 
ja kalevalaiseen perinteeseen. Häpeä johtui siitä, että har-
monikka oli vuosikymmeniä lukittu enimmäkseen men-
neeseen. Varsinkin 1970–80-luvulla siihen liittyi voimakas 
häpeän tunne: mielikuva oli niin itsellä kuin muilla vanho-
jen äijien soittimesta, joka liittyy pysähtyneisyyteen, loke-
roitumiseen ja mielikuvituksettomuuteen.

– Mutta enhän minä ole tylsä ja mielikuvitukseton ih-
minen! Usein perinneihmiset itse ovat tehneet perinteestä 
tylsää lukitsemalla sen vain menneeseen.

Rajatapauksia Teksti Sirpa Huttunen
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– Perinne on hienoimmillaan silloin, kun meillä on se 
perinne, mutta perinteen pitää elää. Sen täytyy elää! Niin 
tässä päivässä kuin tulevaisuudessakin, eikä vain mennei-
syydessä. Jos eletään vain menneisyydessä, palataan mieli-
kuvituksettomuuteen ja tylsyyteen. 

Hiljaisesta haltioitumisesta  
alkuvoimaiseen raivoon

Kimmo Pohjosen musiikki syntyy ikiaikaisen kalevalaisen 
runonlaulun jatkumona. Kyseessä on tismalleen sama imp-
rovisoinnin tekniikka kuin entisajan runonlaulajilla. Hiljai-
seen haltioitumiseen Pohjonen pääsee niin omalla työhuo-
neellaan kuin konserteissaan.

– Opiskeluaikana kiinnostuin vanhoista myyteis-
tä, tarinoista ja loitsuista. Ne kiinnostavat minua edel-
leen päivittäin. Toimin täysin muistinvaraisesti sa-
moin kuin runonlaulajat aina ennenkin. En kirjoita 
sävellyksiä ylös. Luodessani musiikkia sukellan syväl-
le tuhansien vuosien päähän kulttuurimme juurille. 
   – Ainoa ero on se, että nykyään apunamme on sähköä ja 

Palstalla esitellään ihmisiä, jotka liikkuvat työssään, 
taiteessaan, elämässään tai tutkimuksessaan  

erilaisilla rajapinnoilla.

tallennustekniikkaa, jota itsekin käytän. Ihminen on raken-
nettu uteliaaksi; se on aina ollut kiinnostunut uudesta tek-
niikasta. Tärkeintä ei ole välineet, vaan se, miten musiikki 
tulee muusikosta ulos. 

Perinne elää ja hengittää Pohjosen haitarin palkeissa hy-
vin modernilla ja myös visuaalisella tavalla.

– Soitan haitarillani myös kuvaa. En ole kuullut, että 
kukaan olisi sitäkään aiemmin tullut ajatelleeksi.

Pohjosen musiikissa kaikuu koko elämän kirjo. Räyhääväs-
tä rujoudesta on lyhyt matka hempeään kauneuteen. Ala-
tyylinen ilmaus jostakin asiasta, joka on ”ihan hanurista” 
on kaikista hienointa, mitä hänen soittimestaan voidaan 
sanoa.

– Harmonikka on kaikista soittimista dynamiikaltaan 
laaja-alaisin, vain rummuilla voi päästä samaan.
Tähän liittyvä Alcoholic Atheist -projekti yhdessä Saana 
Pohjosen kanssa lähti liikkeelle isän ja tyttären vapaasta 
jamittelusta kotona. Jo nimi on rajatapaus, mitä se oikein 
tarkoittaa. 

– Aina kun teen musiikkia uuden ihmisen kanssa, niin 
haluan kyllä mennä joka kerta jollekin rajapinnalle.

(jatkuu) >>
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Tulossa:
Bright Shadow with Minna Tervamäki  
Espoon Sellosali 3.4. ja Hämeenlinna Verkatehdas 7.4.

Avannosta avaruuteen

Musiikin kuuntelija ei aina erota tuleeko ääni miehestä, 
hänen soittimestaan vai jostain koneesta. Sillä ei muusikol-
le itselleen ole mitään väliä, sillä hänellä ei ole raja-aitoja.

– Elämä on lyhyt, kannattaa kuunnella itseään. Pitää 
tehdä sitä, mikä itsestä hyvältä tuntuu, kuitenkaan kans-
saihmisiään loukkaamatta. Vahva oma näkemys on myös 
perinteen kannalta hyvä asia.

Kimmo Koskelan ohjaamassa Soundbreaker-dokumen-
tissa muusikko sukeltaa Ahdin valtakuntaan soittamaan 
haitariaan, mutta nouseekin pinnalle toisella puolen maa-
palloa. Soundbreaker oli Jussi-ehdokkaana parhaan koti-
maisen dokumenttielokuvan sarjassa. 

– Toivon, että elokuvan katsottuaan ihmiset miettivät 
omassa elämässään sitä, että ovatko he löytäneet oman 
tiensä. Oman polun kulkeminen ei ole aina ollut minulle-
kaan helppoa, mutta haluan sanoa, että sen löytäminen 
on jokaiselle ihmiselle todella tärkeä asia.
Kaikista rakkain voimapaikka on avanto. Kylmä vuoden-
aika on Pohjoselle luovan työn aikaa, jolloin syntyy uusia 
projekteja syvistä sukelluksista perinteen alati jatkuvaan 
virtaan. Seuraavaksi hän kokeilee rajojaan tanssija Min-
na Tervamäen kanssa. Harmonikan alkuvoima ja  väkevä 
henki kohtaa baletin keveyden ja herkkyyden.

Kirjoittaja on folkloristi ja Kalevalaisten Naisten Liiton 
toiminnanjohtaja.

6

Maailmalla ahkerasti esiintyvä Kimmo Pohjonen sai vuonna 
2012 Pro Finlandia -mitalin tunnustuksena taiteellisesta työstä 
ja innovatiivisesta Suomi-kuvan edistämisestä.
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Kirjailija Paula Havaste vierailee  
Pirran vuoden 2014 kolumnistina.

Tervetuloa  
Aksun mökille

Teksti Paula Havaste

Olen asunut kymmenkunta vuotta pienessä Lepsämän 
kylässä melkoisten metsäalueiden reunamilla. Kylä itse 
on ikivanhaa kulttuurimaisemaa, jossa jokilaaksoon viet-
täviä loivia peltoja on viljelty sukupolvien ajan. Vaikka 
Lepsämä on kasvanut kiihkeästi ja muuttunut pääkau-
punkiseudulla työssä käyvien omakotitaloalueeksi, siellä 
on myös hämmentävän eläviä kosketuskohtia mennei-
syyteen.

Niistä yksi suosikkini on Aksun mökki, joka sijaitsee 
keskellä metsää. Linnuntietäkin lähimpään autotiehen on 
kilometri tai pari. Hirsimökki on avoinna kaikille jotka 
sen vain löytävät, mutta pikkuruista harmaata taloa on 
vaikea havaita mäntyjen lomasta.

Talossa asui aikoinaan erakko Aksu. Tarina kertoo 
hänen paenneen metsään jatkosodan kutsuntoja ja elä-
neen ensimmäisen talven käpykaartilaisena maakuopas-
sa pelkkä havulaavu kattonaan. Sodan jälkeen hän päätti 
jäädä erakoksi ja veisti itselleen kolmisen metriä kanttiin-
sa olevan yksi-ikkunaisen mökin. Vettä hän haki lähtees-
tä ja lämmityspuunsa kaminaan lähimetsistä, sähköä ei 
tietenkään ollut.

Vieraita Aksu ei päästänyt sisälle kotiinsa, eikä sinne 
moni eksynytkään. Mutta kun yksin asuville vanhuksille 
alettiin myöntää kansaneläkkeen lisäksi ilmaisia taksilip-
puja, Aksu riemastui. Hän teki sopimuksen taksikuskin 
kanssa, joka haki Aksun joka tiistai tien varresta, vei tä-
män kirkonkylälle ostamaan makkaraa, piimää ja peru-
noita ja palautti sitten takaisin tienvarteen. Aksu istui 
kuulemma reteästi etupenkillä, ikkuna auki ja kyynärpää 
ulkona. Siitä hän morjesti tutut ja tuntemattomat, toimitti 
asiansa ja lähti sitten vaatimattomat ostokset repussaan 
tyytyväisenä taivaltamaan metsän halki mökkiinsä.

Kun itse ajelee marketteihin ja ostoskeskuksiin kau-
punkimaasturilla ja kantaa kotiin kassikaupalla avoka-
doja, tofua ja tuorepastaa, huomaa elämän muuttuneen 
melkoisesti. Paljon yksinkertaisemminkin voisi elää, mut-
ta onneksi kiihkeästä kaupunkielämästä voi tehdä retkiä 
entisaikojen elämään. Siihen voi tutustua Aksun mökillä 

tai kesämökin nuotiopaikalla, merenrantakävelyllä tai en-
tisaikojen elämästä kertoviin kirjoihin uppoutumalla.

Itseäni kiinnostavat entisaikojen tarinat. Otan niis-
tä mielelläni selvää, kuvittelen lisää ja kirjoitan uusiksi 
tarinoiksi. Innoitusta löytyy kuuntelemalla ja lukemalla, 
museoista ja arkistoista, mutta myös luonnossa samoten. 
On tärkeää osata liikkua luonnossa jälkiä jättämättä. On 
tärkeää arvostaa sitä monimuotoisuutta, jota meidänkin 
metsistämme ja suomalaisesta historiasta löytyy.

Mitenkö Aksulle kävi? Vanha Aksu sai päättää päivän-
sä juuri kuten oli halunnutkin: mökissään ja erakkona. 
Eräänä tiistaina Aksua ei näkynytkään tien varressa, ja 
kun huolestunut taksikuski taivalsi mökille, hän löysi Ak-
sun viimeiseen uneensa nukahtaneena.

Kyläläiset ovat siitä saakka pitäneet Aksun mökkiä 
kunnossa. Katto on uusittu, pikkuruinen tupa on siisti, ja 
pöydällä odottaa vieraskirja. Siitä näkee monen käyvän 
mökkiä katsomassa ja Aksua muistamassa. Hän muistut-
taa meille monesta asiasta, josta voimme omassa elämäs-
sämme olla onnellisia. Ja monesta asiasta, josta voisim-
me Aksulta oppia.

Paula Havaste on kirjailija, filosofian tohtori ja Heurekan 
ohjelmapäällikkö. Hän on kirjoittanut mm. kahdeksan  
romaania, jotka kertovat Suomen historiasta.
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Mikä kumman  
aineeton  
kulttuuriperintö?
Teksti ja kuvat Helena Ruotsala

Viime vuoden toukokuussa Suomi liittyi Unescon 
aineettoman kulttuuriperinnön yleissopimuk-
seen, jonka on ratifioinut yli 150 valtiota. Sopi-
muksen tavoitteena on säilyttää tavat ja ilmiöt 
elinvoimaisina, edistää ja turvata aineettoman 
kulttuuriperinnön suojelua, lisätä tietoisuutta 
aineettoman kulttuuriperinnön merkityksestä 
niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla 
ja näin vahvistaa ihmisten keskinäistä yhteis-
ymmärrystä. Mutta mitä on kulttuuriperintö ja 
mitä sillä oikein tehdään? 

Kuuntelen portugalilaisen Amália Rodriguesin fadolevyä, 
olen juuri tullut flamenco-tunnilta ja nautin kohta Väli-
meren alueen reseptien mukaan kokatun illallisen. Seu-
raavana päivänä olen menossa akupunktiohoitoon, illalla 
saunaan. Nautin samalla aineettomasta kulttuuriperin-
nöstä, sillä kaikki edellä luettelemani asiat suomalaista 
saunaa lukuun ottamatta ovat Unescon aineettoman kult-
tuuriperinnön luetteloon hyväksyttyjä asioita. Sopimuk-
sen tarkoittama aineeton kulttuuriperintö voi olla suul-
lista perinnettä, esittävää taidetta, sosiaalisen elämän 
käytäntöjä, rituaaleja ja juhlamenoja. Se voi myös olla 
myös ilmaisuja, käytäntöjä, tietoja ja taitoja tai välineitä, 
esineitä sekä näihin liittyviä paikkoja.

Kulttuuriperintö on suhteellisen uusi ja nopeasti suosi-
tuksi tullut käsite.  Kulttuuritieteissä käytävän keskuste-
lun lisäksi kulttuuriperintö on tullut tutuksi myös viral-
lisluontoisista tai kulttuurin hyödyntämiseen liittyvistä 
yhteyksistä. Siitä puhutaan ja sitä käytetään, mutta usein 
se otetaan annettuna eikä sen sisältöön juuri puututa. 
Sen sijaan vastuu kulttuuriperinnöstä on määritetty myös 
Suomen perustuslaissa, jossa todetaan vastuun kulttuuri-
perinnöstä, kuten myös luonnosta ja  
sen monimuotoisuudesta sekä  
ympäristöstä kuuluvan kaikille.  
Tämän vastuun lisäksi meillä jo- 
kaisella ihmisellä tulee olla oi- 
keus nauttia yhteisestä kulttuuri- 
perinnöstämme sukupuolesta,  
iästä, asuinpaikasta tai varalli- 
suudesta riippumatta. 

Alati muuttuva kulttuuri 
Kulttuuri ja kulttuuriperintö eivät ole sama asia. Kaikki 
mikä on kulttuuria, ei automaattisesti ole kulttuuriperin-
töä. Kulttuuritieteissä kulttuuri ymmärretään nykyään 
siten, että kulttuuri ei ole selkeärajaista, homogeenista 
tai staattista vaan muuttuva, globaali ja vuorovaikuttei-
nen prosessi. Kulttuuri ei ole yhteen yhteiskuntaan tai 
valtioon sidottua, sillä maantieteellisten rajojen merkitys 
vaikutteiden siirtymisessä vähenee. Sen sijaan kulttuuri 
on luovia käytänteitä, erilaisten ja eripuolilta omaksut-
tujen elementtien yhdistelemistä. Kulttuuriperintöä ei 
sellaisenaan ole, vaan se valitaan, luodaan, tehdään ja 
konstruoidaan. Tässä prosessissa ovat osallisina yhteisö, 
politiikka ja talous. Yhteisö koostuu sellaisista ihmisistä, 
jotka arvostavat määrättyjä kulttuuriperinnön piirteitä, 
joita he haluavat ylläpitää ja välittää tuleville sukupol-
ville.
  
Kulttuuriperinnöksi valikoituu laajasta kulttuurin kirjos-
ta eri asiat. Ihan pyyteetöntä ja viatonta kulttuuriperin-
nön luominen ei ole, vaikka keskeistä siinä kuitenkin on  
 oman kulttuurin, historian ja menneisyyden tun- 
        teminen. Tarkasteltaessa kulttuuriperintökä- 
                                 sitteen historiaa, niin Suomen kal- 
   taisessa teollistuneessa ja kau- 
   pungistuneessa yhteiskunnassa  
      kulttuuriperintö käsitti aluksi  
      viranomaisten tai virallisten  
   tahon määrittelemät aineellisen  
     kulttuurin merkittävät ja näyttävät

Ovatko sauna,  
kalevalainen runous tai  
suomalainen pystykorva  
ensimmäiset suomalaiset  
edustajat aineettoman  

kulttuuriperinnön  
listalla?
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saavutukset, kuten arvokkaiksi tulkitut kiinteät muisto-
merkit, monumentit, kirkot ja kartanot sekä taideteokset. 
Myöhemmin mukaan on otettu esimerkiksi luontokoh-
teet, kuten Unescon maailmanperintölistalle valittu Me-
renkurkun saaristo. 

Aineetonta ja aineellista
Raja aineettoman ja aineellisen kulttuuriperinnön vä-
lillä on kuin veteen piirretty viiva. Täytyy muistaa, että 
kaikkien aineellisten kulttuurituotteiden taustalla on aina 
henkinen ja luova prosessi.  
Aineellinen kulttuuriperintö 
voidaan nähdä toimivan ai-
neettoman kulttuuriperinnön 
kanssa dialogissa. Ei ole sau-
nomista ilman saunaraken-
nusta, ei kaustislaista soitto-
tapaa ilman viulua tai Alppien 
alueen laskiaisjuhlia ilman pu-
kuja ja niihin kuuluvia esineitä. 

Nyt vuorossa on Suomessakin aineettoman kulttuuripe-
rinnön ehdotusten laatiminen. Työtä on tehty jo vuosi 
ennen sopimuksen ratifointia, ehdotuksia on mietitty, 
hiottu ja lobattu. Julkisessa keskustelussa on esiintynyt 
jo useita ehdotuksia. Ovatko ensimmäisiä suomalaisia 
edustajia tällä listalla sauna, kalevalainen runous, suo-
malainen pystykorva vai kaustislainen viulunsoittotyyli? 
Entä mitä suomalaisesta ruokakulttuurista voidaan nos-
taa ehdolle: karjalanpiirakka, rönttöset, mustamakkara, 
sahti vai mitä? Mikä juhlista ja rituaaleista sopisi listal-
le, entä käsityöperinteestä? Saamenmaassa joi’un luulisi 
olevan ensimmäisenä ehdolla maailmanperintöluetteloon 
fadon, flamencon, Peking-oopperan ja muiden musiikki-
lajien joukkoon. 

Kulttuuriperinnöllä on valtaa
Vaikka kulttuuriperinnön käsite on laajentunut ja jopa lä-
hentynyt käsitettä perinne, se käsitetään usein edelleen 
”virallisemmaksi”, ehkä jopa tärkeämmäksi ja arvok-
kaammaksi kuin perinne. Käsitteeseen liittyy paljon ins-
titutionaalista valtaa, jota ei välttämättä kyseenalaisteta. 
Esimerkiksi aluekehitystyössä siihen osallistuvat organi-
saatiot näkevät alueen usein nostalgisena paikkana, joka 
halutaan säilyttää sellaisenaan, ilman muutoksia, uu-
distamista, eksoottisena ja erilaisena, jotta sitä voidaan 
markkinoida matkailijoille. Näin aluekehitystyön sinänsä 
hyvät lähtökohdat voivat aiheuttaa jännitteitä suhteessa 
ihmisten arkielämän kulttuuriin, sillä paikalliset asuk-
kaat eivät haluaisi asua kulttuuriperinnössä, joka on auki 
esimerkiksi loma-aikaan klo 9–20. Miten Unescon maail-
manperintökohteisiin kuuluvan Suomenlinnan asukkaat 
viihtyvät tuhansien turistien ja piknikvieraiden katseiden 
ja kameroiden kohteena? 

Kulttuuriperinnön osa-alueet valikoituvat, nousevat esiin 
merkityksellisinä ja muokkautuvat yhteiskunnassa kul-
loinkin vallitsevien ideologioiden, arvojen ja trendien 
mukaisesti. Toki ne pohjautuvat – tai niiden tulee poh-

Kulttuuria parhaimmillaan -  
Motoran Livakat tanssin pyörteissä.  
 
Kuva  
Petri Kivinen / Pispalan Sottiisi

Kuva Scanstockphoto
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jautua – alueen historiaan, perinteeseen ja kulttuuriin, 
jotta yhteisön jäsenet tunnistavat ne omakseen. Kun tar-
kastelemme jonkin alueen tai paikan kulttuuriperintöä, 
täytyy pohtia, mikä taho luo kulttuuriperinnön ja mihin 
tarkoitukseen ja kenen hyväksi sitä käytetään.

Olennaista ja tärkeää on, että ihmiset ovat itse olleet 
mukana määrittämässä ja luomassa oman kotiseutunsa 
kulttuuriperintöä. Näin he myös voivat tunnistaa sen 
omakseen ja käyttää paikallisen tai alueellisen kulttuurin 
symboleja vahvistamaan ja luomaan yhteenkuu-
luvuuden tunnetta. Samalla nämä symbo-
lit myös mahdollistavat erottumisen 
muista ryhmistä. Symbolien on 
oltava sellaisia, että mahdolli-
simman monet tunnistavat 
ne omakseen ja voivat niitä 
tarvittaessa muokata. Uutta 
on myös luotava, sillä py-
syäkseen elinvoimaisena 
kulttuurin ja myös kulttuu-
riperinnön tulee uudistua ja 
sopeutua uusiin tilanteisiin. 
Näin se takaa jatkuvuuden, 
menneestä tämän päivän kaut-
ta tulevaisuuteen. 

Esimerkkejä läheltä ja kaukaa 
Jo hyväksytyt tai ehdotetut aineettoman kulttuuriperin-
nön esimerkit antavat osviittaa siitä, mitä Suomesta tul-
laan ehdottamaan. Viro on liittynyt sopimukseen jo vuon-
na 2006 ja sieltä listalle on hyväksytty laulujuhlat sekä 
maan kaakkoisosassa elävien setujen leelo-laulutraditio. 
Tämä on kiinnostava esimerkki myös siitä miten ainee-
tonta kulttuuriperintöä käytetään tietoisesti politiikan ja 
vallankäytön välineenä – ja luonnollisesti identiteetin 

vahvistamisessa.
Alppien alueen monet laskiais- tai muut 

naamiojuhlat ovat olleet ehdolla listal-
le. Kanarian saarilla La Gomeralla 

käytössä ollut vihellyskieli, silbo, 
joka on myös päässyt listalle. 

Sitä on käytetty viestinnän 
välineenä ainakin satoja 
vuosia. Edes tänään kän-
nykät eivät ole pystyneet 
korvanneet silboa, sillä sy-
vät rotkot ja rinteet estävät 
matkapuhelinverkon kan-

tavuuden. Unescon listalle 
pääsyä voidaan käyttää niin 

matkailuvalttina kuin kilpail-
taessa valtion tasolla resursseista 

tai huomiosta. 

On tärkeää, että ihmiset 
ovat itse mukana  

määrittämässä ja luomassa 
oman kotiseutunsa  
kulttuuriperintöä.
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Identiteetin rakentaja 
Arvokeskustelu kulttuuriperinnön ja kulttuuriperinnöllis-
tämisprosessin ympärillä on tärkeää. Kun jokin asia on 
valikoitunut kulttuuriperinnöksi, siitä on pidettävä huolta 
ja sitä on vaalittava. Vastuu kulttuuriperinnön säilymises-
tä ja hoitamisesta on ammattilaisten lisäksi kaikilla ihmi-
sillä. Kulttuuriperintö ei saa olla vain tuote, jonka avulla 
markkinoidaan ja jota myydään. Sen on tarjottava identi-
teetin rakennuspuita. 
 
Kulttuuriperinnön kohdalla vaarana on se, että se insti-
tutionalisoituessaan – kun jokin on valittu kulttuuripe-
rinnöksi – jähmettyy ja muuttuu staattiseksi, kadottaa 
kulttuurille luonteenomaisen muuttuvan luonteen. Tässä 
vastuu on niin suurella yleisöllä kuin viranomaisilla ja 
muistiorganisaatioillakin. Ei riitä, että ne patistavat yh-
teisön jäseniä osallistumaan kulttuuriperintöprosessiin, 
vaan niiden on myös reagoitava epätoivottaviin muu-
toksiin, toimittava ihmisten herättäjinä, aktiivisina kes-
kustelijoina ja aivan kuin yhteiskunnan omanatuntona. 
Viime aikojen kuntarakenneuudistuksesta paikallistasolla 
käyty keskustelu osoittaa myös sen, miten ihmisillä on 
huoli paikallisesta kulttuuriperinnöstä. Siinä on kyse ih-
misten minuudesta ja identiteetistä, siitä mihin voidaan 
samaistua ja kuulua. Samoin on kysymys siitä, mitkä ovat 
ne symbolit, joiden avulla voimme tuntea kuuluvamme 
jonnekin, jotta emme tuntisi itseämme epävarmoiksi tai 
juurettomiksi tässä monien muutosprosessien alaisessa 
maailmassa. 

Kenen kulttuuriperintö?
Kulttuuriperintö siis osaltaan kertoo keitä me olemme, 
mistä olemme tulossa, missä me olemme ja minne me 
mahdollisesti jatkamme matkaa. Sen avulla me posi-
tioimme itsemme osaksi menneiden sukupolvien ket-
jua ja muodostamme myös sillan tuleville sukupolville. 
Kulttuuriperintö antaa meille mahdollisuuden paikantaa 
itsemme ajallisesti, paikallisesti ja sosiaalisesti. Sen tar-
koitus on kertoa alueen historiasta, perinteestä ja kult-
tuurista, luoda näin jatkumo kaukaa historiasta tämän 
päivän kautta tulevaisuuteen. 

Kirjoittaja on Turun yliopiston kansatieteen professori ja 
kulttuurien tutkija. 

<< Stranizce - Kuninkaan ratsastus. Tsekin Määrissä, Vlnovin  
kylässä järjestettävä Kuninkaan ratsastus, jossa kylän pojat valitsevat jou-
kostaan yhden kuninkaaksi, joka ratsastaa vanhan naisen kansanpukuun 
pukeutuneena hoveineen kylän läpi. Hänellä on ruusu suussa merkkinä 
siitä, että hän ei saa puhua. Tapahtuma kerää pieneen kylään vuosittain 
kymmeniä tuhansia turisteja osallistumaan, ihailemaan ja seuraamaan  
kulkuetta. Tapahtuma on – toistaiseksi – pysynyt kyläläisten käsissä. 

Alppialueen laskiasjuhlat ovat merkittävä esimerkki alueen aineet-
tomasta kulttuuriperinnöstä. Kuvassa Telfsin schleichereita hienoine 
barokkityylisine päähineineen valmiina tanssiin. Päähineiden koris-
teluteemat liittyvät luontoon, maatalouteen tai käsityöläistyyteen. 
Päähineet ovat sukukalleuksia, jotka laskiaisjuhlien välisen ajan  
ovat kotona arvopaikalla.

Naavapukuiset Wildet pitävät järjestystä laskiaiskulkueen aikana. 
Ryhmä symboloi talvea. Puiset naamiot kulkevat myös suku- 
polvelta toiselle. Kuvassa Wildenä Heinrich Bachnetzer ja  
artikkelin kirjoittaja.
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Naisen  
kaapin paikka
Teksti Päivi Salonen  Kuvat Ikea

Suomalaisista on tullut intohimoisia sisustajia. 
Tutkimusten mukaan tämän päivän suomalai-
nen näkee kotinsa merkityksellisenä paikkana, 
johon hän on myös valmis uhraamaan sekä ai-
kaansa että varallisuuttaan. 

Kasvaneen kiinnostuksen myötä 
erilaisten sisustusaiheisten blogien 
ja aikakauslehtien määrä on viime 
vuosina lisääntynyt huomattavasti. 
Blogien ja lehtien tarinat valoisista 
olohuoneista, toimivista keittiöistä 
sekä aurinkoisista terasseista toi-
mivat inspiraation lähteinä monille 
sisustusintoisille. Inspiraation ohel-
la kyse on kuitenkin myös vallas-
ta: kuinka paljon sisustuslehtien 
kotikuvaukset vaikuttavat käsityk-
siimme siitä, millainen kodin tulisi 
olla? Onko kotien esittelyissä lopul-
ta kyse ainoastaan sisustamisesta?

Yksityisten ihmisten koteja esittele-
ville artikkeleille on keskeistä koh-
teena olevan kodin kuvailu sanoin 
ja valokuvin. Sisustusratkaisuista 
kerrotaan asukkaan välityksellä. 
Kodinomistajan läsnäolo tekee ju-
tusta kotoisan ja epävirallisen, aivan kuten lukija istuisi 
mukana vieraisilla. Toisaalta se myös häivyttää näkyvis-
tä esittelyiden tekoon olennaisesti kuuluvan muokkauk-
sen ja stailauksen: esineitä siirrellään ja niitä korvataan 
kuvauslainoilla. Joskus sisustustoimittaja jopa hankkii 
asukkaille jutun yleisilmeeseen sopivan väriset vaatteet. 
Kun prosessiin lisätään vielä toimittajan teksti ja kodista 
otetut valokuvat, muodostuu esittelystä eräänlainen itse-
näinen kokonaisuus, esitys kodista.

Vastauksia kiinnostaviin sisus-
tusilmiöihin on haettu Avotak-
ka-lehdestä, joka on Suomen 
pitkäikäisin sisustuslehti. Vuodesta 1967 yhtäjaksoisesti 
ilmestynyt lehti on vakiinnuttanut asemansa suomalais-
ta asumista ja kotielämää kommentoivana tahona, jonka 
avulla voi perehtyä eri vuosikymmenten sisustustrendei-
hin. Lehden sivuilla koteja on sisustettu milloin kukik-
kailla verhoilla ja tapeteilla, milloin teräsputkikalusteilla 
tai kirpputorilöydöillä. Muodin vaihtelun ohella kotiesit-
telyissä esiintyy kuitenkin myös aihepiirejä, jotka ovat 
pysyneet yllättävän muuttumattomina.

Kodikkuutta asiantuntijalähtöisesti
Sisustaminen koki 1970-luvun Suomessa demokratisoi-
tumisen. Tämä näkyi myös Avotakan sivuilla: sisustus-
ratkaisuistaan ja kotiunelmistaan pääsivät kertomaan 
aivan tavalliset ihmiset pankkivirkailijoista kosmetolo-

geihin. Nykyään kotejaan esittelevät 
luovien alojen ammattilaiset, kuten 
arkkitehdit, sisustussuunnittelijat 
ja taiteilijat. Tämä viestinee myös 
asiantuntijakeskeisyyden paluusta 
– jotta kodista saataisiin viihtyisä 
ja omannäköinen, on hyvä turvau-
tua asiantuntijan apuun. Tänä päi-
vänä kodin tekemisen ympärille on 
muodostunutkin aivan uudenlaisia 
ammattikuntia tavarakaaoksen tal-
tuttavista ammattijärjestäjistä feng- 
shui-asiantuntijoihin. 

Esittelyissä korostuu ammatin lisäk-
si myös sukupuoli. Suuressa osassa 
kotiesittelyitä asumisesta ja kotielä-
mästä kerrotaan naisen näkökulmas-
ta, jossa hän on usein valinnut asun-
non sisustuksen ja asettanut kaapin 
paikan. Nainen ja koti on totuttu 
liittämään yhteen, sillä esimerkiksi 
1800-luvun porvarisperheissä kodin 
muokkaaminen viihtyisäksi tilaksi 

kuului nimenomaisesti naisen tehtäviin. Se oli myös ai-
noita tehtäviä, joihin nainen saattoi osallistua. Kotiesitte-
lyissä kodin seinät tuskin rajoittavat naisasukkaiden toi-
mintaa samoin kuin 1800-luvun porvarisnaisten, mutta 
usein kodit halutaan esittää erityisinä osoituksina naisten 
lahjakkuudesta ja taituruudesta. Kyse on ehkä eräänlai-
sesta naiseuden ihannoinnista. Asian kääntöpuolena on, 
että miesten rooli tuntuu jäävän vähäiseksi. Varsinaista 
tasa-arvoista kotielämää ei näin ollen kuvata.

 Suuressa osassa kotiesittelyitä  
asumisesta ja kotielämästä  

kerrotaan naisen näkökulmasta.
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Kulutuskriittinen koti
Kotiesittelyissä kuluttamiseen kriit-

tisesti suhtautuminen ei ole muuttunut vuosikymmenten 
aikana. Useat kodinomistajat kertovat harkitsevansa os-
toksensa tarkkaan ja yhtä moni suosii kierrätettyjä tai itse 
tehtyjä huonekaluja. Esittelyissä ei myöskään television 
sisustusohjelmista tuttuun tapaan kierrellä asukkaan 
kanssa kaupoissa tai kerrota yksityiskohtaisia hintatieto-
ja kodin esineistä. Uusien tuotteiden väheksyminen, käy-
tettyjen esineiden korostaminen ja ns. turhista esineistä 
luopuminen voidaan tulkita kritiikiksi massatuotantoa ja 
kertakäyttökulttuuria kohtaan: ihmiset ovat alkaneet ky-
seenalaistaa luonnonvarojen riittävyyttä ja halpatuotan-
non järkevyyttä.

Kulutuskulttuurin kritiikki tuntuu tosin ristiriitaiselta, sil-
lä kotiesittelyiden asunnot sekä niiden esineistö on usein 
ihailun ja haaveilun kohteena, kun lehden sivuja selail-
laan. Sisustuslehtien muu sisältö mainoksineen tukevat 
myös enemmän kulutusta kuin siitä kieltäytymistä. 

Hyvä maku, huono maku
Yksi kotiesittelyiden keskeisimpiä teemoja on keskustelu 
sisustamisen kauneudesta, ns. hyvästä mausta. Vaikuttaa 
siltä, että valintojen moninaisuudesta sekä persoonalli-
sista piirteistä huolimatta hyvä maku määrittyy hyvin 
samankaltaisena esittelystä toi-
seen. Vaaleat värit, huonekalujen 
ja esineiden laadukkuus ja mini-
malistinen muotokieli ovat esitte-
lyissä osoituksia hyvästä mausta 
– koristeellisuus, matkamuistot 
ja tummat värit kielivät kehnom-
masta mausta. Sisustusartikkelissa 
voidaan todeta, että asunnon edel-
lisen omistajan rokokootyyliset 
plyysisohvat, krumeluuriset pöy-
dänjalat ja pitsiliinat pelästyttivät 
mahdollisia asunnon ostajia pois 

 
Nykyään sisustuslehdissä  

kotejaan esittelevät luovien alojen  
ammattilaiset, kuten arkkitehdit,  
sisustussuunnittelijat ja taiteilijat.

jo kynnyksellä. Onneksi nykyinen asunnon omistaja, 
arkkitehti, kuitenkin osasi arvostaa asunnon suuria ikku-
noita ja lasitettua parveketta.

Ranskalainen sosiologi Pierre Bourdieu näkee hyvän 
maun määrittelyn osana yhteiskuntaluokkien välistä 
kamppailua. Niillä, joilla on eniten taloudellista ja kult-
tuurista pääomaa, on mahdollisuus määritellä mitä hyvä 
maku kulloinkin on. Myös yhteiskunnalliset muutokset 
näkyvät sisustuslehtien sivuilla yllättävän hitaasti. Kuu-
mien yhteiskunnallisten keskustelunaiheiden korostami-
sen sijaan kotiesittelyillä on oma myönteisyyttä ja ristirii-
dattomuutta sekä jatkuvuuksia korostava esitystapansa. 
Vakiintunut tapa esittää kotia tekee siitä ideaalisen, mut-
ta myös ideologisen.

Kirjoitus perustuu kirjoittajan pro graduun Kotia  
rakentamassa. Ideaalisen kodin representaatioita  
Avotakka-lehdessä 1980–2010.

Kirjoittaja on kansantieteen FM ja suunnittelee  
esineaiheisen väitöskirjan tekoa.

 Suuressa osassa kotiesittelyitä  
asumisesta ja kotielämästä  

kerrotaan naisen näkökulmasta.
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Voimapaikkana koti
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Polkan tahtiin 
Folklandialla

Teksti Petra Nikkinen  Kuvat Pispalan Sottiisi / Petri Kivinen

Polkati-polkkaa! Tämä lausahdus kaikui aamus-
ta myöhään yöhön perinteisellä Folklandia- 
risteilyllä, jonka teema oli polkka. Yli 1 000 esiin-
tyjää kuudesta eri maasta ja täpötäysi laiva kan-
sanmusiikin ystäviä nauttivat erityisen korkeata-
soisesta ohjelmasta.

Folklandialla mukana oli myös Kalevalaisten Naisten Liitto, 
joka oli tänä vuonna yksi Folklandia-risteilyn uusista taus-
tajärjestäjistä. Liiton osastolla työskennelleet Sirpa Huttu-
nen, Kati Solastie ja Laura Puromies rekrytoivat uusia jä-
seniä mukaan toimintaan, jakoivat kymmeniä Pirta-lehtiä 
kiinnostuneille sekä myivät Liiton kirjoja ja lauluvihkoa. 
Osastolla tavattiin kymmeniä kalevalaisia naisia sekä kult-
tuurisäätiön apurahan saajia. Tämän vuoden tapahtuma 
on osa  ensi vuoden Liiton 80-vuotisjuhlavuoteen sekä 
Kantelettaren ja Kalevalan juhlavuosiin valmistautumista, 
joiden on tarkoitus käynnistyä alkuvuoden 2015 Folklan-
dia-risteilyllä.

Musiikillisesti risteily oli kansanmusiikin ilotulitusta. Ris-
teilyn kohokohdiksi nousi Alcoholic Atheist -duo, jossa vir-
tuoosimaisesti harmonikkaansa käsitteli kansanmusiikin 
tuhattaituri Kimmo Pohjonen yhdessä rumpali-tyttärensä 
Saana Pohjosen kanssa. Sali täyttyi myös Vuoden kansan-
tanssiyhtyeet estradilla sekä Järvelät – viulut kädessä syn-
tyneet -konsertissa. Laivan joka ravintolassa, kahvilassa 
sekä käytävillä esiintyivät koko yön läpi sadat muusikot 
ja tanssijat.

Seuraava Folklandia-risteily järjestetään 9.-10.1.2015.  
Risteilyn myynti on alkanut, lisätietoja Matka-Vekasta, 
puh. 020 120 4818 tai tampere@matka-vekka.fi 

Tiedustele ensi vuoden Folklandia-ryhmälippuja  
Kalevalaisten Naisten Liiton toimistolta,  
Leena Asp-Rinne, puh. 09 604 791 tai  
leena.asp-rinne@kalevalaistennaistenliitto.fi

Ajankohtaista
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Liput 

28€ / 25€ / 15€

Liput 
010 7331 331   

(0,083 € + pvm/mpm)   

Lippupiste   
0600 900 900  
(1,98 € /min+pvm)   

lippu.fi

pääyhteistyökumppani

Yhteistyökumppanit

K o m e d i a  S u o m e n  d o n  Q u i j o t e S t a

ohjaus Juha hurme
rooleissa esa-matti Long, antti pääkkönen, taisto reimaLuoto Ja timo tuominen  

musiikki Duo hurme: petra poutanen-hurme Ja hanna raJakangas 

kantaesitYs WiLLensaunassa kaLeVaLan päiVänä 28.2.2014
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Ajankohtaista

Teksti Mari Kotka, kuvat Kalevala Koru

Suomalaisen kulttuurin ja Kalevalan päivää juhlistetaan 
Kalevala Korussa nostamalla arkistoiden kätköistä vanhoja 
toivottuja korumalleja takaisin myyntiin. 

Tämän vuoden mallistoon tulleet  Aarrekääty-sarjan rii-
pukset ovat jo kaupoissa, mutta ensi vuotta varten toteute-
taan jälleen Toivotuimmat klassikot -äänestys. Tällä kertaa 
korumallien äänestys tapahtuu Kalevala Korun verkkosi-
vuilla ja Facebookissa 28.2.-31.3.2014 osoitteessa www.
kalevalakoru.fi/toivotuimmat. Kalevalaisten Naisten Liiton 

sivuilta on suora linkki äänestykseen, joten ota kantaa suo-
sikkisi puolesta! 
Kaikkien äänestykseen osallistuneiden kesken arvotaan 
150 euron arvoinen vapaavalintainen korupalkinto. 

Toivotuimmat klassikot -äänestyksessä on mukana koru-
malleja Kalevala Korun eri vuosikymmeniltä. Näiden lisäksi 
on mahdollista ehdottaa omaa vapaavalintaista suosikkiko-
ruaan, jonka haluaisi takaisin Kalevala Korun mallistoon. 

Lapin sormus / 1459
Tämän sormuksen esikuva on peräisin Lapista, Enontekiön 

Kittilästä. Saamelaissormuksissa, joita tämäkin sormus 
edustaa, on usein kiliseviä renkaita tai heloja. Niitä oli  

tapana antaa kosiomatkalla lahjaksi morsiamen suvulle.  

Miehet veneessä / 379
Vuonna 1947 Kalevala Koru järjesti ensimmäisen 
korusuunnittelukilpailun, johon Nanny Still osallistui 
korumallillaan Miehet veneessä. Solkimallista tuli osa 
Kalevala Korun mallistoa.
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Sancta Birgitta / 6550
Pyhä Birgitta (1300-1373) oli Ruotsi-Suomen ensimmäinen  
Euroopan laajuisesti tunnettu nainen, josta tuli myös  
Pohjolan ainoa naispyhimys. Pyhän Birgitan 700-vuotisjuhlan  
kunniaksi korumuotoilija Kirsti Doukas suunnitteli  
korusarjan, jonka kookkaammassa riipuksessa punaiset  
granaattikivet muodostavat Pyhän Birgitan merkin.

Leppäkerttu / 309
Korun on suunnitellut Kalevala Korun ensimmäinen muotoilija 
Germund Paaer 1940-luvulla. Tuolloin julkistettu Kirjokansi- 
mallisto koostui Paaerin piirtämistä muinaiskorujen mukaelmista, 
sekä muista hänen suunnittelemistaan korumalleista. 

(jatkuu) >>
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Hyvän tekemistä Elsan hengessä

Teksti Riitta Huuhtanen

Kalevala Koru toi loppuvuodesta 2013 markkinoille Suojassa-korusarjan.  
Hopeisen kaulakorun ja korvakorujen myynnillä tuemme Uusi Lastensairaala 2017  
-hanketta. Luovutamme viisi prosenttia korujen tuotosta sairaalan tukiyhdistykselle  
seuraavan kolmen vuoden ajan.

Riipus Räisälän Tiurista / 188

Korun esikuva on peräisin Räisälän 
Tiurin Linnasaren aarrelöydöstä,  
ja ajoittuu ristiretkiaikaan  
1050-1150 jKr. 

Kuusamon kirves / 1581
Tämän korun esikuva, kirveen  

muotoinen suuri hopeinen levyriipus  
on löytynyt Kuusamon Lämsän kylästä  
osana hopea-aarretta, joka oli kätketty  

maahan. Korun esikuva on peräisin  
ristiretkiajalta 1050-1150 jKr. 

Herkän Suojassa-korun myynnillä  
tuetaan uutta rakennettavaa Lastensairaalaa.
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Kalevala Korun  
kuulumiset

Kansallinen Lastensairaala-hanke on ajankohtainen ja 
tärkeä. Sen tavoitteena on saada kokoon yksityinen osa 
rahoituksesta vanhan Lastenklinikan korvaavan sairaalan 
rakentamiseksi. Oli siis helppo päätös lähteä mukaan tal-
koisiin, jotta pienet potilaat ja arvokasta hoitotyötä teke-
vä henkilöstö saavat uudet ja ajanmukaiset tilat.

Lastensairaalan tukeminen on uusin hanke siinä histo-
riallisessa ja pitkäjänteisessä hyväntekeväisyystyössä, 
jota Kalevala Koru on perustamisestaan lähtien harjoitta-
nut. Kaikkihan alkoi 1930-luvun puolivälissä Elsa Hepo-
raudan ja muiden vaikuttajanaisten tavoitteesta pystyt-
tää patsas suomalaiselle naiselle. Kuten tiedetään, varoja 
hankkeelle alkoi kertyä kun Kansallismuseon valikoimien 
viikinkikoruista suunniteltiin kopiomalleja myyntiin va-
rainkeruuta varten. Varat patsaaseen saatiin kokoon, ja 
siinä sivussa tuli perustetuksi Kalevala Korukin.

Olennaista koko aatteen ja yrityksen kannalta kuitenkin 
on, miten nuo ensimmäiset patsasrahat käytettiin. Tal-
visodan syttyessä ja myöhemmin jatkosodan vaiheissa 
naistoimikunta totesi, että kerätyillä varoilla voidaan 
auttaa sodan hädänalaisia. Perustettiin Äitikoteja, lepo-
paikkoja monilapsisten perheiden äideille. Avustettiin 
myös muun muassa lastenkoteja ja Karjalan evakoiden 
tilapäiskoteja. Sodista alkanut hyväntekeväisyys on liit-
tynyt Kalevala Korun arvoihin ja tekemisen tapaan aina 
näistä ajoista asti.

Kun Suomi täytti 85 vuotta vuonna 2002, Kalevala Koru 
julkaisi juhlavuoden kunniaksi Lilja-korun. Sen tuotolla 
tuettiin Suomen Sotaveteraaniliiton Naisjärjestön toimin-
taa. Näin haluttiin tuoda esille ja näkyväksi se työ, jota 
sotaveteraanien puolisot itsenäisen Suomen hyväksi ovat 
tehneet.

Naisten ja lasten asialla oltiin myös seuraavissa hyvänte-
keväisyyskohteissa. Lapsi-helan tuotolla tuettiin 2000-lu-
vun alussa Lapsi 2000 ry:n toimintaa, ja nykyisin tuki on 
ohjattu Pelastakaa Lapset ry:lle. Kansainvälinen ulottu-
vuus hyvän tekemiseen saatiin, kun Afrikan aika -koru-
sarja auttoi tyttöjen koulunkäyntiä Ghanassa. Sittemmin 
kansainvälinen ulottuvuus jatkui Maan voima -korun 
kautta ohjaamalla tukea Naisten Pankin toimintaan kehi-
tysmaiden naisten yrittäjyyden tukemiseksi.

Tällä hetkellä tuen kohteena on Lastensairaalan ja Pelas-
takaa Lapset ry:n lisäksi Aivosäätiö. Sukupolvien ketju 
-korujen myynnillä haluamme tukea sitä työtä, jota Aivo-
säätiö tekee muistisairauksien parissa. Sukupolvien ketju 
muistuttaa eri sukupolvien rikkaudesta, isovanhempien 
ja lastenlasten merkityksestä toisilleen.

Hyväntekeväisyyskorujen tuotto auttaa siis osaltaan tär-
keitä kohteita ja hankkeita menestymään. Huomionar-
voista on myös se, että tunnettuna ja arvostettuna yrityk-
senä Kalevala Koru Oy voi näin työllään nostaa esiin ja 
laajempaan tietoisuuteen tärkeitä ja kulloinkin ajankoh-
taisia aiheita.  Yksi perusidea Suojassa-korun syntyyn oli 
yhden ihmisen toteamus: ”haluaisin olla mukana tuke-
massa Uutta Lastensairaalaa, mutta miten voisin sen teh-
dä?” Yksi mahdollisuus siihen on kantaa Suojassa-korua.

Kirjoittaja on Kalevala Korun toimitusjohtaja. 

Hyvän tekemistä Elsan hengessä

Teksti Riitta Huuhtanen

Kalevala Koru toi loppuvuodesta 2013 markkinoille Suojassa-korusarjan.  
Hopeisen kaulakorun ja korvakorujen myynnillä tuemme Uusi Lastensairaala 2017  
-hanketta. Luovutamme viisi prosenttia korujen tuotosta sairaalan tukiyhdistykselle  
seuraavan kolmen vuoden ajan.

Osa Lapsi-korun myynnistä lahjoitetaan 
Pelastakaa Lapset ry:n toimintaan.
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Unelmia ja arkea Kannaksen lauluissa

Teksti Merja Leppälahti    Sormusten kuvat Kalevala Koru, muut kuvat Museovirasto

Itseoppinut perinteenkerääjä Ulla Mannonen 
lähetti kansanrunousarkistoon valtavan  
määrän perinneaineistoa. Useat tyttöjen 
laulujen teksteistä käsittelivät rakkauden  
löytämistä ja naimisiinmenoa.

Kannaksella ovat eläneet rinnakkain monet kansanlaulun 
muodot kalevalaisesta runosta arkkiballadeihin. Käyttöti-
lanteissa uudet laulut saattoivat sekoittua kalevalamittai-
siin lauluihin, toisinaan vanha sisältö muotoutui uuteen 
muotiin. Lauluun on kuulunut myös improvisaatio; lau-
lua saatettiin jatkaa nopeasti laulutilanteessa muotoilluil-
la uusilla säkeistöillä. Jotkut Kannaksen riimillisistä lau-
luista on tunnettu koko maassa, osa on paikallisempia. 
Laulajina ovat olleet pääasiassa tytöt, mutta pojatkin ovat 
voineet laulaa mukana. Usein tyttöjen laulujen sanat kä-
sittelivät rakkautta ja tulevan puolison löytymistä:  

Kiikkuville kiesilöille 
se hellui minnun nosti ja.

Kuuve rupla silkkise se
Pietarista osti ja.

Naimisiin pääsy oli tytölle tärkeä asia. Naimattomalle nai-
selle ei ollut muuta turvaa kuin isän koti, joka kuitenkin 
ajan kuluessa muuttui veljen tai veljien kodiksi, sillä ty-
tär ei perinyt maaomaisuutta. Vaikka naimaton täti antoi 
täyden työpanoksensa veljiensä talouteen, häntä saatet-
tiin kohdella sivullisena, armopaloilla eläjänä. Naimisis-
sa oleva nainen sen sijaan työskenteli oman elämänsä ja 
syntyvien poikiensa tulevaisuuden hyväksi.

Mäen laidalle mökkini laitan
rupian emännäksi

Tule poika kanssani asumaan
niin pääset isännäksi.

Todellisuudessa avioituva karjalaispariskunta harvoin 
laittoi omaa mökkiään, sillä tavallisesti he asettuivat asu-
maan miehen vanhempien kotiin, jossa saattoi asua usei-
ta veljeksiä puolisoineen ja lapsineen. Vasta vanhan isän-
täpariskunnan kuoltua tila jaettiin poikien kesken, siihen 
asti oli tultava yhdessä toimeen. 

Lauluissa tytöt eivät pohdi sopeutumista apen ja ano-
pin talouteen, vaan he odottavat selviävänsä mistä tahan-
sa.  Juomarille joutumista pidettiin kovana kohtalona, 
mutta nuoret tytöt suhtautuivat tähänkin mahdollisuu-
teen luottavaisesti ja lauloivat:

Mie jos saan sen juomariukon, saarianna juomariukon, 
mie paan hänet häkkii, mie paan hänet häkkii,

itse istun pankolle ja itse istun pankolle
ja alan häntä sättii.

”Häkki” johon juomariukko laulussa joutuu, on konk-
reettinen paikka. Se tarkoittaa uunin sivussa olevaa sy-
vennystä, jossa säilytettiin monenlaista pikkutavaraa ja 
jonne talvisin sisällä eläneet kanat tavallisesti suljettiin 
yöksi. 

Ensin sormus, sitten rakkaus

Tyttöjen lauluissa ”minä” on iloinen, itsetietoinen ja omaa 
elämäänsä hallitseva tyttö, joka ei piittaa muiden – edes 
mahdollisen tulevan anopin – mielipiteistä:  

Lippasin pientä metsätietä pitkin
ja laulelin itsekseni  

kylän ämmät sanoivat,
kun et sattuis minjäkseni.
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Laulun ”minä” valikoi, kenen kanssa hän jakaa elämänsä, 
eikä hänelle kelpaa kuka tahansa:  

Kataja on matala
Ja sen marjat ovat mustat. 
Kaikista muista eron otan,

Vaan en poika siusta.

Laulussa tyttö voi ylpeästi ilmoittaa mahdolliselle ano-
pille, ettei hänen poikansa tytölle kelpaa, koska poika on 
kesäkauden viettänyt venäläisten keittiöissä keittäjiä lie-
hitellen:

En tule ämmä sinun pojalleis, vaik voitelisit voilla,
männee kessää hyyri pääl ol ryssä kuharkoilla.

Mei kyläs on kivikaivo, siin on vesi varrii,
ei nyt ennää poppii huoli, ämmät pannoot parrii.

Ämmät meitä äkäellööt sekä nuoret naiset,
Itse olliit tällä ijäl iha samallaiset.

Laulun lopussa tytöt liittävät itsensä naisten jatkumoon 
todetessaan, että he voivat esiintyä uhmaavasti, aivan sa-
moin kuin heitä nyt moitiskelevat naimisissa olevat naiset 
ovat tehneet tyttöiässä. 

Todellisuudessa tytöillä ei ollut lainkaan niin paljon valin-
nanvaraa kuin laulut antoivat ymmärtää. Tavallisilla ty-
töillä ei yleensä ollut niin paljon kosijoita, että hänellä oli-
si ollut varaa valita. Kannaksella sanottiinkin, että ensin 
mennään naimisiin, ”rakkaus ja lapset tulloot jälest päi.”  
Huonokin avioliitto oli parempi vaihtoehto kuin vanhak-
sipiiaksi jääminen. Joskus tyttö joutui suostumaan hyvin-
kin epämieluisaan liittoon:
 

Älä itke, Ieva rukka, 
Eihä sinnuu ettäälle viijä, 

Viijää vaa Virolahelle, 
Virolahen Viro Matille. 
Viro Matti, viina ratti, 

Haisoo niinkuin hapan tatti, 
Lemuaa kuin lehmä paska.

Anopin valvovan silmän alla

Vaikka puoliso olisi ollut mieluinenkin, avioliiton arki voi 
olla nuorelle tytölle ankara, sillä nuorikko joutui työsken-
telemään tarkkailun alaisena uusissa oloissa, jossa asiat 
tehtiin eri tavalla kuin kotona. Varsinkin anoppi saattoi 
pitää miniöilleen tiukkaa kuria ja monessa laulussa vali-
tetaankin miniän osaa.

Niin uon miekiin minjä rukka 
Kuin on muutkin miniä rukat, 

Olin kana kaupittaissa, 
Neiti nuori naitaessa, 

Omena otettaissa. 
Nyt oon laiska lattialla, 

Lunttu luuvan kantajana, 
Läsämänä läävätiellä, 

Turvikkaana tuvassa tässä, 
Ossaa en ottaa mie olutta 

Enkä leipeä leikata, 
Kaiken nyt anoppi osaapi, 

Jolle käly kanteleepi, 
Vaikka pierisin pihalla, 

Tuvan takana turajaisin.
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Miniän ei kuitenkaan ollut sopivaa valittaa kohtelustaan 
ulkopuolisille, ei edes oman synnyinperheen jäsenille, 
vaikka hänellä olisi ollut kuinka vaikeaa. Kanneljärvinen 
Anni Määttänen on kertonut Ulla Mannoselle: Miekii ku 
mänin kotii ja haastoin emollein, niin se sano jot: kun 
tekköö mieles riitelemmää anopille tai valittammaa kottii 
niin ota kaivolta kylmää vettä suuhuis ja pitä sitä niin 
kauva suussais ku valittamisen halu häviää. Kerra häät 
on pietty niin soppii pittää, takasii et talostais saa lähtee.

Jos nainen kuitenkin selvisi hengissä synnytyksistä, kul-
kutaudeista, tapaturmista ja muista elämän vaaroista, 
hän sai uuden roolin anoppina hänen omien poikiensa 
tuodessa taloon nuorikkonsa. Tyttäret lähtivät pois kotoa, 
miniöiksi naapurustoon tai lähikyliin. Vaikka äidin ja ty-
tärten yhteydenpito ei tavallisesti katkennut kokonaan, 
tytär oli silti avioliiton myötä siirtynyt toisen perheen jä-
seneksi.

Kirjallisuutta:
Satu Apo: Naisen väki. Tutkimuksia suomalaisten kansa-
nomaisesta kulttuurista ja ajattelusta. (1995)
Merja Leppälahti: Karjala sydämessä. Ulla Mannonen 
Kannakselta. (2014)
Leea Virtanen: Kannakselainen laulukoulu. – Karjala, 
idän ja lännen silta. Kalevalaseuran vuosikirja 53. (1973) 
Jukka Partanen: Isän tuvasta omaan tupaan. Väestö ja 
kotitaloudet Karjalankannaksen maaseudulla 1750–1870.  
(2004)

Karjalankannaksella elänyt  
Ulla Mannonen (1895−1958) oli  
itseoppinut kansanperinteen kerääjä, jonka 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle keräämät 
aineistot kuuluvat suurimpiin yhden ihmisen 
kokoamiin. Mannonen aloitti keruutyön lähet-
tämällä arkistoon kotiseutunsa murresanastoa; 
myöhemmin hän kokosi myös museoesineitä ja 
asiakirjoja Viipuriin. Lisäksi Mannonen kirjoitti 
lehtiin mm. kansantavoista, perinteestä ja myös 
ajankohtaisista asioista kuten evakkojen kohte-
lusta. Artikkelin aineistonäytteet ovat pääosin 
Ulla Mannosen kansanrunousarkistoon  
lähettämiä tai hänen lehtiartikkeleissa  
käyttämiään.  

s. 5.5.1921

k. 20.1.2014

Kalevalaisten Naisten Liiton ja Helsingin Kalevalaisten 
Naisten kunniajäsen, maisteri Eila Virkkala on poissa. 
Hänet tunnettiin iloisena, tehokkaana ”veturi-ihmisenä”. 
Hänen ideansa, innokkutensa ja tarmonsa tarttuivat mui-
hinkin ja hänen ympärillään alkoi tapahtua! Hän toimi ti-
laisuuksien aktiivisena järjestäjänä ja sai laajan ystävä- ja 
tuttavapiirinsä takia uusia jäseniä joukkoomme. Hän tuki 
ja kannusti jäsenistöään ja Liiton toimihenkilöitä.

Eila oli Helsingin Kalevalaisten Naisten puheenjohta-
jana vuosina 1974–1976 ja 1983–1985. Hänen ideansa oli 
tammen istuttaminen Helsingin Ruttopuistoon. Vielä yli 
90-vuotiaanakin hän kävi Kalevalan päivänä katsomassa 
puun kasvamista. Tammen sisarpuu kasvoi hänen omalla 
kesäpaikallaan Kukkean järven rannalla.

Eila organisoi Sommelo-huoneistomme remontin, jär-
jesti myyjäisiä ja matineoita, tuki yhdistyksemme lau-
suntaryhmiä henkisesti ja taloudellisesti järjestämällä 
heille esiintymistilaisuuksia niin kotikutsuihinsa kuin 
suuriin juhlatilaisuuksiin kaupungin juhlatiloihin. Eila 
kuului myös Vuorinaisiin, Marttoihin, Maanpuolustus-
naisiin ja Munkkiniemen Kansallisiin eläkeläisiin, joi-
den tilaisuuksissa kuultiin myös kalevalaisia esityksiä. 
Eilalle oli tärkeää, että kansallispuvut saivat näkyvyyttä. 
Itse hän osallistui juhliin muinaispuvussaan kavaljeeri-
naan oma kalevalainen ritarinsa Kalevi Virkkala.

Eila muisti jäsenkuntansa merkkipäivät ja jos joku oli 
pois Sommelon tilaisuuksista, hän soitti ja otti selvää tä-
män voinnista. Yksin asuville hän saattoi organisoida pu-
helinringin, joille soitimme vuorottain. Hän järjesti myös 
korttien lähettämisen – meidän tehtäväksi jäi ainoastaan 
nimen kirjoittaminen korttiin, joka oli postimerkkeineen 
ja osoitteineen muuten valmis.

Viime joulujuhlassamme Eila oli vielä mukana. Hä-
nen lähtönsä oli nopea. Toisten tukija ja kannustaja pääsi 
kunniakkaasti oman ritarinsa luokse.
 

Teksti Merja Totro, Helsingin Kalevalaiset Naiset ry
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Uutta tietoa  
rautakauden lopusta

Museoviraston tutkijat löysivät Janakkalasta viime 
vuoden lokakuussa muinaisen ruumishaudan. Tut-
kimustulosten perusteella vainaja, aikuinen mies, 
on kuollut noin vuonna 1300. Haudasta löytyi kaksi  
miekkaa, joista lyhyempi ajoittuu aikavälille 950-1050 
ja pidempi ristiretkiaikainen miekka aikavälille 1050-
1200. Haudassa on siis kahteen eri esihistorialliseen 
aikajaksoon kuuluvaa esineistöä ja itse vainaja on 
kuollut keskiajalla. Museoviraston mukaan hauta ja 
sen tutkiminen tuo paljon uutta tietoa rautakauden lo-
pun ja keskiajan taitteen hautatavoista.

Koonnut Petra Nikkinen
Kulttuuriuutiset

Matkalla Siperiaan
Kulttuurien museo, Helsingin yliopisto- 
museo ja Suomalais-Urgrilainen Seura  
esittelevät Siperiaan! -näyttelyssä kielentutkija  
M.A. Castrénin matkoja Siperiaan. Castrénin  
tavoitteena oli osoittaa suomen ja Siperian  
sukukielten kielisukulaisuus ja hän tutki  
myös muiden siperialaisten alkuperäis- 
kansojen kieliä. 

M.A. Castrénin 200-vuotisjuhlanäyttely
Helsingin yliopistomuseo, Arppeanum-rakennus
Snellmaninkatu 3, Helsinki. Avoinna ti-pe klo 11-17,  
la-su klo 11-16, ma suljettu. Vapaa pääsy.

Juha Hurme löysi  
Europaeuksen
”Kutsukaa minua vapaasti kummalliseksi mieheksi, 
sillä sellainen olen todella mitä suurimmassa mää-
rin”. Kalevalanpäivänä Kansallisteatterin ensi-iltaan 
tuleva näytelmä on tarina David Emmanuel Daniel 
Europaeuksesta, kansanrunouden kerääjästä, joka 
kokosi huomattavan osan Kalevalan runoista. 
Hän oli merkittävä kielitieteilijä, vähäosaisten ja 
tasa-arvon puolustaja sekä usein hyvinkin yksitoti-
nen idealisti. Juha Hurmeen ohjaama näytelmä on 
myötätuntoinen, silti pureva nykykomedia.

Europaeus
Kansallisteatteri
Läntinen teatterikuja 1, Helsinki
Kantaesitys Willensaunassa 28.2.2014

Tarinoita kotirintamalta

Oulun Ympäristön  
Kalevalaisilta Naisilta on  

ilmestynyt kirja  
Naiset vastuunkantajina sodan 
vuosina 1939–1945, johon on 

koottu naisten tarinoita  
kotirintamalta, sotatoimialueilta 

ja evakkomatkoilta.  
Lisätietoja www.oykn.net tai  

www.oulunnaisliitto.fi

Enkeleitä Valamossa
Valamon luostari aloittaa kaksi kertaa 

vuodessa vaihtuvan näyttelysarjan. Sen 
aloittaa Ina Collianderin ”Enkelit kanssam-
me” -näyttely, jossa esitellään Collianderin 

laajaa tuotantoa 1920-luvulta 1980-luvul-
le. Esillä on sekä grafiikkaa että vesi- ja 

öljyvärimaalauksia.  Ina Colliander (1905-
1985) oli tunnettu taidegraafikko, kuvittaja 

ja taiteilija. Hänet tunnetaan erityisesti 
enkeleistä sekä muista uskonnollisaiheisista 

teoksistaan.
Enkelit kanssamme

22.1.-30.8.2014
Avoinna talvikaudella  

la klo 12-14.00,  
ryhmille tilauksesta myös  

muina aikoina
Pääsiäisenä pidennetyt  

aukioloajat.
Kesäkaudella ma-la  

klo 10-17.00,  
sunnuntaisin klo 12-17.00

Kuva Museovirasto /  
Janne Rantanen

Kuva Kulttuurien m
useo / 

 M
arkku H

averinen
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Loitsu on  
kova sana
Teksti Henni Ilomäki

Loitsu on väkevää puhetta, se on sanallinen 
työkalu, joka poistaa pulman tai aiheuttaa sen. 
Loitsulla on selkeä tavoite, sen sanat muuttavat 
sairaan terveeksi, lemmettömän haluttavaksi, 
lampaat sikiäviksi, riistan saaliiksi. Toisaal-
ta loitsu saa terveen potemaan, sillä voi pilata 
naapurin pyydykset tai vaikkapa nostaa tuulen 
toisen vahingoksi.  

Miksi loitsu vaikuttaa? Loitsu hyödyntää sanan voimaa, 
se toteuttaa itsensä.  Loitsusana on teko. Pienten arkisten 
pulmien poistamiseen tämä riitti hyvin, mutta vaativan 
tehtävän suorittamiseen pystyi vain tietäjä. Hän kykeni 
hyödyntämään tuonpuoleista ”väkeä”, joka lisäsi loitsun 
vaikuttavaa voimaa. 
 
Suomessa loitsuja on osattu ja käytetty vielä viime vuo-
sisadalla. Itäsuomalais-karjalaiset loitsut eroavat länti-
sistä teksteistä runomittaisuutensa vuoksi. Loitsujen il-
maisu noudattelee yhteisöllistä perinnettä, karjalaisella 
runoalueella tämä tarkoitti kalevalamittaisen säkeen ja 
kielikuvaston soveltamista yhä uusiin yhteyksiin. Loit-
sutaitoiset henkilöt olivat usein eteviä runolaulajia, jotka 
hyödynsivät muistivarastonsa säeaineistoa.  

Tietäjän rooli

Tietäjä oli riittispesialisti, joka sai käsiteltäväkseen on-
gelmia pahan karkottamisesta aina sen palauttamiseen 
lähettäjälleen. Arkimaailman ja myyttisen todellisuuden 
rajapinnassa toimiva tietäjä pystyi välittämään viestin 
tuonpuoleiseen maailmaan ja ohjaamaan sen vaikutus-
ta tämänpuoleisessa elämässä. Myyttistä syvätietoa ja 
rajantakaisen todellisuuden hallintaa sanoittavat loitsut 
kuvaavat tietäjän kykyä kommunikoida yliluonnollisten 
olentojen kanssa.

Loitsun lukeminen on viestintää, puhetta oletetulle kuu-
lijalle. Tietäjän viestin vastaanottaja saattoi olla pulman 
lähettäjäksi epäilty pahantahtoinen henkilö, mutta myös 
tuonpuoleisen todellisuuden hahmo: hiisi, vedenhaltija, 
pyhimys tai tautiolento.Voidakseen alistaa vastuksen tie-

täjän oli lujitettava itseään väkevin sanoin: ”Nouse luon-
toni lovesta, havun alta haltijani kerallani keikkumaan, 
kanssani kavehtimaan”. 
 

Monenlaista loitsupuhetta

Alenevalle kuulle luettua pyyntöä ”syö kuu syylää, älä 
syö minua” tuskin viime vaiheessa koettiin puhutteluksi, 
mutta siitä tässäkin oli kyse. Vastaus oli syylän kutistumi-
nen kuunkierron myötä – ihmisen itsensä kuihtumatta. 
Suostuttelevien säkeiden ”oravainen, onnervoinen, pure 
puuta, syö käpyä, kunnes jousta jou’uttelen, vasamaista 
valmistelen” tavoitteena oli pysäyttää oksilla puikkeleh-
tiva riistaeläin. Käärmettäkin maaniteltiin: ”Mato musta 
maanalainen, kirjava kanervan karvanen (värinen), puun 
juurien pujottelija, läpi mättäiden menijä”. Otuksen tun-
nistava kuvaus varmisti sen alistumisen.
 
Manaus ”pidätä maa matoa, pyhä henki perkelettä” esti 
käärmeenpiston. Sanat vetoavat kansanuskon maanhal-
tijaan, mutta rinnastavat käärmeen kristilliseen paho-
laiseen. Loitsuissa onkin kansanuskon piirteiden ohella 
kristillisiä elementtejä. Rukousloitsu kääntyy yhtä lailla 
Kivuttaren kuin Neitsyt Marian, naisten, synnyttäjien ja 
sairaiden auttajan puoleen. ”Voiteen luvun” Maria tuo 
helpotuksen – lentäen mehiläisen tapaan ”yheksän me-

Loitsutaitoiset  henkilöt  olivat

                         usein eteviä runolaulajia.
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ren ylitse”. Säkeiden asenne on anova, ei hallintaan pyrki-
vä. Vaikka onkimiehen luku ”Anna Antti ahvenia, Pekka 
pieniä kaloja” puhuttelee Uuden Testamentin apostolivel-
jeksiä, voi taustalla olla vedenhaltija Ahti.

Metsämiehen luvut anelevat haltijalta saalista. Sanat ko-
rostavat pyytäjän kunnioittavaa asennetta metsää koh-
taan: ”Pyyhkien puilla puhtahilla, harjoan pääni havul-
la, voian mekkoset mesillä, jottei tuntus miehen duuhu”. 
Karhunpeijaisrunot vakuuttavat otson itse tarjoutuneen 
saaliiksi.

Loitsun teho

Loitsuja tarvittiin useilla elämänalueilla lemmennostosta 
karjan suojeluun, mutta eniten niitä käytettiin paranta-
miseen. Sanojen tehoa vahvisti vastaava ammoinen toi-
puminen. Kertomusloitsu ”Niukahduksen luku” rinnas-
taakin nyrjähdyksen ja Jeesuksen ratsun jalkavamman 
paranemisen.  
 
”Pistosta” vastaan parantaja luki ylenevää lukusarjaa 
”pistän pistoa” kunnes ”tuhansilla tuikkaelen”. Tietäjä 
pystyi tunnistamaan pistosnuolen tuonpuoleisen ampu-
jan, joka saattoi olla Hiisi tai joku Syöjättären synnyttä-
mistä tautilapsista. Koska sairauden aina oletettiin aiheu-
tuvan ihmisen ulkopuolelta, toipumisen edellytyksenä oli 
sen syyn ja tarttumapaikan selvittäminen. Tauti saattoi 
olla peräisin vaikkapa ”kuollehen koista, ikimennehen 
ihosta”, ”velhojen vesistä, umpilammen laitehista, vesi-
hiijen hinkalosta”. Paha palautettiin ”pimeähän Pohjola-
han, miesten syöjään kylään”, jossa on ”luutonta lihoa 
syyä miehen nälkähisen, haukata halunalasen”.
 
Syntyloitsuja on sepitetty paitsi tautien myös muiden 
vaikeiden vastusten hallitsemiseksi. Sekä karhun että tu-
len syntymyytti kertoo niiden taivaallisesta alkuperästä. 
Karhua  on tuuditettu, valkeaa on vaaputettu ”variloissa 
vaskisissa, kultasissa kätkysissä, hihnoissa hopeisissa, 
taivaan tähtien tasalla, otavaisten olkapäällä”. Maan pääl-
le laskettuina molemmat ovat kulttuurisesti keskeisiä, 
mutta hallitsemattomina vaarallisia hahmoja.

Kirjoittaja on eläkkeellä oleva folkloristi.   

Loitsutaitoiset  henkilöt  olivat

                         usein eteviä runolaulajia.
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Kuva Loit Jõekalda
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Paikannimien tulkinnassa pyritään saamaan selville ni-
mien asiatausta. Nimen perusteena voi olla esimerkiksi 
nimetyn paikan sijainti, jokin paikan ominaisuus, paikal-
la esiintyvä kasvillisuus tai eläimistö. Jotkut nimet puo-
lestaan perustuvat paikan käyttöön, omistukseen tai pai-
kalla sattuneeseen tapahtumaan. Näyttää kuitenkin siltä, 
että osa nimistä on syntynyt myös muunlaisin, ei-konk-
reettisin perustein. Nimen on voinut synnyttää tarina tai 
nimi on voitu antaa varoitukseksi tai muistutukseksi yh-
teisön sosiaalisista säännöistä.

Monet paikannimet ovat jo kieliasultaan niin hämär-
tyneitä, että edes niihin sisältyviä sanoja on mahdoton 
tai ainakin vaikea selvittää. Varmaa tulkintaa vailla ovat 
esimerkiksi sellaiset nimet kuin Suomi ja Saimaa. Nai-
set näkyvät nimistössä monin tavoin. Nimet voivat ker-
toa meille naisten töistä ja niiden tekopaikoista: Liko- ja 
Liinalammissa on liotettu 
pellavaa, Lypsykivellä lyp-
setty karja ja Sotkukalliol-
la pesty pyykit. Kirnu- ja 
Pata-nimet ovat saaneet 
innoituksensa naisten 
työvälineistä – vaikka ni-
meämisperusteena onkin 
yleensä paikan muoto tai 
muu ominaisuus. Paikan-
nimiin sisältyy myös naisia 
tarkoittavia henkilönnimiä 
(Alinantorppa) ja -nimityk-
siä (Akankivi, Naistenmatka, 
Ämmänsaari).

Suomessa on yhteensä noin 4 000 paikannimeä, joiden 
alkuosana on Kyöpeli, Nainen, Naara tai Naaras, Neitsyt, 
Neito tai Neiti, Morsian, Akka tai Ämmä. Nimiryhmät 
ovat varsin erikokoisia: Ämmä- ja Akka-nimiä on mo-
lempia noin 1 500, Neitsyt-nimiä noin 300, Kyöpeli-nimiä 

noin 200, Nais- ja Naara(s)-nimiä noin 150 ja Morsian-ni-
miä noin 100. On vaikea varmuudella sanoa, miksi nämä 
sanat ovat paikannimiin päässeet. Tämä taas johtuu 
siitä, että täysin samanasuisetkin paikannimet on saa-
tettu antaa erilaisin perustein. Esimerkiksi sana ämmä 
voi paikannimissä viitata omistukseen, paikan käyttöön 
tai paikan kokoon. Naisiin liittyvissä paikannimissä tul-
kintaa vaikeuttaa vielä sekin, että kaikilla nimillä ei ole 
konkreettisia perusteita, vaan ne ovat voineet syntyä kan-
sanuskon, tarinan tai jopa naisiin liitettyjen stereotypioi-
den pohjalta.

Naiseen viittaavat sanat ja naisen paikka
Paikannimien tulkinta aloitetaan selvittämällä, mitä ni-
meen sisältyvät sanat merkitsevät. Tässä aineistossa teh-
tävä ei ole ollut aivan helppo, vaikka sanat kyöpeliä ja 

naaraa lukuun ottamatta 
ovatkin kielessä edelleen 
käytössä. Naisiin liittyvä 
sanasto nimittäin vaikuttaa 
usein hyvin tunnepitoisel-
ta. Merkityksen muutok-
set, supistumat ja laajentu-
mat sekä erilaiset sanoihin 
liittyvät sivumielteet ovat 
siinä tavallisia. Esimerkiksi 
sana ämmä on nykykieles-
sä merkitykseltään lähes 
yksinomaan halventava. 

Vanhastaan sana on kuitenkin ollut joko neutraali tai 
jopa kunnioittava, sen merkitys on ollut ‘nainen’, ‘vai-
mo, naimisissa oleva nainen’, ‘isoäiti’ tai ‘vanha nainen’. 
Sana naara taas on aikojen kuluessa menettänyt naiseen 
viittaavan merkityksensä melkein kokonaan. Se on jää-
nyt elämään vain sanassa naaras, jolla tarkoitetaan naa-
raseläintä tai halventavasti naispuolista ihmistä. 

Naarajärveltä Kyöpelinvuorelle
     Teksti Kaija Mallat

Paikannimet ovat syntyneet ihmisten arkipäiväisistä tarpeista puhua paikoista. 
Monet nimet ovat läpinäkyviä ja helposti tulkittavia, toiset eivät avaudu  

nykyihmiselle lainkaan. Usein paikannimet avaavat näkymiä menneisyyteen. 
Naiset ovat esillä nimistössä usein naiseutensa tai työnsä kautta.

Monet paikannimet ovat  

kieliasultaan niin hämärtyneitä,  

että niihin sisältyviä sanoja on  

lähes mahdoton selvittää. 
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Täysin päinvastoin kuin ämmälle ja naaralle, on käy-
nyt sanalle nainen, joka nykykielessä on neutraali, ai-
kuista, naispuolista ihmistä merkitsevä ilmaus. Aiemmin 
siihen on varsinkin länsimurteissa liitetty negatiivisia si-
vumielteitä. Tämä näkyy esimerkiksi siten, että Agricola 
ei hengellisissä teksteissään käyttänyt sanaa lainkaan, 
vaan sen korvasi sana vaimo, ja vaimoa merkitsemässä 
Agricola käytti ilmausta emäntä. 

Suurin osa tutkimuksen nimien tarkoitteista on luon-
nonpaikkoja. Hyvin usein tällaisia nimiä on annettu mäil-
le, kallioille ja kiville. Yleisiä ovat myös järvien, lampien, 
lähteiden ja soiden sekä erilaisten kosteikkojen nimet. 
Ämmä-nimet tarkoittavat muista poiketen usein myös 
viljelyksiä, lähinnä niittyjä ja pieniä peltoja. Tämä johtu-
nee siitä, että sanalla on myös merkitys ‘isoäiti’; nimiä on 
annettu talojen vanhan emännän eläkemaille. Nais-nimet 
taas tarkoittavat yleensä vesistöpaikkoja, sekä vedenko-
koumia että virtavesiä. Morsian-nimien tarkoitteiden ja-
kauma on aivan omanlaisensa: aineistossa on silmiinpis-
tävän runsaasti kivien ja matalikkojen nimiä.

Varsinkin Nais-, Neitsyt-, Akka- ja Ämmä-nimiä leimaa 
kaksijakoisuus. Niihin sisältyy sekä huomattavien luon-
nonpaikkojen vanhoja nimiä että pienten, hyödyttömien 
ja huonolaatuisten paikkojen nuoria tai nuorehkoja ni-
miä. Vanhimmat nimet tarkoittavat esimerkiksi korkeita 
mäkiä, äkäisiä koskia, järviä ja rajapaikkoja. Nuorem-
paan nimikerrokseen taas kuuluu pienten suolampien, 
huonolaatuisten viljelysten, pienten saarten ja vesikivien 
nimiä. 

Väärintulkitut Naara-nimet
Vanhat Naara-nimet tarkoittavat lähes yksinomaan tär-
keitä luonnonpaikkoja, järviä ja suuria mäkiä. Joukos-
sa on myös runsaasti rajapaikkoja. Nimiin ei muutamaa 

harvaa poikkeusta lukuun ottamatta myöskään liity kan-
sanperinnettä, joka viittaisi naiseen. Tämä johtuu siitä, 
että naara-sanan merkitys ‘nainen’ on kielestä kadonnut. 
Nimien sisältöä ei siis ole enää pitkiin aikoihin ymmär-
retty. Merkitys ‘nainen’ onkin sivuutettu tähän asti myös 
Naara-nimien tulkinnoissa.

Naara-nimet on tähän asti useimmiten tulkittu siten, 
että sana naara merkitsee niissä ‘naarausvälinettä’. Tul-
kinta on siltä pohjalta ymmärrettävä, että monet nimistä 
tarkoittavat suurehkoja järviä. On siis ajateltu, että ve-
sistöistä on jouduttu naaraamaan niihin jääneitä kalan-
pyydyksiä. Tutkitussa aineistossa on kuitenkin myös iso-
ja mäkiä ja tärkeitä rajapaikkoja, joiden nimiä on vaikea 
selittää tältä pohjalta. Naara-nimistä monet ovat myös 
hyvin vanhoja. Esimerkiksi Euran Naarjoki-nimestä on 
asiakirjamerkintä jo vuodelta 1466 ja Rautalammin Naa-
rajärvestä vuodelta 1567. Sanalla naara on myös merki-
tys ‘ansa’, mutta ansaa merkitsevä sana on nuori ruot-
salaislaina ja lisäksi suomen murteissa harvinainen. Se 
sopii sen vuoksi huonosti merkittävien paikkojen vanho-
jen nimien selitykseksi. 

Ehkä merkittävin todiste siitä, että naara merkitsee 
naista, on Lempäälässä sijaitsevan rautakautisen kalmis-
ton nimi Naarankalmanmäki. Tämä röykkiökalmisto on 
poikkeuksellinen, koska siihen on haudattu lapsivainajia. 
Kalmiston kolmeen röykkiöön on polttohaudattu ilmei-
sesti kolme lasta, yksi nuori ja yksi nuori aikuinen. Hau-
talöytöjen perusteella on arveltu, että yhteen röykkiöön 
olisi haudattu nuori nainen pienen lapsensa kanssa. Äiti 
ei ilmeisesti kuitenkaan ole kuollut synnytykseen, sillä 
lapsikin on poltettu, mikä ei yleensä ollut tapana ennen 
kuin lapsi oli saanut nimen ja samalla sielun. Poikkeuk-
sellista tässä kalmistossa on myös se, että ainakin kah-
dessa tapauksessa lapsella on oma hauta. Lisäksi hau-
taukset eivät ole olleet samanaikaisia tai ajoitukseltaan 
edes kovin lähekkäisiä, joten yhteisössä on ollut pitkään 
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tapana haudata lapset omaan kalmis-
toonsa. Kalmiston nimen lisäksi röyk-
kiöiden sijainti mäen pohjoislaidalla 
kytkee hautapaikan naisiin. Naiset on 
nimittäin haudattu myös keskiaikaisia 
kirkkoja ympäröivillä hautausmailla 
kirkon pohjoispuolelle. 

Naiset ja nimet
Mitä naisiin liittyvistä paikannimis-
tä voi sanoa yleisesti? Kulttuurissa 
tärkeitä paikkoja tarkoittavien, taus-
taltaan mytologisten paikannimien lisäksi aineistossa 
on myös pienten paikkojen nimiä. Osa niistä perustuu 
paikan omistukseen tai esimerkiksi naisten paikalla te-
kemään työhön. Arkistokokoelmissa nimien perusteiksi 
mainitaan myös paikalla tehty lapsenmurha tai vaikkapa 
pyhätyöstä, leivänhäpäisystä tai turhamaisuudesta seu-
rannut rangaistus. Osa nimistä on selvästi halventavia, 
ja varsinkin Akka- ja Ämmä-nimiin liittyy kertomuksia, 
joissa viitataan naisten stereotyyppisiin ominaisuuksiin, 
kuten suulauteen ja riitaisuuteen. Tyypillisin esimerkki 
näistä ovat Akkasaaret ja -luodot, joille kiukkuinen akka 
jätetään kirkonmenojen ajaksi tai yöksi leppymään. Myös 
kuolema ja onnettomuudet ovat hyvin tavallisia kerto-
musten aiheita, varsinkin hukkuminen tai väkivaltainen 
kuolema. Monia tarkoitteita pidetään myös hautapaik-
koina, joihin usein liittyy kummittelua. Kertomuksissa 
esiintyvät monesti mytologiset hahmot: kummitukset, 
jättiläiset, näkit, pirut, noidat ja hiidet. Mukana on myös 
varoitustarinoita, joiden tehtävä on muistuttaa sosiaali-
sen yhteisön tabuista, normeista ja normirikkomuksia 
seuraavista rangaistuksista.

 

Kiukkuinen akka jätettiin  

Akkasaarelle tai -luodoille  

kirkonmenojen ajaksi tai  

yöksi leppymään. 

Paikannimien valossa naises-
ta välittyy hyvin kaksijakoinen 
kuva. Toisaalta nimet tarkoit-
tavat kulttuurissa merkittäviä, 
keskeisiä paikkoja, toisaalta 
pieniä ja vähäpätöisiä paikkoja. 
Tätä on vaikea selittää muuten 
kuin kulttuurisella murroksel-
la, joka muutti naisen asemaa 
yhteisössä. Yksi mahdollinen 
merkittävä murros saattaa olla 
kristinuskon tulo.

Kirjoittaja on FT ja nimistönsuunnittelija Espoon  
kaupungin kaupunkisuunnittelukeskuksessa.

Artikkeli pohjautuu kirjoittajan Helsingin yliopistossa 
suomen kielestä tehtyyn väitöskirjaan ”Naiset rajalla. 
Kyöpeli, Nainen, Naara(s), Neitsyt, Morsian, Akka ja 
Ämmä Suomen paikannimissä” (SKS, 2007).
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Perinne-Pirkko

Kuvitus Jouko Darth

Pirkon korviin kantautui huuto alkuvuoden suurimmalta kansanmusiikin ja -tanssin 
tapahtumalta Folklandialta. Tuolta jostain keskeltä hyhmäisiä Itämeren aaltoja kummas-
teltiin huutokatrillin olemusta ja olemassaoloa.  

Mikä se on se huutokatrilli? Ja miksi aina keskellä yötä aletaan tätä interaktiivista tans-
sipedagogista häppeningiä huutamaan koolle? Onko tämä perinnettä?

Pirkko vastaa: ”Kyllä on. Tämä on perinnettä.” Huutokatrilli on tullut suosituksi 
1990-luvulla suurissa kansanmusiikin- ja tanssin tapahtumissa ja festareilla. Se perustuu 
perinteiseen kansantanssiin katrilliin; 1700-luvulta peräisin olevaan kuviotanssiin. Monet 
nykyään tunnetut katrillit on merkitty muistiin Itä-Suomessa tai pohjoisessa.

Vastaavanlaisia tansseja tunnetaan myös mm. Ranskassa, josta tanssin nimikin juontuu: 
tanssi, jota tanssittiin neliössä; quadrille. Tanssi muistuttaa myös vanhoja hovitansseja.

Suomalaiset katrillit tanssitaan hiipivillä hieman polvet koukussa olevilla askelilla tai 
puolet nopeammin kipittäen. Tanssi koostuu kuviossa tanssittavista erilaisista vuoroista, 
joita voivat olla vastuu, läpikäynti, karkelot, portit, kättelyt…

Huutokatrilli on keskiyön karkelo, jossa ohjaajan johdolla opetellaan tanssin kuluessa 
erilaisia vuoroja, joita tanssitaan useamman parin muodostamissa kuvioissa. Tällaiset fes-
tareiden yökarkeloiden katrillit voivat koostua yli sadasta tanssijasta ja kestää tunninkin. 
Ideana on, että kaikki voivat tulla mukaan, niin aloittelijat kuin konkaritkin.

Pirkkokin on tanssinut huutokatrillia pahemmin törmäilemättä. Kivaa oli, eivätkä poh-
keetkaan tulleet kovin kipeiksi. Ja yhden asian Pirkko haluaa vielä sanoa: olisi hienoa, 
jos vaikka mieskuoro Huutajat ja innokkaat katrillin polkijat pistäisivät hynttyyt yhteen, 
saataisiin oikein veret seisauttavaa suomalaista perinneperformanssia. Pirkon on kuiten-
kin visioitava toistaiseksi sitä vain omassa mielessään. Supikkaat, kurpposet, miksi niitä 
tanhukenkiä nyt kutsutaankin, Pirkko kyllä pakkaa festaririnkkaansa mukaan. Sen verran 
on huutokatrilli Pirkonkin mieleen! Kiitos siis kysymästä!

Perinne-Pirkko vastaa tämän  

vuoden lehden sivuilla lukijoita  

askarruttaviin kysymyksiin.  

Lähetä Pirkolle viestiä osoitteella:  

toimisto@kalevalaistennaistenliitto.fi
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Arviot

Tulkintoja  
karjalaisesta keittiöstä
 
Karjalainen keittiö. Uusia tuulia perinneruokiin. 
Ulla Liukkonen, Helena Lylyharju ja Kari Martiala.  

Hämeenlinna 2013, Karisto
 
Teksti Maarit Knuuttila

Varhaisempien maakunnallisten keittokirjojen katse oli 
menneisyydessä. Sieltä ne kauhoivat sisältönsä. Tillus-
kan ja liirivellin tekijät taitavat kuitenkin olla nykyään 
vähissä. Uudelta alueelliselta keittokirjalta 
odotetaan, että ruokaohjeet – perinteisetkin 
– ovat sovitettavissa ajan vaateisiin. Karjalai-
sen keittiön yli sadan reseptin joukossa on-
kin nykyaikaiset ohjeet niin piirakoihin kuin 
muihinkin karjaisen keittiön erikoisuuksiin. 

Teos painottaa karjalaisuuden juuria ja perin-
teistä ruokakulttuuria, mutta ohjeiden puo-
lesta näkökulma sijoittuu hieman sekavasti 
jonnekin menneisyyden ja nykyisyyden väli-
maastoon. Rinta rinnan esitellään vatruskat 
ja tsupukat, karpalojäädyke ja rapu-siika-
tartar. Viimeksi mainitut edustavat uusissa maakunta-
keittokirjoissa esiintyviä kansainvälisen gastronomian 
vaikutteita. Lisäksi kirjassa näkyy 2000-luvulta lähtien 
voimistunut yrittäjäpainotteisuus ja paikallisuuden ko-
rostaminen. Saparosalaattia ei suinkaan valmisteta pos-
sunhännästä, vaan paikallisesta kuivalihasta. 
Tiinan tuvan vety edustaa puolestaan uutta 
alueellista omaleimaisuutta. 

Kirjan kautta on mielenkiintoista havaita, 
että meillä näyttää oleva halu tehdä tiettyjä 
ruokia sukupolvesta toiseen. Se on sitä perin-
nettä. Huomionarvoista on myös se, että pai-
kallista ruokakulttuuria halutaan määritellä 
aina uudelleen; uusia kirjoja ilmestyy, vaikka 
vanhempiakin olisi. Sekin on sitä perinnettä. 
Karjalainen keittiö tuokin omalla tavallaan 
esille sen, että ruokakulttuurit ja keittiöt ovat 
tulkinnanvaraisia ja siten alituisessa muutok-
sessa. 

Muutoksen  
vuosikymmen
Rasvaletti Valokuvanäyttely 1950-luvun Helsingistä  
Helsingin kaupunginmuseo, Hakasalmen huvila 

13.11.2013-30.11.2014
 
Teksti Tuula Haimakainen

Helsingin kaupungin Hakasalmen huvilassa avautunut 
Rasvaletti-näyttely kuvaa valokuvin, tekstein, filminpät-
kin ja julkaisun avulla lähihistoriaamme, sodan jälkeisen 

vuosikymmenen tapahtumia, elintason nou-
sua ja uusia mahdollisuuksia. Näyttelytilat 
on jaettu teemoittain, esim. Säännöstelystä 
hyvinvointiin, Työtä tehden, Kotona ja kou-
lussa, Elämäniloa, Nuorta voimaa. 

Näyttelyn nimi viitannee ajan nuorten 
miesten tukkamuotiin, jossa itsepäiset suo-
malaiset hiukset yritettiin saada muodin-
mukaiseen ”vookuun” hiusvoiteen, kuten 
Brylcreemin avulla. Yksi tuon vuosikymme-
nen piirre olikin lasten ja nuorten suuri mää-
rä. Silloin länsimaisten vaikutteiden mukana 
tuli myös nuorten oma muoti, musiikki ja 

menot. Alkoi kehitys, jonka myötä nuorisosta on tullut 
merkittävä kuluttaja- ja mainonnan kohderyhmä. 

Vuosi 1952 oli erityinen: olympialaiset, sotakorvaus-
ten maksu loppuun, Armi Kuusela ja vielä Coca-Colakin! 
Linnanmäki oli avattu 1950. 

Yksi tilosta on sisustettu aidoin kalustein 
tuon ajan kampaamoksi. Esillä on kuvia 
ajan tukkamuodista, aikakauslehtiä ja mai-
noksia. Myös kotialbumien kuvia on esillä, 
valokuvaushan alkoi tuolloin myös lisään-
tyä uusien välineiden myötä. Yksi näyttelyn 
teemoista onkin valokuvaus sinänsä. Valo-
kuvien kysyntä oli lisääntynyt mainonnan, 
aikakauslehtien ja niissä olevien kuvarepor-
taasien lisääntyessä.

Jatkuvasti pyörivissä uutisfilmeissä näh-
dään mm. Armi Kuuselan riemukas kotiinpa-
luu Miss Universum -kilpailuista, nuorisoidoli 

Paul Ankan vierailu Linnanmäellä, moottoriurheiluinnos-
tusta ehkä enteilevä mäkiautokilpailu, jiveä ja rockia, 
mutta myös marsalkka Mannerheimin hautajaiset. Kiin-
nostava ja hyvin koostettu ja rakennettu näyttely kuvaa 
Helsinkiä, mutta sen tarjoama tieto ja ajankuva on yh-
teistä lähihistoriaa.  
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Arviot

Kirsikankukat, elämä – 
se on aivan pian ohi
Asioita jotka saavat sydämen lyömään nopeammin. 

Mia Kankimäki, Otava 2013

 
Teksti Satu Laatikainen

Mia Kankimäen esikoisteos on moniulotteinen matkaker-
tomus, joka saa alkunsa yhdenlaisesta risteyskohdasta. 
Kustannusalalla työskentelevä kirjailija, siis Kankimäki 
itse, jää vuorotteluvapaalle tutustuakseen 
paremmin Heian-kauden Japanissa yli tuhat 
vuotta sitten eläneeseen hovikirjailija Sei  
Sh nagoniin ja tämän kiisteltyyn Tyynynalus-
kirjaan, joka ei jätä Japanin kulttuuria har-
rastavaa kirjailijaa rauhaan.

Lukija pääsee näiden kirjoittavien sielunsi-
sarusten mukana aistikylläiselle matkalle Ja-
paniin ja sen kulttuurin moniin ulottuvuuk-
siin. Kirja punoo tuhannen vuoden takaisia 
kokemuksia nykypäivään osoittaen, miten 
samanlainen ihminen on kautta vuosisatojen 
ollut. Teos on huolellisesti punottu, koukuttava tietokirja, 
jonka kaunis kieli ja tarkkanäköiset havainnot elämästä 
yltävät kaunokirjallisiinkin mittoihin. Eräällä tavalla kir-
jan punaisena lankana on jäljittää vaikeasti tavoitettavan 
käsitteen mono no aware olemusta, ”maail-
man kauneuden ja sen katoavuuden liikutta-
vuuden tunnetta, asioiden määrittelemätön-
tä mutta pakahduttavaa surullisuutta”.

Kioton – ja lopulta myös Lontoon, Thai-
maan, Vihdin ja Normandian – kautta kul-
kien kirjassa tehdään sykähdyttävä matka 
kulttuureihin, kirjoittamiseen, ihmisyyteen, 
naiseuteen. Vaikka matkantekijä onnistuu-
kin avaamaan tutkimusvuotensa aikana 
Tyynynaluskirjan arvoitusta, kirkastuneeksi 
lopputulokseksi ennalta käsikirjoittamatto-
masta matkasta jää se, että jokin uusi matka 
on vasta alkamassa.

Pölyt pois  
Topeliuksesta 
Topeliuksen lukemisia lapsille. Kirsti Mäkinen,  

kuvittanut Risto Suomi, WSOY 2013

Teksti Satu Grünthal

Ennakkoluuloton perinteentaitaja, kouluneuvos Kirsti 
Mäkinen on tällä kertaa tarttunut Sakari Topeliuksen sa-
tuihin ja kertonut niitä nykylapsille Risto Suomen kuvit-

tamassa kokoelmassa Topeliuksen lukemisia 
lapsille (2013). 

Mäkinen on paitsi puhaltanut pölyjä kie-
lestä ja lyhentänyt tekstejä, myös siirtänyt 
osan satujen tapahtumista nykyaikaan. Hän 
kertoo myös klassikkosadun Koivu ja tähti 
historiallisen taustan, joka liittyy Topeliuk-
sen sukuun. Mäkisen versio kannattaa lukea 
yhdessä alkuperäisen sadun kanssa, sillä to-
dellisuus on tarua ihmeellisempää.
 
Satusetä Topeliuksen äänen lomassa kuu-

lemme satutädin tai pikemminkin satumummin eli Mä-
kisen oman äänen. Tämä satumummi haluaa saada luki-
jan ja kuulijan pohtimaan, miten eri tilanteissa on oikein 
toimia. Ollaan topeliaanisen sadun ytimessä: Mitkä arvot 

ovat elämässä tärkeitä?

Topeliukselle tärkeä kristillinen vire on saduis-
sa tallella. Topeliuksen usko ei ole tuomitse-
vaa, vaan muihin uskontoihin suhtaudutaan 
suvaitsevaisesti. Kultakutri-sadussa rukoillaan 
Allahia.
 
Mielikuvitusmaailmaan sukeltamisen lisäksi 
nykylapsi saa satujen kautta tietoa siitä, min-
kälaisia esineitä vanhanajan arkeen kuului 
tai millaisia askareita lapsille annettiin. Ou-
dot käsitteet kuten lukukinkerit tai siltavouti 
selviävät kätevästä sananselitysosastosta.

Risto Suomen kuvitukselle ovat tyypillisiä vahvat sivelti-
menvedot, selkeys ja voimakas värimaailma. 
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Topeliuksen
lukemisia lapsille

kertoja  kirsti mäkinen 
kuvat  risto suomi

wsoy

Upeassa  
Topeliuksen lukemisia lapsille 

-juhlakirjassa ajattomat kerto- 
mukset Koivu ja tähti, Vattumato, 

Sampo Lappalainen ja monet  
muut on päivitetty tähän aikaan 
kouluneuvos  Kirsti Mäkisen 

uudelleen kertomina ja taide- 
maalari Risto Suomen  

kuvittamina.

Topeliuksen ajattomat  
sadut uudelleen kerrottuina.

Saatavana kirjakaupoista  
kautta maan!

TOPELIUKSEN 
PALUU 

VILLA RUUSULAN  
KANSANMUSIIKKIKESÄ 

2014
23.–27.6.2014 VILLA RUUSULAN KANSANMUSIKKILEIRI

Halusitpa aloittaa uuden, hienon harrastuksen tai  
olet jo kokenut konkari – tervetuloa mukaan! 

Ohjelmassa soittoa, laulua ja kesäistä ilonpitoa Sari Kaasisen ja 
muiden opettajien johdolla!

Leirimaksu 340 € (sis. täysihoito, majoitus ja opetus)
 

2.–5.7.2014 KOKO PERHEEN KALEVALAINEN KESÄ
Tervetuloa ottamaan kiinni perinteen voimasta! 

Soitamme kanteleilla ja muilla soittimilla, laulamme,  
verestämme kädentaitoja ja retkeilemme yhdessä! 

Tule vaikka useamman sukupolven kesken! Mahdollisuus  
osallistua myös Kihaus-kansanmusiikkifestivaaleille. 

Kurssimaksu 300 € (sis. täysihoito, majoitus ja opetus)

VILLA RUUSULAN LEIRIKOULU
Villa Ruusulan leirikoulussa opitaan uutta ja musisoidaan yhdessä! 

Kysy lisää, suunnitellaan yhdessä luokallenne  
unohtumaton leirikoulu!

LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMINEN:  
www.sarikaasinen.com.  

Lisätiedot: sari.kaasinen@sarikaasinen.com

Perinteen voimaa!

Sari Kaasisen odotettu uusi  
”Aika riemulle ruveta”  
kaupoissa 28.2.2014!
 
Tiedustelut, esiintymiset ja  
levytilaukset:  
sari.kaasinen@sarikaasinen.com
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Aika riemulle ruveta
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Puheenjohtajalta

Mieleni miun tekevi,
aivoni ajattelevi,
lähteäni laulamahan,
sa’ani saneleman.

Anna ko jo mie alotan,
mie alotan uuen virren.
Anna ko sanon sanasen,
haastelen vielä vähäsen:
Taas on vuosi vaihtununna,
Uuet tehtävät emoilla,
uuet touhut tyttärillä.

Kaikki ehtoisat emännät,
Louhen tyttäret koriat,
taasen yhtehen yhymme,
saamme toinen toisihimme.
Monta sisarta somaista,
rinnatusten rinkilöissä,
tekemässä, tuumaamassa,
ilon pidon alkamassa.

Ihanin ikiemonen,
antoi opit oppijalle,
sanat suuhunsa sepitti,
neuvoi taidot taitajalle.
Meill on taidot taskuissamme,
emon opit olkapäillä.
Louhen sanat saatunamme,
valtanamme, voimanamme.
Mahtisanat mielissämme,
voimasanat saattehina,
tukenamme, turvanamme,
voimanamme, viisautenamme.

Niin on hyvä meien olla,
yhess olla omenaisten.
Ilo tarttuvi ilohon,
hyvä mieli mielihimme.

Jokaisella jonkinmoinen,
voimapaikka voimanansa.
jokaisella jonkinlainen,
omin paikka ollaksensa.
Siell on hyvä hyppäellä,
kaunis olla kanasena.
Siellä tuuli leppeämpi,

päivä parempi, pitempi.
Sinne jäävät surut suuret,
murehet monennäköset.
Sinne huolet hukkunevat,
tuskat tunnolta taipuvat.
Elon päivät ennättävät,
vuuet virrassa vierivät. 
Jokahinen vuorollansa,
uuen aamun antamassa.
Kuta onkaan elo meillä,
elo ompi ensi vuonna?
Mitä tuokaan tullessansa,

uusi aamu aurinkoinen?
Mikäs meiän elellessä,
yhess olla ystävien.
Aina toistemme tukena,
tämän taivon kannen alla.
Mikäpä meijän neitosilla,
pilven alla askaroia.

Sisoiseni, sirkkueni,
marjaseni, marjueeni:
Nyt on aika mein iloita,
antaa ilon leimahdella.
Aika riemulle ruveta,
ilon päiviä piteä!
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Yhdistys esittäytyy Teksti Veera Ryynänen 
kuvat Kata Sivunen

Inspiraatiota 
yhdessä tekemällä
Huittisissa perinteet innostavat niin aikuisia 
kuin lapsiakin. Alueen kalevalaiset naiset te-
kevät tutuksi suomalaista kulttuuria moni-
puolisen näyttelytoiminnan avulla. Tärkeäksi 
kohtaamispaikaksi on muodostunut Hannulan 
navetta, jossa järjestetään monet yhdistyksen 
tapahtumat.

Huittisissa ei ollut vielä 1990-luvulla erityisesti perintei-
den ja kalevalaisuuden parissa toimivaa yhdistystä. Kale-
valaisten Naisten Liiton pitkäaikainen puheenjohtaja Raili 
Malmberg tekikin aloitteen  paikallisyhdistyksen perusta-
mista Hannulan isäntäväelle, Pirkko Valpasvuo-Jaatisel-
le ja  Simo Jaatiselle. Raili Malmberg oli asunut kevään 
1944 juuri Hannulassa,  kun Käpylän lukion oppilaita 
oli siirretty Helsingin suurpommitusten vuoksi opiskele-
maan Huittisiin. 

Niinpä toukokuussa 1997 Hannulassa pidettiin Huittis-
ten Kalevalaisten perustamiskokous. Osanottajina olivat 
paikallisten lisäksi Raili Malmberg sekä Liiton puheen-
johtajana aloittanut Anneli Koponen. Huittisten Kaleva-
laisten jäsenistöön on alusta pitäen kuulunut sekä naisia 

että miehiä. Yhdistys on halunnut pitää yllä monipuolista 
toimintaa, joka kiinnostaa kaikkia sukupuolesta riippu-
matta.

Näyttely on ikkuna menneeseen
Viime vuosina Huittisten Kalevalaiset ovat tehneet työtä 
etenkin arjen historian esittelemiseksi. Mennyttä on py-
ritty avaamaan kaikille avoimien ilmaisten näyttelyiden 
avulla. Näyttelyissä on ollut esillä jäsenistön ullakoilta 
ja kirstujen kätköistä löytynyttä esineistöä. Ensimmäiset 
näyttelyt järjestettiin kaupungintalolla, jossa esiteltiin 
kotitekoisia kankaita ja vaatteita sekä liinavaatteiden ni-
mikointitapoja. Myöhemmin näyttelytoiminta siirtyi Han-
nulan talon navettaan. Ensimmäinen navetassa järjes-
tetty näyttely oli nimeltään Yllä – alla – iholla. Näyttely 
esitteli silmiltä kätkettyä kulttuurihistoriaa eli alusasuja 
ja yöpukuja. Esillä oli käsityötaidon näytteitä ja muodin 
vaihteluita 1800-luvun lopulta 2000-luvun tuoreimpiin 
uutuuksiin.

Seuraava, valtakunnallisestikin huomiota saanut näyttely 
esitteli sadan vuoden ajalta yhdistyksen jäsenistön tal-
lentamaa arvokasta arjen historiaa esiliinojen muodossa. 
Mukana oli paljon tietoa esiliinojen käytön muinaisesta 
historiasta ja merkityksestä. Esiliina taas tavaksi -näyt-
telyssä olivat totta kai esillä myös miesten käyttämät ja 
miehisiin ammatteihin liittyvät suojukset kuten suutarin-
essut. 

Huittisten Kalevalaisten uljas joukko ystävineen kokoontuneena kalevalaiseen iltaan syksyllä 2013.

Huittisten  
Kalevalaiset

perustettu vuonna 1997

jäseniä 55

puheenjohtaja Eeva-Maija Ryti

 
Huittisten Kalevalaisten puheenjohtaja  
Eeva-Maija Ryti juttelee hevosasioista  
Emma Marttilan ja Josefiina Naatulan kanssa.
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Toimintaa lapsille 
Huittisissa on pyritty järjestämään toimintaa, joka yh-
distää sukupolvia. Yhdistys vaalii lasten kulttuuria ja 
esittelee lapsia kiinnostavia perinteitä. Lapsia on saatu 
mukaan vanhojen lelujen työpajoihin, joissa on tehty 
keppihevosia ja käpyeläimiä sekä vuoltu kaarnaveneitä. 
Yhdistys on innostanut paikallisten päiväkotien ja kerho-
jen lapsia työstämään Kalevala-näyttelyn sekä Sammon 
ryöstö -näytelmän. Tärkeää on, että lapset pääsevät itse 
kokemaan ja muokkaamaan perinteitä. Viime keväänä 
kolmasluokkalaiset lapset valmistivat kädentaidon tun-
neilla keppihevosia. Hepat valmistettiin Huittisten Kale-
valaisten lahjoittamista tarpeista sekä kodeista saaduista 
kierrätysmateriaaleista. Keppihevosilla  kirmattiin komea 
estekilpailu juuri ennen kesälomia.

Vuonna 2012 järjestetty leikkimistä ja leluja käsitellyt 
näyttely keräsi paljon yleisöä. Näyttely avattiin perin-
teeksi muodostuneena leikki- ja käsityöpäivänä. Yleisö 
sai tutustua leikkikalujen ja niiden valmistuksen histo-
riaan. Lähes kaikkiin esineisiin sai koskea, joten leluilla  
          leikittiin ja pelejä pelattiin. Toiminnallisuutta  
                 lisäsivät myös näyttelyn oheen järjestetyt työpa- 
             jat. Näyttelyssä sai askarrella omia leluja, hoitaa  
          nukkeja ja pehmoeläimiä sekä ajaa tai kuljettaa  
             tavaroita autoilla ja traktoreilla. Esillä oli myös  
              perinteisiä satakuntalaisia  leikkivälineitä ku- 
                                      ten hakohevosia ja krottimollikoita.  
                                Näyttely oli avoinna kuukauden  
                              ajan, ja siihen tutustui yli 500 eri- 
                                                 ikäistä näyttelyvierasta.

                          Paikalliset koulut ja päiväkodit  
      ovat lähteneet mukaan lasten  
      tapahtumiin. Yhdistys on teh- 
            nyt käsitöihin liittyvää yhteistyö- 
            tä Taitokeskus Huittisen kanssa.  
           Myös Huittisen kaupunki sekä  
   Huittisten seudun kansalais- 
          opisto ovat olleet tukena toimin-
nan   järjestämisessä. Samanhenkisten yhdis-

tysten kanssa järjestetään retkiä erilaisiin tapahtumiin, 
taidenäyttelyihin ja teatteriin. Monet yhdistykset osallistu-
vat myös perinteisiin Hannulan navetan joulumyyjäisiin.

Vuoden teemat esillä
Huittisten Kalevalaiset ovat aina suhtautuneet innolla 
Liiton teemavuosiin. Viime vuonna käsiteltiin Elsa He-
poraudan teemavuotta Kalevalaisessa illassa. Tilaisuus 
pidettiin syyskuussa Länsi-Suomen Opistolla, joka oli 
Elsan ensimmäinen työpaikka ja jossa hän tapasi puoli-
sonsa Akseli Hästeskon. Monipuolisen vaikuttajanaisen 
elämäntyötä ja Kalevalaisten Naisten Liiton merkitystä 
kuvattiin puheilla ja haitarin sekä kanteleen soitolla. Ti-
laisuuden kruunasi kansallispukujen ja muinaispukujen 
näytös, jonka puvut esitteli asiantuntevasti tutkija Sirk-
ka-Liisa Hakala. Elsa Heporauta -teeman käsittelyä jat-
kettiin hiukan vielä tänä vuonna. Kaari Utrio piti  kaikille 
avoimessa yleisötilaisuudessa esitelmän suomalaisten 
naiskirjailijoiden alkuaikojen työstä. Samalla hän kertoi 
omista esikuvistaan, joista yksi on Elsa Heporauta. Utrio 
tapasi pikkutyttönä Elsa Heporaudan henkilökohtaisesti.

Liiton vuoden 2014 teema, Voimapaikat, lomittuu Huitti-
sissa hienosti yhdistyksen toimintaan ja paikalliseen pe-
rinteeseen. Huittisissa ja lähiseuduilla on upeita kulttuu-
rimaisemia, joita voidaan pitää Huittisten Kalevalaisten 
voimapaikkoina. Alueen hautalöytöjen pohjalta on tehty 
kalevalakoruja. Erityisen tärkeä paikka on Huittisten Hir-
venpään löytöpaikka. Yhdistys on järjestänyt aiemminkin 
jäsenistölle retkiä historiallisesti merkittäviin kohteisiin 
lähiseudulla ja kauempanakin. Tiet ovat vieneet jopa 
Itä-Karjalan ja Petroskoin perinnemaisemiin.

Yhdistyksen keskeiseksi voimapaikaksi on muodostunut 
Hannulan navetta, jossa järjestetään merkittävä osa yh-
distyksen tapahtumista. Hannulassa järjestettäneen tänä 
vuonna mm. rohtoyrttien voimaa ja käyttöä koskeva lu-
entosarja.

Muille kalevalaisille naisille yhdistys haluaa sanoa:  
”Yhdessä tekeminen tuottaa iloa!”

Lauttakylän alakoulun kolmosluokkien oppilaat keppihevosineen valmistautuvat kesälaitumille lähtöön.

 
Huittisten Kalevalaisten puheenjohtaja  
Eeva-Maija Ryti juttelee hevosasioista  
Emma Marttilan ja Josefiina Naatulan kanssa.

<< Huittisten kalevalaisiin on kuulunut alusta lähtien useita miesjäseniä. Matti Koivusilta on  
    arvostettu pelimanni, joka jaksaa ilahduttaa väsymättä yleisöään. 
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Yhdistyskuulumisia

Kuopion Kalevalaiset / 
teksti Tuulikki Karhunen, Kuvat WSOY ja 
Katri Lehtola

Kirsti Mäkinen  
Topelius-illassa  
Kuopiossa 
Kirjailija, kouluneuvos Kirsti Mäkinen vie-
raili Kuopion Kalevalaisten kutsumana 
Kuopion kaupungintalolla Topeliuksen syn-
tymäpäivän aattona tammikuussa. Aiheena oli hänen uu-
distamansa Lukemisia lapsille -kirja sekä samalla itse Tope-
lius. Esitelmän välissä kuulimme näyttelijä Seija Haaralan 
lukemina näytteitä saduista.

Topelius oli hyvin monipuolinen kulttuurivaikuttaja: his-
torian professori ja suomalaisen historiallisen romaanin 
luoja, runoilija, satu- ja näytelmäkirjailija, valtioneuvos 
ja Suomen ensimmäinen ammattijournalisti. Missä suh-
teessa hän sitten oli erityisen moderni? Hän toi Suomeen 
eurooppalaisia vaikutteita, mutta edisti samalla suomen 
kielen asemaa, puuttui sosiaalisiin ongelmiin, edisti tyt-
töjen ja naisten opiskelua ja oli maamme ensimmäisiä 

eläin- ja luonnonsuojelijoita. Myös 
hänen kirjoittamansa Maamme-kirja 
oli vuosikymmeniä kouluissa luettu 
yleisteos. Siitä tulivat tutuiksi niin 
maamme heimojen ominaispiirteet 
kuin Kalevalan juonikin. Voidaan-
kin sanoa, että Topeliuksen vaikutus 
ulottui lastenkamareista yliopistoon.

Miten satuja on sitten muokattu? 
Tästä Kirsti Mäkinen antoi esimerk-
kejä. Yksi on kieli: sanasto ja lause-
rakenne; ei sormella osoittelua, vaan 
viesti on upotettu tekstiin. Kuulim-
me näytteen Kultakutri-sadun van-

hasta ja uudesta aloituksesta. Tuttu Kunnioita isääsi ja äi-
tiäsi taas on sijoitettu täysin nykyaikaan. Isoisä on haettu 
sunnuntailounaalle, mutta syöminen ei suju kuten äidin ja 
isän mielestä pitäisi. Onko oikein syyllistää äitiä, ja miksi 
isä on tossukka? Ville-pojalla sentään on sydän paikallaan.

Ikuisuuskysymys on pelko uutta kohtaan. Mitä tuhoa se 
saakaan aikaan esimerkiksi puhujan lempisadukseen mai-
nitsemassa Tähtisilmässä? Tämän kirjoittajan mielisatu 
Koivu ja tähti, jonka voimalla äitini kertomana lastemme 
aamupuuro meni alas, on täyttä totta nykyaikanakin pako-
laisten kohdalla. Mutta Topelius osasi kertoa vaikeistakin 
asioista niin, ettei lukijaa ja kuulijaa ahdista. 
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Oulun Ympäristön Kalevalaiset Naiset / 
teksti Kirsti Ojala, kuvat Siiri Rautio

  Irma Heiskasesta  
  Uuden Oulun tähtiemo

       Oulun Ympäristön Kalevalaiset Naiset ovat  
              aloittaneet uuden perinteen jakamalla  

Tähtiemo-palkinnon. Palkinnon- 
saajaa valittaessa korostetaan  

mm. vahvan elämäntyön, suvait- 
sevuuden ja ihmisoikeuksien 

 eteen tehtävää työtä.Tähtiemo 
valitaan joka vuosi kuntalaisten 

ehdotusten perusteella.  

Tänä vuonna Uuden Oulun  
ensimmäiseksi Tähtiemoksi kruunattiin  

Irma Heiskanen, ekologisen perinne- 
tiedon eteenpäin viejä ja tutkija.  

Heiskanen on ammatiltaan psykologi,  
mutta on yhdistänyt taloustieteen ja  
psykologian osaamisensa kansalais- 
järjestötyöhön ja kuntapolitiikkaan.  

Hän on perustanut Suomen Ekopsyko- 
logian Yhdistyksen ja toiminut sen  

sihteerinä, järjestäen työpajoja tiedon  
lisäämiseksi suomalaisten kulttuurisista  

perinteistä, ekologisista rituaaleista ja  
käytännöistä. Irma Heiskanen on pitkään  

tutkinut suomensukuisten kansojen naisten  
käsitöiden merkkikieltä suhteessa tähtitaivaan  

kuvioihin nostaen esiin aikamme tarvitsemia kosmisia  
ja maanläheisiä takaisin antamisen käytäntöjä. Hän  

on lisäksi pitkään ja sinnikkäästi tehnyt kansalaistyötä 
naisiin kohdistuneen väkivallan vastaisissa kysymyksissä, 

joka koskettaa myös heikon neuvotteluvaran ikänaisia.

Tukholman Kalevalaiset / teksti Pirjo Tiilikka

Hyväntekeväisyyttä 
kirjalla
Tukholman Kalevalaiset aloittivat reilu vuosi sitten kam-
panjan, jossa Pirjo Tiilikan kirjoittamasta Tervaspuuta Kar-
jalasta -kirjan jokaisesta myydystä kappaleesta lahjoitettiin 
neljä euroa hyväntekeväisyyteen. Tavoitteena oli tukea 
kampanjalla Pietarin katulapsia. Kampanja on nyt päätty-
nyt ja lahjoitusvarat, peräti 10 000 kruunua, lahjoitettiin 
Unicefille Tukholman Kalevalaisten 10-vuotisjuhlissa. 

Lahjoitushetkellä Unicef toivoi, että varat lahjoitettaisiin 
sinne, missä hätä on akuutein. Varamme ohjautuivat si-
ten Filippiinien hetkeä aiemmin tapahtuneeseen valtavaan 
luonnonkatastrofirahastoon. Kirjan myynti sopi tähän tee-
maan, koska myös karjalaiset joutuivat jättämään kotinsa 
ja pakenemaan kotiseuduiltaan.

Haastamme nyt kaikki Suomi Seurat ja kalevalaiset naiset 
mukaan hyvään asiaan. Yhdessä olemme enemmän!

Haltijoiden valokulkue  
lyhtyineen siirtyi  

Tähtiemon kruunajaisiin. 
>>
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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/palaute.html tai lähettämällä 
tämän lomakkeen täytettynä.

Kalevalaisten Naisten Liiton 
ohjelmaa

Perinne on yhteinen ilo!
POSTIMAKSU 

MAKSETTU

Kalevalaisten Naisten Liitto ry

Tunnus 5015328

00003 VASTAUSLÄHETYS
Nimi

Osoite

S-posti

Puh.nro

Minkä paikkakunnan jäsenyhdistykseen tahdot liittyä

Kalevalaisten Naisten Liiton  
puheenjohtajapaja ja kokous 5.4.2014  

Helsingissä
Kalevala Kartano, Strömbergintie 4 C

 
Ohjelma

klo 9–10 Aamukahvi, ilmoittautuminen ja  
valtakirjojen tarkistus

klo 10–12 Puheenjohtajapaja
klo 12–13 Lounas

klo 13–16 Liiton kokous

Hinta 45 €/hlö sis. aamukahvi ja lounas.  
Maksetaan 31.3. mennessä Liiton tilille  
FI90 2142 1800 0097 33 viitteellä 7799.

Ilmoittautumiset 21.3. mennessä  
Liiton toimistolle, sähköpostitse  

leena.asp-rinne@kalevalaistennaistenliitto.fi tai  
puh. 09 604 791.

Kalevala Kartanossa sijaitseva tehtaanmyymälä  
palvelee kokousvieraita la 9–13 ajan.

Lapponia-ostoksista - 30 % (ei koske mahdollisia  
jo alennettuja tuotteita/kampanjoita)

Halutessasi voit lähettää listan ostoksistasi  
valmiiksi pakattavaksi osoitteeseen  
tehtaanmyymala@kalevalakoru.fi

Seuraa ajankohtaisia tapahtumiamme FB-sivuilta ja 
www.kalevalaistennaistenliitto.fi

Kulttuurimatka Ruotsiin Roslageniin 31.7.–4.8.
Astu viikinkien jalanjäljille! 

 
Matka laivalla Turku-Tukholma tai vaihtoehtoisesti  

lentokone tai oma auto

Ohjelma Roslagenissa 1.–3.8.

• Wira Bruk, rautaruukki 1600-luvulta
• Penningbyn linna keskiajalta
• Pyhän Birgitan kirkko
• Ilta Viikinkikylässä viikinkien vieraina 
• Norrtäljen kaupungin vastaanotto ja suomen kielen  
   asemasta Ruotsissa
• Norrtäljen historialliset nähtävyydet
• Riimukiviä 
• Yhteiskuljetus Roslagenissa
 
Tarkempi ohjelma  
hintatietoineen  
maaliskuussa.

Hotellivaraukset Scandic Simonkenttä
Simonkatu 9, 00100 HELSINKI puh. 09 68 380  

simonkentta@scandichotels.com
yhden hengen huone 86 €, kahden hengen huone 96 €

Jokainen varaa huoneensa itse suoraan hotellista.  
Varaustunnus KAL040414 21.03. mennessä.
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Vaihtuvat kolumnistit pohtivat,  
mitä voimapaikka heille merkitsee.

Kolumni

Kamera ja  
Leino
Teksti ja kuvat Tuomas Kaakinen

Isäni kuoli, kun olin 17-vuotias. 
Hänen hautajaisissaan perheemme sai muistolah-
jaksi Eino Leinon Suuren Runokirjan. Tästä teok-
sesta tuli minulle merkittävämpi kuin sillä hetkellä 
ymmärsin.

Kamera kulkee mukanani kaikkialle. Kuvattavia kohteita 
tulee usein vastaan yllättävissäkin paikoissa. Mieluiten 
kuvaan nostalgisia aiheita, joita voi verrata nykypäivään. 
Mielenkiintoisimmat ympäristöt ja yksityiskohdat, kar-
hean kauniit rakennukset ja aidot ihmiset löytyvät usein 
hiekkateiden varsilta. En tavoittele kuviini mitään tietyn-
laista tunnelmaa – asioita ja ajatuksia tulee eteen katsele-
malla. Tavoittelen kuvaamisellani realismia, joka tuo kat-
sojan mieleen muistoja jokaisen omasta elämästä. Koska 
realismi ja tavalliset kuvausaiheet eivät tällä hetkellä ole 
kovin yleinen tyyli, erotun sillä massasta.

Suomalaisuus merkitsee minulle idylliä, puhtautta, pysy-
vyyttä sekä sopusointua ihmisen ja luonnon välillä. Vii-
me vuonna ilmestynyt valokuvakirjani kertoo tarinoita 
juuri tällaisesta pienimuotoisesta arkielämästä, jota en 
halua kadottaa. Pohdin lähinnä sitä, millainen maailma 
lapsillemme jää. Suomalainen luonto ja sen  rauhoitta-
va hiljaisuus merkitsevät minulle paljon. Toivottavasti 
muutkin suomalaiset hoksaisivat arvostaa sitä.

Voimapaikka tarkoittaa minulle tilaa, jossa olen läsnä, 
saan elää haaveissani ja jakaa ajatuksiani. Minun voima-
paikkani on kameran takana, jossa olen valmiina tallen-
tamaan muistoja, tunnelmia ja hetkiä valokuviksi. Saan 
valokuvaamisesta voimaa ja hetket kameran takana an-

tavat mahdollisuuden haaveiden liitoon. Kuvaaminen on 
asia, josta haluan nauttia ja pidän myös ajatuksesta, että 
sillä on joku tarkoitus. Se, jos mikä on minulle rikkautta. 
Arkiset asiat unohtuvat hetkeksi ja pulahdan unelmiini. 
Parhaat kuvat ovat niistä kohteista, joita tarkastellessaan 
näkee pitkän ketjun tapahtumia, nykyistä ja mennyttä ai-
kaa sekä viitteitä tulevaisuudesta.

Valokuvaaminen lähti harrastuksesta. Harrastus muut-
tui vähitellen työksi kiireisissä studioissa ja kaupallisis-
sa mainoskuvauksissa. Kaikki kunnia sille työlle, mutta 
ominta minua oli palata takaisin juurilleni. Nyt valoku-
vaus on jälleen minulle ennen kaikkea taiteen tekemisen 
muoto ja omaa vapaa-aikaani. Kirjaksi vapaa-aikanani 
kuvatut otokset päätyivät valokuviani esittelevän Kame-
ra-lehden jutun “Kansallisen identiteetin jäljillä” avulla. 
Artikkelin lopussa esitin toiveeni omasta kirjasta ja ilok-
seni eräs suomalainen kirjakustantamo tarttui ajatuksee-
ni. Ja mikä ilahduttavinta, kustantaja ehdotti, että kuva-
teksteiksi valittaisiin Eino Leinon runoja. Siihen oli ilo 
suostua - olivathan Suuren Runokirjan tekstit toimineet 
minulle jo pitkään inspiraation lähteenä.

Kirjoittaja on kajaanilainen valokuvaaja ja tällä hetkel-
lä kahden pienen lapsen koti-isä. Häneltä on ilmestynyt 
viime syksynä kirja Nocturne – Kuvia suomalaisuudesta. 
Tuomas Kaakisen kuvat esiintyvät koko vuoden ajan Pirta- 
lehtien kansissa.
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Astu tarinaan · www.kalevalakoru.fi  
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