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Pääkirjoitus

Talven ensimmäiset lumihiutaleet putoavat olkapäille.
Lyhdyt ja kynttilät tuikkivat pimenevässä illassa Mansikkaniemen kesäteatterin lavalla Iisalmen Koljonvirralla.
Kirjailija Juhani Aho ja kuvataitelija Venny Soldan-Brofelt
lapsineen ja palkollisineen valmistutuvat jouluun Aholassa, Tuusunlanjärven taiteilijayhteisössä. Jussin Joulu
on paikallisen Kulttuurikievari-teatteriväen luoma jouluinen talvimusikaali, jossa musiikkiin yhdistyvät tutut
joulun odotusteemat, esimerkiksi kiire ja stressi. Kaiken
taustalla ovat kuitenkin perinteet: isän valitsema kuusi,
isoisän vuolema Tuomaan risti, Tiernapojat, jouluherkut
ja jouluvierailut. Ilman niitä ei olisi joulua eikä joulunodotusstressiä.
Joulukin tarvitsee sekä puitteiden että sisällön tuottajan.
Aholassa Juhani Aho kirjoitti Lastujaan, Venny-äiti suunnitteli jouluohjelmaa, jota lapset toteuttivat ja piiat siivosivat sekä valmistivat jouluherkkuja. Tasapainon löytäminen ulkoisen ja sisäisen joulun valmisteluissa lienee
ikuisuuskysymys. Sillanpään joulusaarnoissa joulu hiipii
huomaamatta torppaan samalla kun jouluoljet pudotetaan pirtin lattialle ja ensimmäinen kynttilä sytytetään.
Silloin joulurauha laskeutuu myös mieliin.
Joulu on rauhan, auttamisen ja yhdessäolon aikaa.
Tässä Pirrassa Kalevalaisten Naisten Liiton vastavalittu
puheenjohtaja Ildikó Lehtinen haastaa meitä avaamaan
omia perinteitämme maahanmuuttajanaisille. ”Maahanmuuttajat tarvitsevat sitä, että suomalaiset istuvat viereen
ja kertovat Suomesta”, hän sanoo. Kohtaaminen, yhdessä
tekeminen ja toisesta välittäminen ovat maailmanlaajuisia asioita.
”Ihmiset kyllä kuulevat, mikäli teema ei kosketa puhujaa henkilökohtaisesti”, sanoo Larin Paraske -palkinnon
saanut kirjailija, runoilija Jenni Haukio Pirran haastattelussa. Tasavallan ensimmäinen nainen pohtii sanojen
voimaa ja uskoo vahvasti, ettei kuulijaa ja lukijaa voi koskaan huijata.

Kuva Riikka Maukonen

Koh
htaa,
ota vierelle ja pyssäh
hdy

nauhat, nyörit, vyötaskut. Tykkimyssy oli kaikkein käsittämättömin.” Hannimari Heino puolestaan pohtii aikaa
kolumnissaan Kerrostumia, siirtymiä, nostalgiaa. ”Missä
on siis tämä hetki, tämä maisema, tämä koti ja nämä ihmiset, tämä joulu?”
Kalevalaisten Naisten Liiton vuoden 2016 teema on Samaa sukua. Teema vie läpi ajan ja paikan, ja haastaa etsimään omaa paikkaa suvun jatkumossa. Annukka Saarela
avaa vuoden teemaa ja kysyy osuvasti ketä tarkoitamme
kun puhumme suvusta. Teemana Samaa sukua haastaakin meitä pohtimaan omaa ajatustamme suvusta uusin
silmin. Onko biologinen sukulaisuus se ainoa oikea sukulaisuus?
Vuonna 2017 Suomi täyttää 100 vuotta ja Kalevala Koru
80 vuotta. Sen kunniaksi voimme äänestää ensimmäisistä kalevala koruista suosikkikoruamme uudistuotantoon.
Minkä sinä haluaisit niistä itsellesi hankkia? Ole mukana
tekemässä perinnettä eläväksi ja äänestä!
Nuo ensimmäiset Kalevala korut valittiin presidentinlinnassa, rouva Kaisa Kallion teekutsuilla vuonna 1937.
Nyt vuonna 2015 Kalevalan juhlavuoden kunniaksi itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolla olivat mukana Kalevalaisten Naisten Liiton toiminnanjohtaja Sirpa Huttunen ja
juhlavuoden Välke-korun suunnitellut kultaseppä Saija
Saarela. Koruperinne elää ja voi hyvin.
Nyt käsissäsi oleva Pirta kokoaa yhteen kalevalaisen
juhlavuoden 2015. Pirta ilmestyy jatkossa kolme kertaa
vuodessa. Seuraava Pirta ilmestyy pääsiäisen jälkeen
1.4.2016. Seuraa kotisivujamme ja sosiaalista mediaa!
Lämpöä ja valoa joulun odotukseen.

Kolumnistiemme sanan voima koskettaa taas. Vaatteet
tekevät meistä näkyviä, kirjoittaa Vilja-Tuulia Huotarinen raikkaassa kolumnissaan. Hän pohtii myös kansallispukua arki- ja juhlapukuna tai välimuotona. ”…suvun
kansallispuvut olivat kiehtovia mysteerejä: paljinsoljet,

terveisin Annamari Maukonen
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Aineeton kulttuuriperintö on elävää perintöä,
joka on läsnä kaikkien ihmisten arjessa.

lävää perintöä vaalimassa
Teksti Leena Marsio, kuvat Museovirasto/Päivi Kosonen
Kimmon Pohjosen kuva Ave Maria Mõistlik

Vietämme joulua ja monia muita vuotuisia juhlia perinteiden mukaisesti, yksi virkkaa pitsiä isoäidin mallilla,
toinen taitaa halkopinon tekemisen isän oppien mukaan
ja kolmannella on laulutaito vahvassa. Aineeton kulttuuriperintö yltää kaikkialle ihmisen toiminnan muotoihin.
Se on sukupolvelta toiselle siirtyvää, elävää ja uudistuvaa
perinnettä.
Aineeton kulttuuriperintö voi olla esimerkiksi suullista
perinnettä, esittävää taidetta, sosiaalisen elämän käytäntöjä, rituaaleja ja juhlamenoja tai luontoa ja maailmankaikkeutta koskevia tietoja, taitoja ja käytäntöjä. Näiden
pohjalta voi syntyä esineitä, kuten työkaluja ja käsitöitä,
erilaisia ilmaisun muotoja, kuten lauluja, runoja ja tansseja, leikkejä ja ruokia.

Unescon yleissopimus suojelee
aineetonta kulttuuriperintöä
Suomi hyväksyi Unescon yleissopimuksen aineettoman
kulttuuriperinnön suojelemisesta vuonna 2013. Sopimuksen tavoitteena on tukea aineettoman kulttuuriperinnön
ilmenemismuotojen säilymistä elinvoimaisina. Elävää perintöä voidaan vaalia tukemalla ja luomalla erilaisille yhteisöille mahdollisuuksia harjoittaa ja siirtää perinnettään
4

eteenpäin. Myös esimerkiksi elävään perintöön liittyvien
koulutusalojen kehittäminen, perinnön tallentaminen ja
tutkimus ovat osa vaalimista.
Unesco ylläpitää sopimukseen liittyen kahta aineettoman
kulttuuriperinnön luetteloa sekä parhaiden käytäntöjen
rekisteriä. Luetteloiden avulla halutaan tuoda näkyvyyttä
elävälle perinnölle eri puolilla maailmaa ja jakaa hyviä
käytäntöjä maiden kesken. Näissä luetteloissa on jo yli
300 kohdetta eri puolilta maailmaa, esimerkiksi ﬂamenco Espanjasta, vitsailuperinne Nigeriasta, armenialaisen
leivän valmistus sekä usean maan yhteinen Välimeren
ruokakulttuuri. Suomella ei ole vielä kohteita Unescon
luetteloissa. Ensin on luotava kansallinen luettelo, jolta
kohteita voi hakea kansainvälisille listoille.
Unescon aineettoman kulttuuriperinnön yleissopimus
antaa raamit toiminnalle, mutta jättää sopimusmaille vapauden löytää omanlaisensa tapa toteuttaa sen velvoitteita. Tätä suomalaista mallia rakennetaan parhaillaan. Yksi
tavoista on luoda elävän perinnön rinkejä, monialaisia
verkostoja, joissa perinteen vaalijat, välittäjät ja tutkijat
voisivat uudenlaisen yhteistyön avulla edistää elävien perinteiden asemaa.

”Kulttuuriset ilmiöt ja
perinteet siirtyvät ihmisten
mukana ajasta ja paikasta
toiseen saaden jatkuvasti
uusia muotoja ja
merkityksiä.”

(jatkuu) >>
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”Aineeton kulttuuriperintö
voi olla kulttuuriperintöä
vain silloin, kun itse
yhteisöt, ryhmät tai yksilöt,
jotka luovat, säilyttävät tai
välittävät sitä edelleen
tunnistavat sen omakseen.”
Aineettoman kulttuuriperinnön määrittelystä
Sopimuksen ytimessä ovat erilaiset yhteisöt ja heidän kokemuksensa siitä, mikä juuri heille on arvokasta elävää
perintöä. Unescon sopimuksessa aineeton kulttuuriperintö on samanaikaisesti perinteistä, nykyhetkessä olevaa ja
elävää. Sopimuksessa keskitytään vaalimaan sellaista perinnettä, jolla on juuret menneisyydessä, mutta jota edelleen harjoitetaan. Se on siirtynyt sukupolvelta toiselle ja
muuntunut ympäristön mukana. Näin ollen keskustelu
karjalanpiirakan ainoasta oikeasta reseptistä ei ole tämän
sopimuksen hengen mukaista vaan pikemminkin se, että
piirakoita ylipäätään tehdään ja innostetaan nuoriakin
polvia niitä tekemään. Sisältö voi olla riisiä tai lanttua tai
saada jopa ripauksen chiliä ja korianteria.
Aineeton kulttuuriperintö on osallistavaa. Jaamme aineettoman kulttuuriperinnön muotoja, jotka ovat samankaltaisia kuin muilla. Perintö voi olla peräisin naapurikylästä tai maailman toiselta puolelta, jolloin se on
kulkeutunut meille maahanmuuttajien mukana. Jaamme
erilaisia perinteen muotoja. Samoin kuulumme moneen
erilaiseen yhteisöön ja jaamme erilaisia perinteitä eri ryhmien kanssa.
Yhteisöllisyyden teema on erityisen keskeinen Unescon
sopimuksessa. Aineeton kulttuuriperintö voi olla kulttuuriperintöä vain silloin, kun itse yhteisöt, ryhmät tai yksilöt, jotka luovat, säilyttävät tai välittävät sitä edelleen
tunnistavat sen omakseen. Ilman yhteisöjen tunnustusta
ei kukaan ulkopuolinen voi määritellä kuuluuko ilmiö tai
käytäntö heidän kulttuuriperintöönsä. Sopimuksen alla
ei siis korosteta jonkin tietyn perinteen ainutlaatuisuutta
tai erityistä arvoa. Keskeistä on, että on olemassa ryhmä
ihmisiä, joille jokin edelleen elävä perinne on niin merkittävä, että se nähdään kulttuuriperintönä.
Vaikka Unescon yleissopimus keskittyy aineettomaan
kulttuuriperintöön, on syytä todeta, että ero aineellisen ja
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aineettoman välillä on kuin veteen piirretty viiva. Aineellisen kulttuuriperinnön voidaan nähdä toimivan aineettoman kulttuuriperinnön kanssa dialogissa, ne kuuluvat
erottamattomasti yhteen ja täydentävät toisiaan muodostaen näin kulttuuriperinnön moninaisia ulottuvuuksia.
Villasukat tai perinneleivonnaiset sinänsä eivät siis ole
sopimuksen ytimessä, vaan niihin liittyvät taidot ja tiedot
sekä niiden siirtäminen uusille sukupolville.

Elävän perinnön häilyvät rajat
Unescon aineettoman kulttuuriperinnön yleissopimuksen
prosessi antaa mahdollisuuden laajentaa koko kulttuuriperintöön liittyvää keskustelua. Sopimus avaakin enemmän kysymyksiä kuin antaa vastauksia.
Mitä on suomalainen omaleimainen perinne tai onko sellaista? Sopimuksen näkökulma ei rajaudu kansallisvaltioihin tai etniseen alkuperään. Harva, jos mikään perinne on vain ”suomalaista”. Kulttuuriset ilmiöt ja perinteet
siirtyvät ihmisten mukana ajasta ja paikasta toiseen saaden jatkuvasti uusia muotoja ja merkityksiä. Jollakin on
juuret tiukasti yhdessä maassa tai maakunnassa ja sen
perinteissä, mutta toinen muuttaa elämänsä aikana useasti ja koostaa omat perinteensä monista aineksista.
Entä miten aineettoman kulttuuriperinnön ilmiöt rajautuvat? Puhutaanko esimerkiksi kansantanssista vai laajemmin tanssikulttuurista, jolloin sen alle mahtuvat niin
taidetanssi, kansantanssi, tanssi harrastuksena kuin lavatanssitkin. Voidaanko musiikin osalta puhua suomalaisesta perinteestä muun kuin kansanmusiikin osalta? Mikä
on suomalaista liikuntaperinnettä?
Entä mikä on tämän hetken aineetonta kulttuuriperintöä,
joka heijastaa mahdollisimman hyvin niin historiallista
kuin nykyistäkin moninaisuutta? Entä miten moninaisuutta tarkasteltaessa huomioitaisiin kulttuurivähemmistöjen ja vammaiskulttuurien lisäksi myös erilaiset ala- ja
vastakulttuurit?
Keskustelua voidaan käydä perinteen määrittelystä –
kuinka vanha jonkin ilmiön on oltava, jotta sitä voi kutsua perinteeksi? Unescon sopimuksen mukaan perinne
on ”sukupolvelta toiselle siirtyvää”, ilman tarkempaa
aikarajaa. Kansallisia tulkintoja toki on tehty, esimerkiksi Kiinassa alle 100-vuotias perinne ei ole kelpo listalle.
Toisaalta esimerkiksi Skotlannissa tulkitaan,
että Intiasta vuosikymmen sitten maahan
tullut perinne on osa Skotlannin elävää perinnettä. Siellä puhutaankin
mieluummin ”elävästä perinnöstä
Skotlannissa” kuin ”skotlantilaisesta” elävästä perinteestä.
Entä kysymys perinteen ”puhtaudesta”- voidaanko esimerkiksi nykypäivän suomalainen
rap-musiikki nähdä kalevalaisen
runonlauluperinteen jatkajana?

Elävän perinnön
luettelointi
Unescon sopimus
velvoittaa sen
allekirjoittaneet
163 maata luetteloimaan omaa kansallista aineetonta
kulttuuriperintöään.
Suomessa Museovirasto on parhaillaan
luomassa aineettoman
kulttuuriperinnön wikialustaa, jolla erilaisten yhteisöjen on
mahdollista esitellä elävää perintöä.
Verkkosivustolle toivotaankin runsaasti esimerkkejä
pienemmistä ja suuremmista perinteistä niin juhliin,
ruokaan, käsitöihin kuin vaikkapa suulliseen perinteeseen liittyen. Wikialusta avataan tammikuussa 2016
osoitteessa wiki.aineetonkulttuuriperinto.ﬁ
Lähivuosina avataan kansallinen aineettoman kulttuuriperinnön luettelo, jonka kriteeristö tulee olemaan tiukempi ja hakemusprosessi pidempi. Tästä luettelosta on mahdollista tehdä edelleen hakemuksia Unescon luetteloon.

Sopimuksen merkitys
Unescon yleissopimus koskettaa suomalaista yhteiskuntaa ja sen organisaatioita läpäisevästi yhteisöistä ja yhdistyksistä valtiollisiin toimijoihin niin perinteen harjoittamisen ja siirtämisen, tallentamisen, tutkimuksen kuin
koulutuksen alueilla.
Yhteisöillä ja yhdistyksillä on keskeinen rooli aineettoman kulttuuriperinnön ylläpitäjänä ja välittäjänä. Tuhannet eri puolilla Suomea toimivat kulttuuri- ja harrastusyhdistykset, kylä- ja kaupunginosayhdistykset ja
neuvontajärjestöt ovat tärkeitä toimijoita elävän kulttuuriperinnön vaalimisessa. Yhteisöt ja yhdistykset siirtävät ja välittävät aineetonta kulttuuriperintöä esimerkiksi
koulutuksen, kurssien ja harrastustoiminnan keinoin. Ne
viestivät omasta aihealueestaan ja toiminnastaan lukuisissa lehdissä ja verkkosivustoilla. Perinteitä jaetaan ja
tehdään tunnetuksi suurelle yleisölle erilaisissa tapahtumissa ja festivaaleilla. Monet yhdistykset toimivat myös
kansainvälisellä kentällä erilaisten hankkeiden, tapahtumien ja verkostojen kautta.
Toiveena on, että yleissopimukseen liittyvä Elävän perinnön prosessi innostaa yhteisöt ja yhdistykset toimimaan
ja verkostoitumaan yhä vahvemmin muiden alalla toimivien järjestöjen ja ryhmien kanssa. Elävän perinnön wikiluettelo tarjoaa näkyvän alustan nostaa paikallisia perinteitä kaiken kansan tietoisuuteen. Tervetuloa mukaan
talkoisiin!

Kalevalaiset naiset ja
elävä perinne
Kalevalaisten Naisten Liitolla on pitkä historia elävän perinteen vaalimisessa. 80 vuotta täyttävä järjestö on tehnyt merkittävää työtä niin paikallisella, alueellisella kuin
kansallisellakin tasolla vaalimalla ja tukemalla erilaisia
perinteitä. Liiton verkostot tavoittavat tuhansia aktiivisia
harrastajia ja ammattilaisia eri puolilla Suomea.
Liiton vuosikokouksessa käytiin keskustelua aineettomasta kulttuuriperinnöstä. Keskustelussa kuvastuivat monenlaiset elävän perinteen muodot eri puolilta Suomea.
Erityisen vahvasti tuotiin esiin paikallisia ruokaperinteitä. Perheen, suvun ja oman kotiseudun ruokaperinteiden
vaaliminen oli monen sydäntä lähellä. Maininnan saivat
mm. rieska, rössypottu, kalakukko ja puolukkamämmi.
Myös käsityöperinteet olivat keskustelijoille keskeisiä.
Kansallispukujen valmistus ja käyttäminen, Hailuodon
tikkuryijy ja tuohisormukset tulivat mainituiksi, kuten
myös kaarnaveneen, käpylehmän tai pajupillin valmistus.
Luonto on tärkeä osa suomalaisten elävää perinnettä.
Jokamiehen oikeudet ovat taanneet pääsyn metsiin, jonka myötä marjastus ja sienestys ovat olleet koko kansan
huvia. Usein emme muista, että tämä on maailman mittakaavassa harvinaista. Myös kalastukseen ja metsästykseen liittyvät perinteet nousivat keskusteluissa esille.
Muita esiin nousseita asioita olivat esimerkiksi talkoot
sekä leikkiperinteet. Suullisesta perinteestä mainittiin satujen lukeminen ja loruilu, murteet sekä maakuntalaulut.
Yhtä lailla teekkareiden ja monien muiden opiskelijoiden
perinteet ovat osa aineetonta kulttuuriperintöä.

Kuinka pitää perinteet elävinä?
Toinen käyty keskustelu koski perinteiden vaalimista. Perinteistä huolehtiminen ja niiden eteenpäin siirtäminen
on yhteisöstä itsestään kiinni. Osa perinteistä siirtyy, osa
ei ja näin on historian saatossa aina ollutkin. Tänä päivänä perinteet ovat kuitenkin yhä suuremassa vaarassa
jäädä globalisaation jalkoihin.
Perinteiden siirtämisessä perheillä on tärkeä merkitys.
Tänä päivänä toisaalta myös päiväkodeissa ja kouluissa
tehtävä työ on keskeisessä asemassa. Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen ovat elävän perinteen ytimessä.
Monen puhujan toiveissa oli saada vanhojen taitajien taito ja tieto käyttöön. Toisaalta tulisi miettiä, kuinka uusista ilmiöistä voisi nostaa esiin vanhoja perinteitä.
Lue lisää www.aineetonkulttuuriperinto.ﬁ
Kirjoittaja on aineettoman kulttuuriperinnön
koordinaattori Museovirastossa.
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Vuosikokous
syksyn värisinfoniassa
Kalevala Kartanolla
Vaahteran värikkäät lehdet ohjaavat kohti tuttua
punatiilitaloa Strömbergintiellä. Tutut rappuset,
iloisia kasvoja – nimet hukassa, kotoista pulinaa,
riemukkaita halauksia, kahvin tuoksua, korupaketteja,
perjantai-illan tarinoita, tuntemuksia, ihanaa,
mukavaa, jännittävää, turvallista.
Kokouspäivä alkoi mielenkiintoisella aiheella. Aineettoman kulttuuriperinnön koordinaattori Leena Marsio Museovirastosta herätteli alustuksella pohtimaan, millaisia
aineettoman kulttuurin alueita voisimme tallentaa yhdistyksissämme. Suomalainen luonto marjamaineen, hiljaisuuden temppeleineen, retkeilykohteineen ja -tapoineen
on meille itsestään selvä luovan toiminnan ja tallentamisen kohde. Erilaisten kädentaitojen taitavassa tekemisessä on sekä aineeton että aineellinen osuus kaikkein
tärkein ja merkittävin tallentamiskohde. Ennen osattiin
rakentaa satoja vuosia kestäviä taloja. Miksi tänä päivänä
talot ovat homeessa kohta valmistumisen jälkeen vaikka
teknisiä laitteita ja mahdollisuuksia on enemmän kuin
koskaan?
Liiton puheenjohtaja Sari Kaasinen avasi oman kautensa
viimeisen vuosikokouksen. Oli muisteluitten ja kiitosten
aika. Mennyt kolme vuotta oli haasteellista ja monella tavalla vaikuttavaa. Kati Solastie lämpimissä kiitossanoissaan
toi esille Sarin vahvan, luovan ja iloisesti läikkyvän persoonan. Puheenjohtajan luovuus ja taito vaikuttivat esimerkiksi
juhlavuoden suojelijan tasavallan presidentin puolison Jenni Haukion tapaamishetkessä sekä näkyvästi ja kuuluvasti
juhlavuoden avaustapahtumassa Folklandia-risteilyllä.

Nykytilannetta ja tulevaa
Vuosikokoukseen oli saapunut 71 äänivaltaista jäsentä
42 yhdistyksestä ja puheenjohtajaksi valittiin VT, MBA
Eija Orpana. Edesmennyttä Liiton puheenjohtajaa Anneli
Koposta kunnioitettiin hiljaisella hetkellä. Oli mielenkiintoista nähdä ja kuulla juhlavuoden Liiton toimintakertomusta kuvien kera. Toiminnan monimuotoisuus ja laajuus
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Teksti Maritta Päivinen, kuvat Seija Tiihonen

konkretisoitui loistavasti. Kalevala Korun talous- ja hallintojohtajan Pirjo Sorsan esitys avasi hyvin Kalevala Korun
nykytilannetta. Tarkoituksenmukaisten valintojen myötä
toiminnan kehitys on myötätuulessa.
Kokouksessa eniten puhuttivat hallituksen jäsenten palkkiot. Pohjois-Suomesta osallistuvien jäsenten kokousmatkan pituus saattaa olla kaksi päivää, kun taas lähellä
olijat selviävät muutamalla tunnilla. Hallitus velvoitettiin
selvittämään päivärahojen kustannusvaikutus talousarvioon. Jäsenten mielestä pitkät kokousmatkat pitäisi ottaa
huomioon myös vuosikokoukseen tulijoiden osallistumismaksussa. Näihin kysymyksiin palattiin useaan otteeseen
kokouksen aikana. Asiaa luvattiin selvittää ja palata seuraavassa kokouksessa.
Harmaita sävyjä tuli ajatuksiin ajan hengen sanoista: Tiukentunut taloudellinen tilanne edellyttää sopeutustoimia.
Kun juhlavuosi on ohi, palataan arkeen. Niinpä hyväksyttiin hyvin maltillinen ja alijäämäinen budjetti.
Toiminnanjohtaja Sirpa Huttunen perusteli hallituksen
laatimat tulevan toimikauden toiminnan periaatteet hyvin ja selvitti, miten alijäämästä selvitään Liiton omarahoituksella ja säästeliäästi toimien. Liitolla on vahva tase,
joka kestää parikin alijäämäistä vuotta. Suuri alijäämäisyys aiheutti kuitenkin erimielisyyttä vaikkakin toimintasuunnitelma budjetteineen hyväksyttiin. Nyt elettävät
taloudellisesti haasteelliset ajat pakottavat myös meitä
kalevalaisia naisia miettimään, millä muilla tavoin Liiton
toiminta voitaisiin rahoittaa, kunnes talouselämä kääntyy
taas kasvuun. Kannattajajäsenhankinta, valtakunnalli-

”Kun juhlavuosi on ohi, palataan arkeen.”

Jäsenet keskustelivat pienissä pöytäryhmissä päivän
aiheista ja kuulivat toisten yhdistysten kevään ja syksyn
tapahtumista. Näitä pieniä epävirallisia keskustelutuokioita
tarvitaan.

nen varainkeruu, lahjoitukset tai testamentit voisivat olla
mahdollisia vaihtoehtoja.

Uutta voimaa hallitukseen
Kokouksen loppupuolella Liiton uudeksi puheenjohtajaksi valittiin suomalais-ugrilaisen kansatieteen dosentti Ildikó Lehtinen reilulla äänten enemmistöllä. Tulevaa
vuoden teemaa ”Samaa sukua” ajatellen Ildikó Lehtinen
on mitä asiantuntevin ja parhain valinta. Hän on tutkinut
suomalais-ugrilaisten kansojen pukuja ja koruja. Kenttätyömatkat ovat suuntautuneet hantien, marien, mordvalaisten ja udmurttien pariin. Naiset pitävät käsissään
”elämänlankoja”, Ildikón sanoja lainaten.

Liiton hallituksen valittiin toiselle kaudelle pääsihteeri
Aila Nieminen Helsingin Kalevalaisista Naisista ja kulttuurintutkija Laura Puromies Porin Kalevalaisista. Seurakuntaneuvos Tuula Rikala Pohjois-Kymen Kalevalaisista
valittiin ensimmäiselle kaudelleen.

Kirjoittaja Maritta Päivinen on Hämeenlinnan Seudun
Kalevalaisten Naisten sihteeri.
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Ildikó Lehtinen

haluaa saada naisten
äänet kuuluville

Vastavalittu Kalevalaisten Naisten Liiton puheenjohtaja Ildikó Lehtinen on yksi Suomen
parhaita suomalais-ugrilaisten korujen ja kansanpukujen asiantuntijoita. Tuleva tehtävä on
hänelle kunnia-asia.
Teksti Helena Ruotsala, kuva Seija Tiihonen

Tapasimme Kalevalaisten Naisten Liiton uudeksi puheenjohtajaksi valitun Ildikó Lehtisen kanssa edellisen kerran
Kazanissa, Tatarstanissa, johon meidät molemmat oli kutsuttu esitelmöimään kulttuurin muutoksesta. Tatarstan
sijaitsee lähellä Marinmaata, joka Ildikólle on erittäin tuttu hänen monista aiemmista kenttätöistään ja naisten elämää koskevista tutkimuksistaan. Tunnen hänet hyvin aiemmasta urasta Kansallismuseon ja Kulttuurien museon
tutkijana sekä uraauurtavista kenttätöistä suomalais-ugrilaisten kansojen parissa Venäjällä. Hänen käsistään on
lähtenyt useita kirjoja ja näyttelyitä.
Paljon onnea Ildikó! Mikä on sinun sanomasi Kalevalaisten Naisten Liitolle, jonka puheenjohtajaksi sinut juuri
äsken valittiin?
– Se on vahvojen naisten yhdistys, joka erottuu juuri kulttuuriperinnön vuoksi. Kautta historian naiset ovat
osoittaneet, että heidän äänensä on voimakas ja tärkeä,
joten jatkossakin se täytyy saada paremmin kuuluville.
Tässä yhteiskunnassa tarvitaan vahvoja naisia näkyville
paikoille. Toinen sydäntäni lähellä oleva asia on kansainvälinen – olisi ihanaa näyttää maahanmuuttajanaisille,
että meillä on ollut muutakin kuin Nokia. Opettaa meidän omista kansallisista perinteistä, kansallispuvuista ja
kertomarunoudesta viemällä Kalevalan ja Kantelettaren
sanomaa maahanmuuttajille. Maahanmuuttajat tarvitsevat sitä, että suomalaiset istuvat viereen ja kertovat
Suomesta. Tätä voisivat kalevalaiset naiset tehdä omilla
paikkakunnilla esimerkiksi ottamalla yhteyttä vastaanottokeskukseen. Tarvitaan vain konkreettista ohjelmaa ja
ihmisiä. Tämä on mielestäni sellaista, mitä Elsa Heporauta voisi tehdä tänään. Perinteinen sanoma on oikea, ja
siihen yhdistettynä Elsan ajatus, että täytyy auttaa. Asia
on edelleen ajankohtainen.
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Haasteita tässä tehtävässä riittää ja Ildikó Lehtinen ottaa
tämän pestin kunnia-asiana. Hän on alun perin unkarilainen, tosin ollut jo kauan Suomen kansalainen. Suomeen
tullessaan hän piti tärkeänä lukea Kalevalaa, josta on jo
viisi unkarinnosta. Pukututkijalle Kalevala ja Kanteletar
sisältävät runoja, joissa kerrotaan puvuista ja neuvotaan
pukeutumisesta sisältäen paljon pukusanastoa ja pukulauluja. Ildikólla on kolme lasta ja neljä lastenlasta, joiden kanssa hän puhuu aina unkaria. Kielitaitoisena ihmisenä hän puhuu mm. sujuvaa suomea ja venäjää.
Kalevalaisten Naisten Liitto merkitsee Lehtiselle paljon,
sillä hän ollut ollut jäsenenä Helsingissä ja toiminut aiemmin mm. sen kansainvälisessä jaostossa. Kalevala ja Kan-

teletar ovat tärkeitä sekä taustavoimana ja
esimerkkinä, sillä niissä on paljon esikuvia
myös tähän päivään. Nyt vaikeina aikoina
on yhä vaikeampi saada naisjohtajia, vaikka
aiemmin 1990-luvulla oli heitä paljon enemmän. Naisiin kohdistuu paljon odotuksia.
Monet yhdistykset ja asiat taistelevat naisten ajasta ja monet kalevalaiset naiset elävät
myös ruuhkavuosia. Miten saadaan uusia
jäseniä?
– Uusia jäseniä saa toimintaa jalkauttamalla ja aktivoimalla. Tarvitaan nuoria
jäseniä ja uskon, että heitä tulisi, sillä nyt
on tarve auttaa ja tehdä jotain konkreettista. Kalevalaisten Naisten Liiton vahva
kulttuuriperusta on yhdistänyt monenlaisia
ja monen ikäisiä naisia. Se sanoma ei ole
vanhentunut, mutta juuria pitää koko ajan
vahvistaa.
Ildikó Lehtinen tuntee järjestötoiminnan
entuudestaan, sillä hän oli 20 vuotta kansainvälisen M.A. Castrénin seuran puheenjohtaja. Lisäksi hän on toiminut useissa tieteellisissä seuroissa. Hän on oppinut, että
”järjestötoiminnassa asiat pitää tehdä heti
ja hyvin sekä panna itsensä alttiiksi. Täytyy
olla luova ja tulla vähällä rahalla toimeen.”
Castrénin seuran toimintaan kuului useita
projekteja, jotka edistivät Venäjällä asuvien
suomalais-ugrilaisten kansojen kulttuuriperintöä ja nykyisyyttä. Toimistaan M.A.
Castrénin seurassa Ildikó Lehtinen on valittu mm. Mari El:n ja Hanti-Mansian kunniakansalaiseksi.

Kansanomaisten korujen asiantuntija
Koruista väitelleenä Ildikó Lehtinen panee erityistä painoa Kalevala Korulle.
– Toivon tietysti, että perinteisten mallien
mukaan valmistetut kalevalakorut tulisivat jälleen muotiin.
Jos nuoria kiinnostaa Taru sormusten herrasta, niin miksei heitä myös kiinnostaisi kalevalakorut ja oma kulttuuriperintö? Juuret kiinnostavat aina, ollaan samaa mieltä tai
ei, mutta täytyy erottua muista ja pitää olla oma konsepti.
Kaikki kumpuaa kulttuurista ja kulttuuriperinnöstä.

”Kunnon
opettaja ei kerro
kaikkea. Kuka
sitä kestäisi.”
Koulumaailman Grand Old Lady
kertoo pilke silmäkulmassa elämänsä
koulutaipaleesta, oppilaista ja
opettajista eri vuosikymmenillä. Kirja
on myös kuvaus suomalaisen koulun
uskomattomasta kehityksestä.

Uusi puheenjohtaja on valmis tekemään työtä ja se näkyy
myös hänen aiemmista luottamustehtävistä.
– Ei ylisanoja, vaan työtä. Suomalaiset sanovat, että
pitää ottaa lusikka kauniiseen käteen.
Tarvitaan vahvoja naisia, jotka ovat valmiita tekemään
yhteistyötä. Kulttuuriperintö antaa voimaa kaikille.
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Kanteletarta

juhlittiin Turun Kirjamessuilla
Elsa Heporauta ja Larin Paraske
-palkintojen lisäksi Kalevalaisten Naisten
Liitolla oli mukana paljon Kantelettareen
liittyvää ohjelmaa.
Teksti Helena Ruotsala, kuva Timo Hukkanen

Tänä vuonna juhlitaan Kantelettaren 175. juhlavuotta
teemana ”Ilon pitoa, ajan eloa”, mikä sopi loistavasti
Kirjamessujen tapahtumiin. Tapahtumat keräsivät paljon
yleisöä ja ajoittain väki jopa joutui seisomaan.
Auditoriossa kansanmusiikkiyhtye Shamu esitti Kantelettaren lauluja, joissa tuli hyvin esille Kantelettaren merkitys ja sen vahva naisnäkökulma. Kuulijat pääsivät mukaan matkalle ja miettivät, mitä kaikkea säkeiden takaa
voikaan paljastua. Shamu esitti mm. nyt niin ajankohtaisen Pakolaisen matka -laulun. Konserttia seurannut Kirjamessujen ohjelmapäällikkö Jenni Haukio näytti pitävän
esityksestä paljon. Lopuksi yleisö yhtyi ”Huh hah hei
Kanteletar” -huutoihin juhlavuottaan viettävän Kantelettaren kunniaksi.
Osa Shamun muusikoista oli mukana Runohuoneen kahdessa muussa ohjelmanumerossa, joissa myös Kanteletar
tai naisten kansanrunot olivat pääosassa. Ensin tutkija ja
kansanmuusikko Heidi Haapoja johdatteli FT Senni Timosen ja FT Nina Hämäläisen puhetta Kantelettaren naisenergiasta ja siinä naisille suoduista erilaisista rooleista.
Pantiinpa Kantelettaren kokoaja Elias Lönnrotkin omalle
paikalleen: hänen äänensä kuuluu juuri taustan ja iän takia monella tasolla Kantelettaren runoissa. Kanteletar on
mielenkiintoinen myös Lönnrotin oman taustan vuoksi,
sillä nuorta Lönnrotia kiinnostivat nuoret naiset, joten runoissa naineen naisen kuva on negatiivisempi kuin naimattomien. Tutkijoiden mukaan tytöt saavat melko monipuolisen äänen Kantelettaren runoissa, joissa kuuluu
ennen muuta vahvan tytön, ei niinkään äidin, ääni.
Keskustelu naisen elämän eri teemoista jatkui runoilija
Vilja-Tuulia Huotarisen vetämässä osassa, jossa käsiteltiin Mateli Kuivalattaren elämää ja runoutta. Huotarisen kanssa keskusteli kansanmuusikko Emmi Kuittinen.
Runolaulu – kuten Kantelettaren aikoihin – on ollut yksi
tekstilaji tuon ajan ihmisille ja sen vuoksi Kantelettaren
laulaminen on mukavaa. Matelin lahjakkuus tulee esille
myös tänään, joskin jokainen laulaja tuntee aiemmat toisinnot ja tuo mukanaan myös oman äänensä ja tapansa
laulaa. Kaiken taustalla on kuitenkin perinne, jota hyödynnetään kunkin tapojen ja lahjojen mukaan.
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Haukio, Larin Paraske!
Naiset, nuo kalevalaiset,
vuoden verran pähkäilivät,
josko löytyisi puhuja,
- edes yksi ainokainen,
joka laisin ei olisi
tylsä ja tavanomainen,
jonka jatkuva jorina,
puhe pitkä, puuduttava,
kuulostaisi kultaiselta,
kirkkaalta kevätpurolta,
jonka joutava sanoma
runon lailla lausuttuna
kulkeutuisi kansan suussa
taakse vuorten, maitten, merten,
- tavoittaisi taivaan kannen.
Yksi löytyi empimättä,
löytyi päätä puhkomatta
likimain Turun torilta,
Kirjamessujen sijoilta,
löytyi Linnan seutuvilta,
Mäntyniemen maisemista,
- Sauli Suuren kainalosta.
Sattuva oli valinta,
yksimielinen ylistys;
täysin vailla vastustusta
tuli kohteeksi korea,
itse aiheensa osaava
- sanantaitaja sujuva!
Tiedät kyllä arvaamatta,
ken on yhden vuoden verran
- lausuva Larin Paraske!
Kalevi Koskela alias Keravan Väinämöinen
Kalevalaisen Runokielen Seuran politiikka-aiheisen
runokilpailun voittaja vuonna 2011
Kalevalaisen Runokielen Seuran Runomestari

Teksti Satu Laatikainen, kuva Timo Hukkanen

säksi hyvän puheen rakennusaineksia ovat Haukion mielestä kiinnostava aloitus – ja ajallaan lopettaminen.
– Liian pitkä puhe syö suotta puheen arvon ja viesti kääntyy itseään vastaan.

Luova
an työn kentillä
Sanojen maailma ja sanataide ovat olleet osa Haukion
elämää lapsuudesta lähtien. Opiskeluaikoinaan Haukio
perusti yhdessä kolmen Reviiri-antologian kirjoittajan
kanssa Grupo Kapustarinta -ryhmän, joka vilkastutti Turun kulttuurielämää ja vei runoutta sellaisiinkin paikkoihin, jossa sitä ei ollut totuttu kuulemaan.
– Esitimme tekstejämme ulkomuistista elävälle yleisölle dramaturgisina, 20 minuutin mittaisina esityksinä. Se
oli haastavaa mutta palkitsevaa, Haukio muistelee.
Haukio on kirjoittanut kolme runokokoelmaa, ja esikoiskokoelmastaan Paitasi on pujahtanut ylleni (1999) hän
sai Runo-Kaarina-palkinnon. Runoilijana Haukio on itselleen tärkeiden aiheiden – luonnon ja eläinten – asialla.
– Tällä hetkellä toivoisin vain, että minulla olisi enemmän aikaa kirjoittamiseen.

Syvvällin
nen viesstinvie
ejä
ä
Hyvillä puheilla muutetaan maailmaa.
Larin Paraske -palkinnon sai tänä vuonna
kiitetty puhuja, runoilija Jenni Haukio.
Jenni Haukio on tunnettu erinomaisista, suomen kieltä
kauniisti kuljettavista, punnituista puheistaan. Niiden takana on paljon ajatustyötä.
– Perehdyn puheen aiheeseen aina syvällisesti. Hyvä
puhe lähtee yleisön ja aiheen kunnioittamisesta.
Puheet ja retoriikka ovat keskiössä etenkin politiikassa,
jonka viestintätehtäviä Haukio teki vuosia. Omia puheita
hän on alkanut pitää varsinaisesti vasta nykyisessä roolissaan tasavallan presidentin puolisona. Kiireiseen aikatauluunsa Haukio valikoi tarkoin ne tilaisuudet, joihin
lupautuu puhujaksi.
– Ihmiset kyllä kuulevat, mikäli teema ei kosketa puhujaa henkilökohtaisesti.
Haukio sanoo olevansa isänmaallinen ihminen, ja puheiden pitämisen esikuvista hän mainitsee ylipäällikön päiväkäskyt. Samankaltaista vetoavuutta ja vaikuttavuutta
myös Haukio onnistuu puheisiinsa saamaan. Sisällön li-

Ison mutta innostavan osan Haukion arjesta vie Turun
kirjamessujen ohjelmapäällikkönä toimiminen. 700 esityksen nivominen sujuvaksi ohjelmaksi on melkoinen
palapeli, mutta yhteistyökumppaneiden kanssa luovasti
töitä tehden se onnistuu.
– Se työ on minulle ilo, sillä kirjallisuus on intohimoni
ja harrastukseni. Mielikuvitus ja uudistuminen ovat tärkeitä kaikissa luovissa töissä.

Ajatteeleva san
nansaatta
aja
Maailmalle Haukio vie terveisiä Suomesta harkitusti. Hän
kohtaa työmatkoillaan lukuisia ihmisiä ja valmistautuu
jokaiseen tapaamiseen yhtä huolellisesti kuin puheiden
pitämiseen. Olipa kyseessä valtion päämies, hänen puolisonsa tai ministeri, Haukio ottaa selvää tämän mielenkiinnon kohteista.
– Otan aina etukäteen selvää ihmisistä, joita tapaan ja
räätälöin viestini sen mukaan. Se voi koskea suomalaista
kulttuuria tai luontoa, ihan tapaamani ihmisen intresseistä riippuen.
Olipa kyseessä puhe tai keskustelutilanne, kuulijaa ei
voi huijata eikä aliarvioida. Kun puheen aiheeseen tai
kohdattavaan ihmiseen on omakohtainen kosketuspinta,
tulee viestistä ja kohtaamisesta syvällisempi ja koskettavampi.
– Huomioon ottaminen on se keino, jolla viestin saa
perille.
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koko Suomen luonto

Haltia on ensimmäinen kokonaan
massiivipuusta rakennettu julkinen
rakennus Suomessa. Talon kaarnaa
muistuttava ulkopinta on innovatiivisesti kvartsihiekalla kyllästettyä
mäntyä.
Kuva: Mika Huisman
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Aurinkoisena ulkoilupäivänä kannattaa suunnata kohti Nuuksion
kansallispuistoa ja sen luontokeskus Haltiaa. Keskus on saanut innoituksensa Kalevalasta ja muinaissuomalaisten luontosuhteesta.
Teksti Minttu Nikkilä

Olen ottanut matkaseuraksi Nuuksioon ääni-Kalevalan,
jonka kuunteleminen on oivallinen tapa valmistautua siihen mitä perillä odottaa. Pian edessäni kohoaa vaikutttava puinen rakennus, joka muistuttaa suurta lintua. Haltia
on uudenlainen luontokeskus: se ei esittele ainoastaan
ympärillä olevaa kansallispuistoa, vaan tutustuttaa koko
Suomen luontoon, Saaristomereltä tuntureiden laelle.
Keskuksessa eteen avautuu suomalaisen luonnon huikea monimuotoisuus eri vuodenaikoineen, eläimineen
ja kasvillisuusvyöhykkeineen. Näyttelyssä voi syventyä
tutkimaan eri puolella Suomea sijaitsevia retkeilykohteita
tai vain nauttia kaikin aistein luontoelämyksistä vaikkapa ihailemalla suurta panoraamaa Viisi vuodenaikaa tai
kuuntelemalla äänimaisemateoksen Yöretki.
Haltiassa tutkittavaa riittää myös lapsille ja lapsenmielisille: Karhupesä-salissa saa sukeltaa ahventen sekaan,
ryömiä ketunpesään, silittää nukkuvaa karhua ja kurkistaa miltä maailma näyttää tiaisen pöntöstä käsin. Luontokeskuksesta löytyy myös lähiruokaa tarjoileva ravintola,
ekologisia tuotteita myyvä luontokauppa, retkivarusteiden vuokrauspiste ja retkeilyaiheinen kirjastonurkkaus.

Tuli sotka, suora lintu
Erityisen mielenkiintoiseksi keskuksen tekee sen arkkitehtuuri, joka on saanut innoituksensa Kalevalasta ja muinaissuomalaisten luontosuhteesta. Rakennuksen muoto ja
tarina palautuvat Kalevalan ensimmäiseen runoon, jossa
kerrotaan maailman synnystä:
Kului aikoa vähäisen, pirahteli pikkaraisen.
Tuli sotka, suora lintu; lenteä lekuttelevi
etsien pesän sijoa, asuinmaata arvaellen.
Lenti iät, lenti lännet, lenti luotehet, etelät.
Ei löyä tiloa tuota, paikkoa pahintakana,
kuhun laatisi pesänsä, ottaisi olosijansa.
Sotkaa muistuttava Haltia löysi sijansa Nuuksion Pitkäjärven rannalta ja se avattiin kesällä 2013. Massiivisesta

koostaan huolimatta rakennus on helppo hahmottaa lintuna, joka kaulaansa kurkottaen katsoo taakseen ja sukii
siipeään. Sotkan muna löytyy talon sisältä, päänäyttelystä.
Rakennuksen suunnittelu on arkkitehti, professori Rainer
Mahlamäen käsialaa. Hänelle Haltian syntytarina oli tärkeä koko suunnitteluprosessin ajan ja se näkyy: muinaissuomalainen mytologia elää ja hengittää talossa vahvasti.
Näyttelyssä Muotkatunturin kaamosmaisemaa esittävän
panoraman yläpuolelle heijastuu Ristiinan Astuvansalmelta peräisin olevia kalliomaalauksia. Talon katolla oleva torni on nimeltään Pohjannaula, näyttelyssä löytyy
uskomusperinteestä kertova karhunkallo.
– On hienoa, jos rakennukseen löydetään tarinan ulottuvuus. Se avaa ja syventää kävijöille rakennuksen sisältöä, Mahlamäki toteaa ja kertoo, että Haltiaan liittyy
voimakas suojan ajatus. Sisään astuttaessa edessä ei ole
tyypillinen julkisen rakennuksen suuri aula, vaan tulija
astuu pieneen tilaan, puun suojaan. Vasta näyttelysalissa
rakennus ojentuu täyteen mittaansa.

Ikiaikaisen ja nykyisen vuoropuhelua
Haltia toimii monin tavoin linkkinä nykyisen ympäristömme ja muinaissuomalaisen myyttisen luonnon välillä.
Näyttelytiloissa vapaasti kaartuva, luonnonmukainen viiva kohtaa suorakaiteisen rationaalisen maailman. Kauttaaltaan puusta rakennetussa rakennuksessa yhdistyvät
perinteiset ja modernit puunkäsittelytavat. Talo on täynnä
uusinta tekniikkaa hyödyntäviä ekologisia ratkaisuja, jotta Haltian hiilijalanjälki on mahdollisimman pieni. Näin
syntyy yhteys muinaisten suomalaisten luontoa kunnioittavaan elämäntapaan.
Ympäristöönsä huolella sijoitettu ja hyvin istuva Haltia
viestii myös sijainnillaan luontoon liittyvää ikiaikaista
symboliikkaa. Pohjoinen puoli kaartuu suojaan kallion
sisään, käpertyen pohjoisen hämäryyttä ja kylmyyttä vastaan. Haltian eteläinen sivu taas avautuu kohti alhaalla
välkehtivää Pitkäjärveä ja symboloi etelän avoimuutta,
valoa ja lämpöä.
(jatkuu) >>
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Nuuksion kansallispuisto Mustalampi, kuva Markus Sirkka.

Elämän äärellä

Mars metsään!

Haltian näyttelyn vaikuttavin elementti Sotkanmuna on
linnunmunaa muistuttava, yli tuhannesta erilaisesta puupalasta koottu suuri rakennelma. Sen sisältää löytyy taiteilija Osmo Rauhalan videoinstallaatio Peliteoria, jossa
kaksi laulujoutsenta pelaa shakkia.

Päätän kierrokseni elämykselliseen Liikutus!-näyttelyyn,
joka esittelee jopa 140 erilaista luonnossa liikkumisen tapaa ja herättelee miettimään mikä sopii itselle parhaiten.
Minä olen valintani jo tehnyt, joten ulko-oven sulkeuduttua sidon tossujen nauhat ja lähden keskuksesta saamani
kartta kädessäni etsimään polun päätä. Metsässä hölkätessäni ihailen Nuuksion jylhiä maisemia ja nuuhkin syksyä. En voi olla ihmettelemättä, että tällainen elämys on
tarjolla niin lähellä, aivan ilmaiseksi ja ihan jokaiselle.

Taiteilija kertoo valinneensa teokseen joutsenen, koska vesilintu symboloi monissa kulttuureissa maailman
alkua, mutta Kalevalassa tämä uljas lintu liittyy myös
kuolemaan. Lintujen välissä oleva shakkilauta voidaan
nähdä elämän tai kuoleman virtana. Pelinappuloina ovat
geneettisen perimään viittaavat DNA-koodin tunnukset.
Kaukana alkuhämärissä syntyivät säännöt peliin, joka ohjaa elämämme kulkua.
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Kirjoittaja on polkujuoksuun hurahtanut freelancer ja
Helsingin Kalevalaiset Naiset ry:n jäsen.

Peliteema antaa myös aiheen pohtia tunnemmeko enää
luonnon pelisääntöjä.
– Joudumme koko ajan selviytymään tilanteessa, jossa emme tiedä pelin reunaehtoja: kukaan ei tiedä mistä
maailma on saanut alkunsa, kukaan ei tiedä miten se tarkalleen ottaen toimii, eikä kukaan tiedä miten se päättyy,
kertoo Rauhala pohdinnoistaan.

Virtuaalikierros ja lisätietoa: www.haltia.ﬁ

Aulan tilateos Mitä isot edellä, sitä pienet perässä näyttää
konkreettisesti miten tie metsään löytyy. Haltian tehtävänä
on innostaa luonnon pariin erityisesti lapsia ja nuoria.
Kuva Minttu Nikkilä.

Haltian näyttelyt tarjoavat jokaiselle aistille jotakin. Vaikuttava
Sotkanmuna on Haltian sydän, joka sitoo yhteen taustalla olevan
idean maailman synnystä.
Kuva Metsähallitus / Jukka-Pekka Ronkainen.

Koonnut Petra Nikkinen

Otatko riskin?

Designmuseon syksyn suurnäyttely
Lapsen vuosisata – pohjoismainen
muotoilu ja lapset 1900–2014 kokoaa
ensimmäistä kertaa pohjoismaista lapsille suunnattua muotoilua.
Näyttelyn takana on New Yorkin
modernin taiteen museossa nähty
suosittu Century of the Child:
Growing by Design -näyttely.

Hullun kuvailut

Näyttely on esillä Heurekassa
Vantaalla 4.9.2016 asti.
heureka.ﬁ

Jään
reunalla

er

Näyttely on avoinna
9.10.2015–13.3.2016
Designmuseo,
Korkeavuorenkatu 23, Helsinki
Museo on avoinna
ti
11.00–20.00
ke–su
11.00–18.00
ma
Suljettu

Heurekan lokakuun alussa avautunut
Otatko riskin? -näyttely haastaa kävijät
pohtimaan ja testaamaan omaa
riskinottoaan. Näyttelyssä voi mm.
kokeilla, kuinka avain osuu lukkoon
puolentoista promillen humalatilaa
simuloivat lasit silmillä.

Jään reunalla -festivaali on
teatterihanke, joka tutkii, esittää ja edistää suomalaisugrilaisten kielten, kulttuurien ja kansojen olemassaoloa
ja näkyvyyttä. Festivaali tarjoaa ainutlaatuisen katsauksen pohjoisten kansojen esittävään taiteeseen useilla eri
lavoilla ja esityksillä.
Tapahtumalla on yhteinen päämäärä: pohjoisen pienten kansojen muistin säilyttäminen ja päivittäminen.
Hankkeen suojelija on presidentti Tarja Halonen

Kuva Ste
fan Brem
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Taidemuseo Göstan vanhan kartanon näyttelyssä Mäntässä on esillä
näyttely Malli ja hullu kuvailija,
jossa rikotaan rohkeasti perinteisen
Suomen Kansallisteatteri 21.–23.1.2016
taidenäyttelyn rajoja. Näyttelyn nimi
Lisätietoja kansallisteatteri.ﬁ
viittaa Akseli Gallen-Kallelaan, joka
sai Keuruulla asuessaan paikallisten
mielissä hullun maineen ja kutsumanimen ”kuvailija.”
Näyttely esittelee suomalaista
kultakauden taidetta ja modernismia
Eija-Liisa Ahtila on nykytaiteen arvostetuimpia
nimiä ja yksi suomalaisen taidekentän harvoista
taidehistorian aikajanaa seuraillen.
kansainvälisistä supertähdistä. Hänen videoTällä kertaa Suomen taiteen tuttu
Kädentaitojen elämä
teoksiaan on nähty huippumuseoissa ja
tarina kerrotaan teosten mallien,
Emeritaprofessori Pirkko Anttilan
gallerioissa ympäri maailmaa. Videoissaan
eikä taiteilijoiden ja taidehistorian
omaelämäkerrallinen kirja
Ahtila käsittelee muun muassa ihmisen ja
näkökulmasta. Suunvuoron saavat
Käsillä eletty elämä - Käsityökulttuurin
luonnon suhdetta.
niin Ekolan isäntä Eerikki,
jäljillä taidosta tieteeksi luo laajan kokonaisAhtilan näyttely liittyy Sibelius 150kuvan suomalaisen käsityökulttuurin luonteesta.
Pariisin taidekoulussa poseeraava
juhlavuoden ohjelmaan Hämeenlinnassa.
Teos
on
monivivahteinen
kehityskertomus
ympyräalastonmalli kuin työmiehen
kaupungin pikkutytöstä käsityötieteen perustajaksi
Hämeenlinnan Taidemuseo,
verkapöksyille laskeutunut
ja alan ensimmäiseksi oppituolin haltijaksi
Viipurintie 2.
perhonen.
Helsingin yliopistoon.
Gösta, Joenniementie 47, Mänttä.
Avoinna talviaikaan 1.9.–31.5.
ti–su 11–18. Ma suljettu.
Alle 18-vuotiaat maksutta,
aikuiset 8 e.

www.mediapinta.ﬁ,
Suomen käsityön museo
ja hyvin varustellut kirjakaupat

Näyttely on avoinna 31.1.2016 asti
ti-to 11-18, pe-su 11-17

Aikuiset 8 e, eläkeläiset ja opiskelijat
6 e, alle 18-vuotiaat ilmainen
sisäänpääsy
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Teksti Onerva Lääperi

Joululehdet
aikansa kuvastajina
Joulu on suomalaisille vuoden suurin juhla, jolloin on aikaa
rentoutumiselle ja lukemiselle. Joululehdet ovat tunnelman tuojia,
kansanvalistajia, hauskuuttajia ja perinteitä luovia julkaisuja.
Niiden muoto ja sisältö muuttuvat eletyn aikakauden ja olosuhteiden mukaan.

Suomessa tarkoitettiin 1800-luvulla kirjoilla ja lukemisella kansan parissa Raamattua, virsikirjaa, katkismusta
ja postillaa sekä hartauden harjoittamista. Joululehdistä
tuli varhaisia kansan pariin levinneitä lehtiä. Joululehtien
edeltäjinä pidetään Saksassa ja Englannissa 1800-luvun
alkupuolella ilmestyneitä kirjallisia kalentereita. Suomen
varhaisimmat joululehdet olivat ruotsinkielisiä. Suomenkielisistä kustantamista hidasti asetus, joka kielsi julkaisemasta suomen kielellä muuta kuin talous- ja hartauskirjallisuutta. Kiellon loputtuakin paljon kirjoitettiin vielä
1860–1880-luvulla ruotsiksi. Joululehti Betlehems Stjärnä, Julblad för ung och gammal ilmestyi vuonna 1878.
Suomenkielisten joululehtien tarina alkoi kun Betlehemin
Tähti, Joululehti wanhoille ja nuorille ilmestyi seuraavana
vuonna suomeksi. Ainoa säästynyt kappale on kansalliskirjaston kokoelmissa.
Ensimmäiset joululehdet olivat uskonnollisia, valistavia
ja aatteellisia. Ne sisälsivät kehotuksia tottelevaisuuteen,
ahkeruuteen ja terveisiin elämäntapoihin. Kuvattiin eri-
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laisia kärsimyksiä ja muistutettiin vähäosaisten elämästä.
Erityisesti viinan kirouksesta varoitettiin lähes kaikissa
lehdissä. Joululehtiä kustansivat uskonnolliset ja muut
järjestöt, yhdistykset, yksityiset kustantajat ja yritykset.
Lehdet olivat myyntitarkoitukseen tehtyjä tai jonkun yhteisen asian hyväksi myytäviä. Joululehti-innostuksen
joukkoon mahtui jo 1800-luvun loppupuolella myös eläimiltä nimensä saaneita huumorilehtiä olivat Jul-bocken,
Joulu-Pässi ja Joulu-Porsas.

Ruotsalaisia vaikutteita
Joululehdillä oli tärkeä rooli suomalaisen joulun kasvojen antajana. Ruotsissa jouluviettotavat olivat samantapaisia, joten kalliita painolaattoja keksittiin ostaa sieltä.
Suomalaiset saivat tutustua ruotsalaistaiteilijan, pohjoismaisen joulutontun ulkonäön luojan Jenny Nyströmin
piirroksiin. Tontun sukujuuret löytyivät kansanomaisista
haltijatontuista. Joulutonttu oli pitkäpartainen ja rumahko, ystävällinen pieni mies, jolla oli harmaa vaatetus ja

”Ensimmäiset joululehdet
sisälsivät kehotuksia tottelevaisuuteen,
ahkeruuteen ja terveisiin elämäntapoihin.”
punainen myssy. Ruotsalaiset ostivat vastaavasti Albert
Edelfeltin taidejäljennöksiä tai Selma Lagerlöﬁn ja Zacharias Topeliuksen kertomuksia.
Nuori Voima-lehdestä tuli 1900-luvun alun tärkeä koulunuorison mielipidevaikuttaja. Sen joulujulkaisu oli
Nuoren Voiman Joulu. Söderströmin julkaisema Joulusanoma lapsille ilmestyi useana vuonna. Joululehtien ja
-albumien tarjontaa täydensivät lapsille tarkoitetut Joulusanoma lapsille ja Joulupuhteiksi pojille ja tytöille. Otava
kustansi vuodesta 1915 alkaen Joululahjaa ja muutamana
vuonna Lasten Joulukirjaa. Vuosina 1918–1919 ilmestyivät Tyttöjen Joulukirjat. Helmi Krohn toimitti vuodesta
1924 alkaen Satukontti-nimistä joululehteä ja vuonna
1951 häneltä ilmestyi Joulupukin satukontti. Yli 40 opettajaa perusti vuonna 1900 Kansakoulunopettajien osakeyhtiö Valistus-nimisen osakeyhtiön opetusvälineiden
ja koulutarpeiden hankintaa ja välityskauppaa varten. Jo
ensimmäisessä kokouksessa päätettiin Joulupukki-lehden
(1900–1966) julkaisemisesta. Lehteä avustivat sadat tunnetut kirjoittajat suorasanaisilla tai runomuotoisilla teksteillään. Alusta asti oli tapana julkaista laulusävellysten
uutuuksia. Vuonna 1902 julkaistiin Jean Sibeliuksen On
hanget korkeat nietokset ja Otto Kotilaisen Kun maas’ on
hanki. Monet klassiset joululaulut ovat ilmestyneet ensimmäisen kerran Joulupukissa, esimerkiksi Joulu tullut
on, Taas sykkivät sydämet, Joulupukki valkoparta, Arkihuolesi kaikki heitä ja Hiljaa, hiljaa joulun kellot kajahtaa. Näitä Joulupukissa ensi esiintymisen saaneita joululauluja suomalaiset kerääntyvät ennen joulua sankoin
joukoin kirkkoihin laulamaan. Yli satavuotiaat joululaulut herkistävät mielemme edelleen. Nykyisten keräilijöi-

(jatkuu) >>

1

Betlehemin Tähti. Joululehti Wanhoille ja nuorille.
Ensimmäinen suomenkielinen joululehti.

2

Joulupukki vuodelta 1943. Kustantaja Valistus, toimittaja
Eero Solala, Rudolf Koivun kuvitus ja kansikuva. Lehti oli
kaikkien aikojen suosituin lasten joululehti.

3

Joulukellot vuodelta 1967/KNL
Kansikuva: Rafael, Madonna della sedia.

4

Joulupukki 1960. Kansakoulunopettajain osakeyhtiö
Valistuksen joululehti Joulupukki ilmestyi yhtäjaksoisesti
1900-1966. Lasten joululehdet olivat odotettuja
suursuosikkeja vuosikymmenien ajan.

5

Orvon Joulu 1925. Tukemistarkoituksessa julkaistuja
lehtiä. Kustantaja: Orpokotiyhdistys Siunauksela

6

Kalevalaisten Naisten Liiton julkaisemat joululehdet.
Jouluvakkanen vuodelta 2002.
Kannen kuva: Tuulikki Miettisen jouluna 1945
saama joulukortti

den on enää vaikeaa löytää vanhoja Joulupukin numeroita. Lapset lukivat suositut lehdet yleensä loppuun.

Nimekkäiden taiteilijoiden
joulukuvitusta
Joillakin joululehdissä kuten Joulutervehdys, Otavan
Joulu, Joululyhde, Joulutunnelma, Talvikukkia ja Joulu-Lotta oli jo 1900-luvun alkupuolella näyttävä ja monivärinen painoasu. Kansikuvien tekijöiden joukossa
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oli kuuluisia taiteili”Vasta 1920-luvun
joita: Georg Henrik von
Wright, Akseli Gallenloppupuolelta lähtien
Kallela, Kalle Carljoululehdet muuttuivat stedt,
Alexander Paicheff
ja
Venny
Soldan-Brofeldt.
keveämmiksi ja
Aiheet olivat uskonnollisia
iloisemmiksi.”
ja juhlavia. Vastaavasti julkaistiin hupilehtiä kuten Lipeäkala ja Joulupuuro. Alkuaikojen erikoisuutena oli, että joululehtiä voi tilata asiamiesverkostojen kautta Pietariin, Pohjoismaihin ja Amerikkaan.
Maila Talvion lähes yksin toimittama Kulkuset ilmestyi
vuosina 1913–1928. Lehteä kuvitti kuvanveistäjä, siluettitaiteilija Emil Cedercreutz. 1920-luvun loppupuolelta
lähtien joululehdet muuttuivat keveämmiksi ja iloisemmiksi. Alkuaikojen hartauden ja valistuksen jälkeen ajatuksia johdettiin 1920-luvulla romanttisiin kertomuksiin
ja matkakuvauksiin. Vähitellen sisältö monipuolistui ja
päärooliin nousi joulupukki tonttuineen. Kevennyksenä
oli runoja ja askartelutehtäviä.
Maamme kriisiajat heijastuivat lehtien sisältöihin. Taiteen
avulla viestitettiin tunnelmia ja herätettiin hyväosaisten
auttamishaluja. Murheellinen ajanjakso, sisällissota, synnytti kahdenlaisia joululehtiä. Toisaalta valistustarkoituksessa tehtyjä moraaliopetuksia sisältäviä ja toisaalta
työväenluokan valkoisia kohtaan tunteman kaunan täyteisiä lehtiä. Työläisnuorison Joululehti vuodelta 1919 oli
täynnä punaisten vihaa valkoisia kohtaan, toipuminen oli
vasta alkamassa. Vuoden 1922 Punikin Joulu ihaili Neuvosto-Venäjää ja lietsoi kapinaan. Nämä lehdet erosivat
jyrkästi yleisimmistä sivistys- ja uskonnollisten liikkeiden
lehdistä, joissa korostettiin rauhan asiaa.
Talvi- ja jatkosotien aika vaikutti kaikkeen ympärillä.
Isien poissaolo näkyi kertomuksissa ja kuvissa. Puhuttiin
nimettömistä sankareista ja pula-ajan töistä. Markkinoille
ilmestyi lukuisia avustusjärjestöjen kustantamia lehtiä,
joista näkyi missä isät olivat tai miksi he olivat ikuisesti kadonneet. Myös lehtien ulkoasu muuttui vaatimattomammaksi. Erikseen oli lehtiä orvoille, sotainvalideille,
kuuroille ja sokeille, nuorille, työläisille ja urheilijoille.
Sotien jälkeen lehtien sisällöt ja kannet muuttuivat taas
iloisemmiksi ja katseet suunnattiin eteenpäin.
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Joululehtien kukoistuskautta oli 1900–1950-luku. Monet
tasokkaat kirjoittajat avustivat vuosikausia samoja lehtiä.
Nimekkäät taiteilijat kuvasivat perheiden jouluruokia,
joululahjoja, kuusen koristelua, joulupukkia ja joulukirkossa käyntiä. Erityisesti Martta Wendelinin joulukuvitukset loivat joulun perinteet näkyviksi ja säilymään.
Rakastettu taiteilija teki yli 6000 taide- ja kuvitustyötä.
Toisen merkittävän ja monipuolisen kuvittajamme Rudolf
Koivun ura kesti yli 40 vuotta.
Nykyisten aikakauslehtien erikseen myytävät lehtien joulunumerot kilpailevat näyttävyydessä ja jakavat ideoita
joulun viettoon. Perinteisiä joululehtiä julkaisevat edelleen seurakunnat, välittäen hengellistä sanomaa kuten
tradition alkaessa 135 vuotta sitten.

Kalevalaisten Naisten Liitto julkaisi vuosina 1956–1971
Joulukellot-nimistä lehteä. Sen jälkeen lehti korvattiin
vuosikirjalla, joka ilmestyi vuosina 1972, 1973 ja 1978.
Joululehtien julkaisemiseen palattiin vielä uudelleen
vuosina 2002–2003 tekemällä Jouluvakkanen-lehti.

Kirjoittaja on kulttuuriperinnön tutkija.

Kuva Karisto / Jyrki Nisonen

Kolumni

Kirjoittajilta kysytään usein, mistä aiheet tulevat.
Tällä kertaa näin lentokentällä islantilaisen naisen,
jolla oli tyrmäävä tukkisavottalakki päässään.
Päätin saman tien hankkia samanlaisen.

Teksti Vilja-Tuulia Huotarinen

Arkinenkin pukeutuminen on värien ja kuvioiden juhlaa.
Se on myös täynnä tunteita. Monella on lempipusero, tai
asu, jonka valitsee päälleen erityisiin hetkiin. Inhokit sullotaan kaapin perälle. Niissä on kutittavat hihat, mutta
jotenkin niitä uskoo silti pahan päivän tullen tarvitsevansa. Tiedän runoilijan, joka pukeutuu joka päivä samaan
miestenpukuun. Olisiko sen vaihtaminen mielenilmaus?
Mihin ihmeeseen hän verhoutuu, kun puku on pesussa?
Vaatteet tekevät meistä näkyviä. Kerran tuttu totesi, ettei osaa kuvitella päälleni minihametta. Heti seuraaviin
juhliin minun piti laittaa päälleni yksi erittäin lyhyt. Olipa asu valittu tarkoituksella tai sattumalta, pukeutuneina
esittelemme päällämme kankaita, muotoja ja leikkauksia.
Espanjassa lähdin kaupungille aikeenani löytää mekko,
jonka helmassa kasvaa ruohoa. Unelma kuljetti minut takin luo, jonka liepeeseen oli kirjailtu kukkia. Ajattelin,
että kyllä tämä on jo riittävän lähellä ja ostin pois.
Kulttuurimme mukaisesti meillä on arki- ja juhlapukuja ja niihin sopivia tilaisuuksia. Minusta kansallispuvut
näyttävät niiden kahden yhdistelmältä. Pidän siitä, että
suomalaisen kansallispuvun kangas on tukevaa tekoa.
Hamosessa ei liehuta vaan rymistellään, tanssitaan totta kai, ja mukavan matalissa kengissä. Kun olin pieni,
suvun kansallispuvut olivat kiehtovia mysteerejä: paljinsoljet, nauhat, nyörit, vyötaskut. Tykkimyssy oli kaikkein
käsittämättömin. Minulle annettiin myöhemmin Lavansaaren puku. Nyt aikuisena siihen saisi lisätä hunnun.
Silkkaa satumaisuutta!

tialle kannetun pahvilaatikon täynnä nukkaantuneita collegeja ja villatakkeja kuin aarrearkun. Opin kiintymään
vaatteiden tuntuun, en merkkeihin. Kun poikaystäväni
mummo kuoli, kuljin minäkin kotona mustissa. Kuosien
tekstipainatuksista minulla oli voimakkaita mielipiteitä,
ja revityt farkut näyttivät ihanilta.
Olen aina kannattanut käytännöllistä kauneutta. Jos pitsikaulus hiertää, heitän sen pois. Paneeleissa potkin kengät
jalastani. Toisaalta taas ostin Kajaanista sateessa kullanväriset korkkarit, numeroa liian pienet ja erittäin korkeat,
vain jotta pääsin kävelemään kadulla sirosti vesilätäköissä jalkojani kastelematta.
Vaatteitten miettimistä pidetään pinnallisena. Minusta
on päinvastoin hyvä, jos ihmiset näyttävät ulospäin sen,
mitä heidän sisällään on. Sen voi tehdä hymyllä, ja sen
voi tehdä tukkisavottahatulla.
Nyt jaan kodin miehen kanssa, joka ei pane jalkaansa
pitkiä alushousuja. Kalsarit kuulemma merkitsevät luovuttamista vanhenemisen edessä. Hän onkin islantilainen, ja Reykjavíkissa huomaan paikallisten kopsuttelevan
kevyissä jalkineissa pahimpinakin pakkaspäivinä. Tuntureille kiivetään lämpimissä vaatteissa, jokaisella kansalla
on henkiinjäämisoppinsa.
Metsään päästään kovin harvoin, niin vähän puita saarella kasvaa. Siksi tukkisavottahattu sopii myös kaupunkilaiselle.

Lapsuudesta minulla on muitakin tarkkoja muistoja vaatteista. Sain paljon käytettyjä kuteita. Avasin eteisen lat-
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Kalevalan kertomaa

Uusi kumpuaa

perinteestä
Juurilleen palannut Värttinä kävi Vienan
Karjalassa tapaamassa runonlaulajia.
Lokakuun alussa julkaistulta Viena-levyltä
kuuluvat matkan anti ja elämänkokemus.
Teksti Maria Ilonen
kuva Värttinä

Ajatus Vienan vierailusta syntyi Värttinän ollessa Pietarin
laulujuhlilla. Pitkillä bussimatkoilla maisemien vilahdellessa ohi lähti trion mielessä kytemään ajatus matkasta
Vienaan ja runonlaulajien tapaamisesta. Juminkeko-säätiö ja Vienan Karjalaa tukenut ja taloja restauroimassa ollut Markku Nieminen mahdollisti matkan toteutuksen ja
Värttinän majoittumisen paikallisten luona. Siellä paikallisten avoimuus, anteliaisuus ja erityisesti kunnioittava
suhde luontoon tekivät vaikutuksen. Lehmät, lampaat ja
kanat elävät pihapiirissä ja ihminen on vähään tyytyväinen.
– Vierailu muistutti perusarvoista ja sai miettimään,
tarvitsemmeko mekään täällä kaikkea tätä materiaa,
Susan Aho miettii.
Värttinä lauloi paikallisille ja paikalliset lauloivat Värttinälle. Raijan joiku-niminen kappale päätyi suoraan levyllekin. Matkasta kuvattiin myös dokumentti, jossa kuullaan kuinka eri tavalla Raija ja Värttinä saman melodian
laulavat.

odottaa. Kuva oli kuin Suomi-ﬁlmistä sadan vuoden takaa. Tunnelmat kuuluvat vahvasti Viena-levyllä.
– I.K. Inhan valokuvat saattoi nähdä siellä livenä, Karoliina Kantelinen kuvaa.
Karjalan runonlaulajat alkavat olla viimeisiä. Moni on jo
sen verran iäkäs ja huonokuntoinen, että laulaminen on
jo vaikeaa. Värttinän matkallaan tapaama jyskyjärveläinen Helmi Rekina oli menehtynyt Värttinän vierailun jälkeen ja tieto kosketti Karoliinaa ja Susania.
– Hän oli viimeinen karjalaisen joiun taidon äidinmaidossaan saanut, Karoliina sanoo.
Paikalliset naiset ja kuorot pitävät perinnettä yllä. Värttinä kuitenkin koki, että heillä itsellään oli enemmän tietoa
eri perinteen lajeista.
– Tämä sai miettimään, kuinka tärkeässä osassa me
olemme nyt perinteen eteenpäin viemisessä, Aho ja Kantelinen pohtivat.

Pääosassa karjalainen perinne
Hiljenevien kylien runonlaulajat
Vienan hiljentyvät kylät olivat jotain muuta, kuin Värttinän Susan Aho ja Karoliina Kantelinen olisivat osanneet
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Viena-levyllä pääosassa on nimenomaan karjalainen perinne. Rummut ja basso ovat poissa, kokoonpano on minimaalisin koskaan. Värttinä palaa juurilleen.

tiinat-ryhmässä. Teini-iässä kuitenkin löytyi karjalainen
laulutyyli.
– Siinä sitten polskat jäivät, kun karjalainen musiikki
oli sydämen musiikkia, Karoliina naurahtaa.
Susan tanssi tanhuja melkein 20-vuotiaaksi saakka ja sen
jälkeenkin hän on säestänyt lasten kansantanssiryhmiä.
Myös Susanin hämäläisten vanhempien tyttärenä on kokenut karjalaisen musiikin aina omakseen. Tanssi ja haitarinsoitto olivat koko perheen yhteinen harrastus.
Karjalaisessa musiikissa viehättää ulospäin suuntautuneisuus, iloluonteisuus ja naisenergia. Siinä on esillä koko
tunteiden kirjo. Karjalainen perinnekulttuuri on avoin
kaikille ja helppo lähestyä.

Naisenergia ja alkuvoima
– Tämä tyyli uppoaa myös maailmalla. Naisenergia, itsenäinen nainen on maailmalla iso asia. Kaikkialla se ei
ole vielä itsestään selvää, sanoo Susan Aho. Esimerkiksi
Itä-Blokin maissa Värttinän naisenergia on tehnyt suuren
vaikutuksen.

– Kyllä tämä oli ihan tietoinen ratkaisu, oli aika uudistua,
Susan Aho myöntää.
– Show-Värttinää oli nähty ja kuultu jo kauan.
Jotkut ovat kyselleet nyt esimerkiksi Savoy-teatterin konsertin jälkeen, missä show on.
– Nyt pitää luottaa musiikkiin – siihen, että pieni on
enemmän. Show-meininkiin pettyneitä alkuaikojen faneja saattaa tulla takaisin, joku saattaa pudota pois ja toiset
fanit ovat aina olemassa, Karoliina Kantelinen sanoo.
Levyllä kuuluu myös elämänkokemus. Alkuaan Värttinä oli lapsiyhtye, nyt aikuisten naisten yhtye. Laulu on
rikkaampaa ja kuultavissa on enemmän eri sävyjä. Levy
kuulostaa kuitenkin ennen kaikkea Värttinältä. Kappaleet
on räätälöity juuri tälle kokoonpanolle, eikä vertailukohtaa vanhaan ole.

Tunteiden kirjo
Länsi-Suomessa syntyneen Karoliinan isä on evakkolapsi Impilahdelta, Laatokan Karjalasta ja äiti pohjalainen.
Pohjalainen isoäiti yrittikin istuttaa Karoliinaan pohjalaista lauluperinnettä ja Karoliina myös tanssi isoäitinsä
ohjaamassa modernia kansantanssia esittävässä Tirppa-

Yllättäen Värttinällä on faneina myös hevimiehiä. Tosin
metalli- ja kansanmusiikilla on loppujen lopuksi paljonkin yhteistä ja metallimusiikin tekijät ammentavat kansanperinteestä.
– Se on primitiivisyys, alkuvoima, Värttinän naiset sanovat.

Vanhaa viisautta
– Maalla asuneena meillä oli kansanperinne läsnä taikauskoinen kaikkineen. Myös kansansatuja luettiin paljon. Kalevalaa läheisempi on Suomen Kansan Vanhat Runot, Karoliina kertoo.
Vasta myöhemmin hän on palannut Kalevalaan. Hän
muistuttaa kansanrunoissa olevan paljon totuutta ja viisautta ja ihmisen yhteys luontoon.
– Kyllähän ne kertovat, millaista kansaa olemme, Susan
lisää.
Molemmat toteavat leikkimielisesti Värttinän olevan oudon kansan outoa musiikkia, jossa eri elementit sekoittuvat. Samassa yhteydessä voidaan lausua sekä loitsuja
että rukouksia.
Vienan matkalla Värttinälle konkretisoitui, kuinka tärkeää vanhan perinnön vaaliminen ja siitä kumpuavan
uuden musiikin tekeminen on.
Värttinä iloitsee mahdollisuudesta palata perinteiseen.
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Välke toistaa aaltojen hiomien kivien
muotoa muistona Kalevalan alkutarinasta
ja veĚen emosta͘ Waljon on muuƩunut͕
muƩa enemmän ƉǇsǇnǇt͗ kalevalainen
nainen. Vaikka särmät ovat aikojen
kuluessa silinneet͕ sisin on
muuƩumaton.
^e on sitkeä ja luja͕ taitava ja kaunis.

Hanki juhlavuoden koru omaksi iloksi tai lahjaksi
nyt erikoishintaan!
ϳϬ euroa ͬ Ɖronssi
ϭϮϬ euroa ͬ hoƉea
WosƟtuskulut lisätään hintaan.
darjous voimassa EuuƟn Ɖäivään eli
13.1 2016 saakka.

dilaukset͗
leena.asƉͲrinneΛkalevalaistennaistenliiƩo.Į
tai Ɖuh. 0ϱ0 ϰ122 021.
ValmisteƩu ǇksinoikeuĚella Kalevalaisten Eaisten >iitolle.
Design Saija Saarela.
DǇǇnnissä rajoitetun ajan.
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Kalevala Korun
kuulumiset

Äänestä klassikko
juhlavuoteen!
Vuosi 2017 on Kalevala Korulle erityisen
merkityksellinen, juhlimmehan sekä yrityksen
80-vuotista taivalta että 100-vuotista Suomen
itsenäisyyttä.
Osana juhlavuoden ohjelmaa tuomme markkinoille Kalevala Korun klassikkokorun, joka on alun perin kuulunut
Kaisa Kallion vuoden 1937 teekutsuilla esiteltyyn kokonaisuuteen. Mallin valinta toteutetaan jo tutulla Toivotuimmat klassikot -äänestyksellä, jossa yleisö saa neljän
eri korumallin joukosta valita myyntiin valmistettavan
mallin.
Kalevalaisten Naisten Liiton paikallisyhdistysten jäsenet
voivat osallistua äänestykseen tässä Pirran numerossa
olevalla äänestyslipukkeella. Äänestää voi myös Kalevala
Korun Facebook-sivuilla 15.1.–15.2.2016 välisenä aikana.
Suuri yleisö voi äänestää suosikkiaan vain Facebookissa
mainittuna ajankohtana.
Äänestä ja vaikuta! Nyt on erinomainen tilaisuus ottaa
kantaa ja äänestää oma suosikki Kalevala Korun mallistoon juhlistamaan tärkeää vuotta. Äänestyksen voittanut
koru tulee myyntiin Kalevalan päivänä 2017.

Leijonasolki

Viikinkiaikainen solki

2

1
Leijonasolki

3
Lapiojalkasolki

4

POSTIMERKKI

Toivotuimmat klassikot -äänestys
Suosikkini on numero
Nimi

Kalevalaisten Naisten Liitto ry

Katu

Toivotuimmat klassikot -äänestys

Postinumero- ja toimipaikka

Strömbergintie 4 A

S-posti

00380 Helsinki
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Teksti ja kuvat Maria Ilonen

– Mallinuken löysin, kun olin 55-vuotiaana morsiusAgneta Möller-Salmela tarjoaa elämyshuoneitona ja sitä varten ompelijan luona. Kysyin saanko laineessaan Hangon kirjastossa tarinoita silmil- nata tai ostaa sen, Möller-Salminen kertoo.
le, korville, sydämelle ja koko keholle. Moni
lapsi on löytänyt elämyshuoneen kautta ta- Elämyshuone kulkee mukana
rinat elämäänsä ja innostuksen lukemiseen. Möller-Salmela ei jätä työtään kirjaston oven taakse työKun astuu Agneta ”Netta” Möller-Salmelan elämyshuoneeseen Hangon kirjastossa, se on kuin hyppäys toiseen
todellisuuteen. Hämyinen valaistus ja lukuisat viehättävät
esineet ja yksityiskohdat vievät tarinoiden maailmaan.
Agneta Möller-Salmela on työskennellyt kirjastovirkailijana Hangon kirjastossa yli kolmekymmentä vuotta ja
tehnyt pioneerityötä lasten lukemisen puolesta. Viimeisimmän palkinnon työstään lukemisen edistämiseksi hän
sai Kalevala Korun kulttuurisäätiöltä.
– Palkinnot totta kai tuntuvat hyvältä, mutta tärkeintä on, että näistä asioista puhutaan, lasten lukemisen ja
lukutaidon puolesta huolissaan oleva Möller-Salmela sanoo.

Kirjastoon sattuman kautta
Agneta Möller-Salmela oli itse lukeva lapsi, mutta töihin
kirjastoalalle hän päätyi kuitenkin sattuman kautta.
– Olin jo silloin rakastunut mieheeni enkä oikein halunnut lähteä opiskelemaan. Hain kirjastossa avoinna ollutta
sijaisuutta jonka sain ja sitä kautta kiinnostuin alasta.
Tosin koulussa aikanaan vierailulla ollut kirjailija Walentin Chorell teki suuren vaikutuksen.
– Ajattelin, että osaisinpa kertoa tuolla tavalla, hän
muistelee.
Möller-Salmela on koonnut elämyshuoneen kirjastoon jo
noin kymmenen vuoden ajan. Ideoita ja luovuutta pursuavana hän ei muista, mistä idean tarkalleen sai. Huoneen teema vaihtuu vuosittain ja tänä vuonna teemana
on ajankohtainen rauha maailmassa. Huoneen nurkassa
seisoo iso mallinukke, katossa riippuu sudenkorentoja,
seinillä kimaltelevat linnut.

paikalta poistuessaan, vaan elämyshuone kulkee koko
ajan mukana ja sinne sopivia esineitä tulee poimittua
mukaan eri paikoista. Huone rakentuu pienistä palasista
pikku hiljaa.
Elämyshuoneen varaukset täyttyvät jo elokuussa heti
koulujen alettua. Tunnin pituisen elämysohjelmaan osallistuvat pääasiassa ala-asteikäiset ja sitä nuoremmat lapset. Joskus tulee myös yläaste- ja lukioikäisiä, jotka saavat silloin hetkeksi palata taas lapsen maailmaan.
– Ohjelmaan kuuluu suullista kerrontaa, ääneen lukemista, rytmiä ja taskulampputarinoita. Uutena juttuna
tänä vuonna on Wienistä hankittu aukeava sammakko,
josta poimitaan rauhan siemen, hän esittelee sammakkoa.
Elämyshuoneessa on myös viehättävä sarja erilaisia
pulloja, sillä kaikki tarinathan ovat peräisin ikuisten tarinoiden pullosta. Lisäksi on rauhan pullo, yksinäisten
sydänten pullo, synkkä sodan ja onnettomuuksien pullo,
punainen onnellisuuden pullo ja elämän unelmien pullo,
jonka sisällä pienet tikapuut kuvaavat elämän matkalla
olevia hyviä asioita sekä ikuisen viisauden pullo, jossa on
kaiken näkevä silmä.
Möller-Salmela näkee paljon vaivaa elämyshuoneen
eteen. Hän suunnittelee ja kokoaan huoneen teeman mukaiseksi kesän aikana ja vasta syyskuussa ovet avautuvat
yleisölle, kun kaikki on varmasti valmista.

Tavoitteena innostus lukemiseen
Elämystunnin ohjelma hieman vaihtelee, mutta muutamista perussäännöistä Möller-Salmela pitää kiinni, kuten
hiljaisuudesta. Pienemmille lapsille hän tosin pitää välisMöller-Salmela
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sä esimerkiksi rytmi-harjoituksia, koska he
eivät jaksa olla hiljaa ja paikallaan kovin
kauaa. Elämys alkaa aina suullisella tarinalla. Lastenkirjojen kuvitusta Möller-Salmela valaisee elämyshuoneen hämärässä
taskulampulla, jotta lapset näkevät hyvin.
– Nykyään elämyshuone on päätyöni ja
toivottavasti se on sitä jatkossakin, koska
tätä ei voi tehdä vasemmalla kädellä. Ohjelman on oltava hyvä, että opettajat kokevat mielekkääksi tuoda oppilaita tänne.
Elämystunnin jälkeen mennään yhdessä
kirjaston hyllyjen väliin etsimään sopivaa
luettavaa.
– Nykyään ei ole enää itsestäänselvyys
saada lapsia tulemaan kirjastoon. Ennen
oli ahmijalukijoita, nykyään heitä on vähemmän, Möller-Salmela sanoo.

”Nykyään ei ole enää itsestäänselvyys saada
lapsia tulemaan kirjastoon.”

Fantasiakirjallisuuden kuluttajat kahlaavat edelleen läpi suuria sivumääriä, mutta
huolestuttavan paljon on heitä, jotka eivät
lue lainkaan.
– Kun lapset tulevat elämystunnille, he
tulevat tänne ainakin kerran. Monelle syttyy lukemisen kipinä.

Huoli lukutaidosta
Agneta Möller-Salmela tekee lisäksi yhteistyötä perheiden ja opettajien kanssa. Hän
on kehittänyt lukudiplomin, jonka ajatuksena on, että jokainen saa lukea, mitä haluaa. Diplomi kertoo, millainen lukija on
luettuaan tietyn määrän, esimerkiksi ahmija- tai mestarilukija.
Hän toivoo, että kirja ja lukemisen maailma säilyvät, mutta on huolestunut perheistä, joissa ei lueta lainkaan.
– Entä jos lukutaitoa ei olisi, hän kauhistuu.
– Puhun perheille lukevan ihmisen maailmasta ja lisäksi koulutan opettajia ja päivähoitoalan henkilökuntaa ääneen lukemisessa ja oman äänen harjoittamisessa.
Vaikka pääosin elämyshuoneen kävijät
ovat lapsia ja nuoria, niin Hangossa järjestettävässä Iltahämärässä-nimisessä tapahtumassa aikuisetkin pääsevät osalliseksi
tarinaelämyksestä.
Itse Agneta ehtii lukea lähinnä lomalla.
Silloinkin kirjallisuus on usein ammattikirjallisuutta tarinankerronnasta, joka on
muualla Euroopassa vielä paljon suurempi
asia kuin Suomessa.
on toiminut myös valtakunnallisen Lukuinto-teemavuoden lähettiläänä 2014–2015. >>
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Teksti Kristiina Väliniemi, kuvat Jukka Kontkanen

Mitä vaatteita puetaan päälle ja millaisessa
maisemassa ollaan, kun halutaan esittää
Kalevalaa? Näihin kysymyksiin on mietitty
vastauksia kuluneen vuoden aikana
Etelä-Pohjanmaalla.
Lapualainen valokuvataiteilija Jukka Kontkanen ryhtyi
toteuttamaan projektia, jossa Kalevalan kohtauksia kuvataan eteläpohjalaisessa maisemassa ja tuodaan yleisön
nähtäville digigraﬁikkana. Osana hanketta hänen oli pohdittava teemaan sopivia asuja ja kuvamaailmaan sointuvaa maisemaa.
Puvustuksessa yhteistyökumppaniksi lupautui Seinäjoen kaupunginteatterin pukusuunnittelija Leena Rintala.
Kontkanen ja Rintala tutkivat yhdessä teatterin puvustoa
ja loivat asujen avulla mielikuvaa Kalevalan hahmojen
pukeutumisesta. Koska Kontkanen käyttää kuvissa uutta
ja modernia tekniikkaa, hän halusi hahmojen pukeutumisen olevan perinteistä. Hän ei siis suostunut hahmojen modernisointiin, vaikka Rintala alkutaipaleella sitä
ehdottikin.
Ratkaisut ovat nähtävillä nyt, kun sarjan kaikki kuvat
on otettu. Miesten vaatetus suosii nahkaa: Lemminkäisen
paita on koottu leveistä nahkasuikaleista ja seppä Ilmarinen on pukeutunut ohuemmista nahkasuikaleista koottuun paitaan. Toisissa asuissa alla on pellavapaita, toisissa ei. Vuodenajasta riippumatta Väinämöinen kantaa
kuvissa muhkeaa valkoista turkkia. Se on mahtimiehen
merkki, mutta tukee myös taiteilijan näkemystä siitä, että
Väinämöisen täytyy olla suhteellisen lyhyt ja tukeva.
Kalevalan naisen asut jaettiin nuorten ja ikääntyvien mukaan: nuorilla on vaaleita sävyjä, vanhemmilla mustaa.
Mahtinainen Louhi kantaa korua sekä viittaa ja käyttää
päähinettä. Nuorten naisten pellavainen pitkä paita on
sukua kansallispuvun paidalle. Ryöstettävän Kyllikin
vaatetuksessa on väriläiskänä karjalanpunainen hame.
Pohjanmaan körttiläisillä seuduilla punaista on pidetty
pitkään syntisenä värinä. Kronologisesti ajatellen Kalevalan kansa ei ole tiennyt mitään körttiläisyydestä, mutta
nykyihmisen tulkinnoissa punaisella värillä on oma, paheellinen merkityksensä.
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Väinämöinen kantaa kuvissa
muhkeaa valkoista turkkia, joka
on mahtimiehen merkki.

Läsnä kuvissa on myös vaatteiden puuttuminen: paljas
pinta ja alastomuus. Hukuttautuvan Ainon paidan kaula-aukko on avara, nahkapaitojen suikaleiden välistä
vilkkuvat miesten lihakset, Joukahainen vajoaa suohon
ilman paitaa ja Tuonelan joesta koottu Lemminkäinen on
kokonaan alaston. Kuvien alastomuus ei ole poseeraavaa
lajia, vaan sukua suomalaiselle saunomismentaliteetille:
luonnollista tai käytännöllistä, ei itsetarkoituksellista. Silti se tuo mukanaan seksuaalisuuden pohjavireen.

Kalevalaiset naiset malleina
Kalevalan kansana toimivat runsas joukko Seinäjoen kalevalaisia naisia tuttavineen sekä Nurmoo-seuran jäsenet.
Etukäteen oli ohjeistettu, että vaatetuksen tulisi olla mustaa. Yksinkertaiselta kuulostavan ohjeen noudattaminen

ei ollut helppoa, koska mustaa ja vanhanaikaiselta näyttävää vaatetusta ei ollut helppo löytää. Parhaiten varustautuneet kansalaiset tulivat paikalle lapikkaissa ja vanhoja työkaluja mukanaan. Ne jotka eivät olleet löytäneet
sopivia jalkineita, kirmasivat muurahaisten ja nokkosten
seassa paljain jaloin. Koska Kontkasen tarkoitus oli joka
tapauksessa käsitellä kuvia, hän tarvittaessa vaihtoi lopullisessa kuvankäsittelyssä vaatetuksen väriä tai häivytti
vaikkapa paidan raitoja. Kuvauspaikoilla kaikui usein komento ”silmälasit pois”.
Jukka Kontkanen teki valtavan työn valitessaan kuvauspaikat. Hänen oman kuvauksensa mukaan kalevalainen
maisema on juurakkoista metsää, suuria kuusia, kiviä ja
tietysti vettä. Kuvissa ollaan myös suolla, korkeilla mäillä
ja peltoaukealla. Vielä ei ollut liian työlästä löytää maisemaa, jossa modernin elämän merkkejä ei näkyisi tai niitä
ei voisi rajata kuvan ulkopuolelle, vieläpä suhteellisen läheltä autoteitä.
Tämän kuvasarjan kalevalaisuus edustaa stereotyyppistä
mielikuvaa Kalevalasta. Puvustuksessa historiallista yksityiskohtaista totuutta ei ole yritettykään saavuttaa, vaikka
erityisesti päähenkilöiden pukeutumisessa ollaan tietoisia
Kalevala-mytologian pukuhistoriasta. Kuvasarjassa kalevalaisuus ei synny ensisijaisesti vaatetuksesta ja maisemasta, vaan itse tapahtumasta: läsnä olevista henkilöistä
ja heidän toiminnastaan.
Kirjoittaja on Seinäjoen Kalevalaisten Naisten
puheenjohtaja.

Jukka Kontkasen digigraﬁikkakuvat esillä Seinäjoen
kaupunginkirjasto Apilassa 27.2.–30.3.2016 ja Seinäjoen
kaupunginteatterin yläaulassa aprillipäivästä kalevalaisten
naisten kevätpäivään 9.4.2016.

Kuvat Johannes Kontkanen

<

<
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Arviot

Polvijärveltä
journalismin ytimeen

Koulun kello soi!

Reetta Meriläinen: Tytön tie
Kirjapaja Helsinki 2015

Kirsti Mäkinen: Pulpetin henki
Otava 2015

Teksti Annamari Maukonen

Teksti Tuulikki Karhunen

Helsingin Sanomien ensimmäinen naispäätoimittaja Reetta Meriläinen on saanut elämänsä aikana olla mukana monenlaisissa
kattauksissa. Hänen tuore muistelmateoksensa Tytön tie kuvaa kuinka 1950-luvun niukka,
mutta lämminhenkinen arki Pohjois-Karjalassa vaihtui vauraaseen ja vaikutusvaltaiseen
elämään Helsingin Sanomien päätoimittajana
ja Sanomien toimittajakoulun johtajana.
Tytön tie kertoo Reetta Meriläisen elämänpolusta, polvijärveläisen evakkoperheen tyttären tiestä suomalaisen journalismin huipulle.
Kirja on kenen tahansa 1950-luvun tavallisen
tytön tarina, jossa on kuitenkin monta epätavallista käännettä. Yksi niistä on Helsingin Sanomien lasikaton puhkaiseminen ja astuminen miesten maailmaan.
Kirjan teemoittain etenevässä tarinassa kertojan oma ääni kuuluu kirkkaana ja vahvana,
mutta sovittelevana. Lukijalle jää tilaa omiin
tulkintoihin ja mahdollisuus peilata omia kokemuksiaan kirjan tuokiokuviin. Reetta Meriläinen pohtii esimerkiksi sydämen sivistystä
tai sen puutetta: ”Sydämen sivistys ei noudata tulo-, luokka-, sukupuoli- tai ikärajoja. Sen
syntyminen ja karttuminen tapahtuu selvästikin ihan toisenlaisessa avaruudessa, toisenlaisella mekanismilla.”
Journalistina Reetta Meriläinen kuljettaa lukijaa omissa rakkaissa lapsuuden maisemissaan yhtä luontevasti kuin journalismin, urheilun, politiikan ja vallan kammareissa. Vuosikymmeniin mahtuu
onnistumisia ja pettymyksiäkin, mutta vahvat juuret kannattavat.
Reetta Meriläisen nykyinen aktiivinen vapaaehtoistoiminta
Naisten Pankissa on luonteva jatko tasa-arvon puolustajalle. ”Olen yrittänyt opetella katsomaan maailmaa avoimin
mielin, vaikka sen vuoksi olen joutunut luopumaan joskus
rakkaista, huolella vaalimistani ennakkoluuloista.”
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Kirsti Mäkisen uusin teos Pulpetin henki on
varsinainen aikamatka Suomen koululaitoksen historiaan. Se alkaa idyllisen 1940-luvun
Tampereen alakoulusta ja päättyy 2000-luvun
luokattomaan lukioon ja siellä vielä luokalliseen kansainväliseen IB-linjaan. Samalla
se on myös yhden opettajan, Kirsti Mäkisen,
historia. Jo kouluvuodet antoivat viitteitä tulevasta. Koulutyttö oli kulttuurin suurkuluttaja: luki, soitti ja istui teatterissa sekä elokuvissa. Yhdessä tekemistä hän oppi partiossa
mm. luokkatoverinsa ja tulevan aviomiehensä Erkin kanssa.
Myös opiskeluvuosista Helsingin yliopistossa löytyy monelle paljon tuttua kuten myös alkavasta työelämästä.
Nuori opettaja oli vanhempien kollegojen keskellä kuin
oppilas ikään. 1960-luvulla ei esimerkiksi
työtoverien sinuttelu ollut itsestäänselvyys!
Iltalinjalla aikuisia opettaessaan hän tuli
miettineeksi sellaistakin, että oppikoulu ei
suinkaan ollut kaikkien oikeus. Vasta peruskoulu antoi siihen mahdollisuuden. Myös
naisten tietä koulutukseen ja ammattiin
hän pohtii muun muassa Minna Canthin ja
Emma Irene Åströmin kautta.
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu eli SYK
oli kirjailijan koulu 33 vuoden ajan. Vaikka
Kirsti Mäkisellä on kolme lasta, hän ei missään vaiheessa hoitanut hommia vasemmalla
kädellä. Ihmetellä täytyy, miten paljon hän
on ehtinyt siinä ohessa: tehdä oppikirjoja, radiojuttuja,
lehtiartikkeleja; kulkea kouluttajana, järjestää kesäkursseja, osallistua järjestöelämään. Mutta kaiken aikaa hän
korostaa lukemisen merkitystä ja sitä, että hän on ennen
kaikkea opettaja: ”Meillä opettajilla on hyvä osa, koska
saamme olla todistamassa kasvamisen ihmettä.”

Arviot

Rakkautta sukupolvien
risteyksissä

Nummisuutarit

Kuyng-sook Shin: Pidä huolta äidistä
Into Kustannus 2015

Aleksis Kivi: Nummisuutarit
Ohjaus Janne Reinikainen

Teksti Liisa Kiianlinna

Teksti Eriikka Sailo

On jo kulunut viikko siitä, kun äiti katosi. So-nyo,
neljän aikuisen lapsen äiti, katoaa metroasemalla
Kimchi-astia kädessään miehen odottaessa taksissa. Heidän piti mennä tervehtimään lapsiaan.
Etelä-korealaisen kirjailija Kung-sook Shinin
teos sisältää viisi lukua, joissa käsitellään jokaista perheen jäsentä omanaan. Pidä huolta
äidistä muuttaa lukijan käsityksen omasta äidistään. Se on riipaisevan kaunis teos rakkaudesta ja sukupolvien välisestä erosta. Perheen
elämän on mullistanut lasten muutto maalta
kaupunkiin. Perheelleen omistautunut So-nyo
edustaa perinteistä yhteiskuntaa, lapset modernia. Se on
samalla kertomus siitä, miten nykyaika saa ihmiset unohtamaan jotain omasta ihmisyydestään. Eräs kysymys,
joka nousee tästä: Mitä olemme menettäneet elämällä
nykyajan tavoin?
Etelä-Korea on muutamassa vuosikymmenessä muuttunut agraariyhteiskunnasta urbaaniksi, diktatuurista monipuoluemaaksi. Nuoremmat sukupolvet ovat jättäneet maaseudun
opiskellakseen ja tehdäkseen työtä kaupungeissa.
Pidä huolta äidistä on julkaistu lähes neljässäkymmenessä maassa. Jotkut ovat tulkinneet
sitä vertaukseksi vuoden 1945 Pohjois-Korean
irtautumiseen Etelä-Koreasta. Kirjailija on itse
todennut, ettei hänellä ole ollut poliittisia aikomuksia. Teos ei kerro ainoastaan 69-vuotiaan
äidin So-nyo Parkin katoamisesta Soulin metroasemalta.
Se kuvaa monitahoisesti ihmisluonnon muuttumista olipa kyse henkilöistä, kulttuurista tai elämäntavoista.
Kirjailija Kyung-sook Shin on ensimmäinen korealainen ja ensimmäinen
nainen, joka on vastaanottanut ”the Man Asian Literary Prize” palkinnon
2011. Shin on Etelä-Korean tämän hetken myydyin kirjailija. Tyypillistä
hänen taiteessaan on, että kun jokainen katsoo ja menee yhteen suuntaan, kirjailijan elämä on katsoa toiseen ja löytää, mitä on piilossa.

Eskolla on paksu kultaketju kaulassa, jossa
roikkuu Suomen leijona. Hänen juhlapaidassaankin komeilee sama merkki. Esko lähtee
valloittamaan maailmaa ja morsiantaan. Morsian on mies mekko päällä. Olemme hypänneet keskelle nykysuomea ja lavalla tapahtuu
visuaalisesti ja musiikin voimalla niin paljon,
että tunnen olevani keskellä kulttuurin ilotulitusta.
Esko lähtee voittajan elkein morsiamensa
luo häät mielessään, mutta päätyykin vieraaksi omiin häihinsä. Hääjuhla on tyylikäs
ja kansainvälinen. Esko on eri maailmasta. Hän on perussuomalainen. Hänellä on juomana piimää. Kun muut
nauttivat snapseja ja pitävät iloisia maljapuheita, Esko
murjottaa hiljaa paikallaan. Esko saa kuin saakin lopulta
tappelun aikaan ja juhlat loppumaan. Morsiantaan hän
ei kuitenkaan saa takaisin ja sortuu ryyppäämään suruunsa.
Juhlia seuraava krapula on hirveä ja se tuo
katsojan eteen kuvamaailmaa, jossa kulkee
näyteltyinä kuvina taidehistorian kultakaudelta ainakin Akseli Gallen-Kallelan Tuonelan
joki ja Hugo Simbergin Kuoleman puutarha.
Voimakkaita ja vaikuttavia kuvia, jotka tunnistan edessäni kulkevasta tunteiden ja elämysten virrasta. Tällaista oli varmaan delirium, jonka Aleksis Kivi itsekin koki vuonna
1870 ankaran juomakautensa jälkeen. Kiven
elämästä kertoo käsiohjelman tietopaketti.
Tämä näytelmä on kokemus, taide-elämys. Lavastus,
musiikki, laulu, tanssi ja näyttelijät imaisevat mukaansa myllyyn, josta tulee ulos kuin suomalaisesta saunasta;
puhtaana ja punaposkisena. Näytelmä herätti kiinnostuksen alkuperäiseen teokseen nykyaikaistetulla muodollaan. Teatteri teki tehtävänsä.
Ensi-ilta Kansallisteatterin Suurella näyttämöllä 23.9.2015
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Kuopioon vuonna 1957 perustettu
Suomen Ortodoksinen Kirkkomuseo on
saanut remontin jälkeen uuden ilmeen ja
nimen RIISA.
Museon perusta on Laatokan Valamon muinaismuistokokoelmassa vuodelta 1911. Ortodoksista kulttuuriperintöä
tallettavat ainutlaatuiset kokoelmat koostuvat luovutetun
Karjalan Valamon, Konevitsan ja Petsamon luostareista
sekä Karjalan ortodoksisista seurakunnista evakuoiduista
aineistoista ja lahjoituksista. Esineistö muodostaa länsimaiden merkittäviin kuuluvan ikonien, kirkollisten esineiden ja tekstiilien kokoelman. Riisassa vuosituhantinen
bysanttilainen traditio ja karjalais-ortodoksinen kulttuuriperintö kohtaavat. Mittaamattoman arvokkaat ja monipuoliset kokoelmat ovat myös kansainvälisesti merkittäviä.

Teksti Liisa Kiianlinna

muksissa. Samasta kerroksesta löytyy hiljainen huone,
jossa on Arseni Konevitsalaisen kenotaﬁ ja vastapäätä
käytävän toisella puolella sijaitsee Arkkipiispan kotikirkko, jonne yleisöllä on pääsy.
Muinaisen Itä-Rooman valtakunnan eli Bysantin perintö
elää RIISAn esineistössä, joka edustaa käsityön upeimpia
taidonnäytteitä eri vuosisadoilta. Ortodoksisuuden historia linkittyy kokoelmien kautta osaksi Suomen ja koko
maailmanhistoriaa. RIISA on museo, jolla on sielu.
Tule kiehtovalle aikamatkalle Bysantin perintöön!

Riisojeen Riissa
Ihmeitä tekevän Konevitsan Jumalanäidin ikonin riisa on
kullattua hopeaa ja koristeltu miniatyyrein, aidoin helmin
ja jalokivin. Kaappityylinen harvinaisuus on valmistettu
Pietarissa 1893 Konevitsan luostarin täyttäessä viisisataa
vuotta. Varsinainen ikoni on Valamossa Heinävedellä.
Valamon ja Konevitsan luostareiden perustajien Sergein
ja Hermannin hopeiset muistoarkut eli kenotaﬁt isossa
salissa eivät millään jää kävijän huomiotta.

<< Akastistos – jumalanäidin
ylistys – on harvinainen
kooltaan, ikonograﬁaltaan
ja sommittelultaan. Se on
Riisan ainoa ihmeitätekevä
ikoni, joita on kaikkiaan kuusi.
Maailmasta ei ole löydetty
vastaavaa ikonia.
Kuva Henna Hietainen.

Karjalaisessa rukoushuoneessa (tsasouna) on paljon sympaattisia ikoneita museon lähes 800 ikonin kokoelmista.
Ikonitaiteen salissa on näytteillä yli sata ikonia, koko museossa parisataa.

Muina
aissmuistokkokkoelma
Valamon luostarilla oli 1800-luvulla merkittävä rooli ja
se vastaanottikin Venäjän keisariperheiltä ja kauppiailta
paljon lahjoituksia, joita löytyy sakraaliesineistöstä. Esillä
ovat mm. keisarinna Maria Aleksandrovnan igumeni Damaskinille lahjoittama meripihkainen rukousnauha sekä
keisari Aleksanteri I:n Valamon luostarille lahjoittamat
ehtoollismalja, diskos ja tähti. Kauppias Tjumenevin Valamon luostarille lahjoittamat kultaiset sakraaliesineet on
koristeltu smaragdein ja rubiinein.
Alakerran tekstiilihuoneissa kävijä voi tutustua Riisan
valtaisiin tekstiilikokoelmiin, jotka ovat uniikkeja kansainvälisestikin. Kulta ja hopea ovat aitoja tekstiilikirjo-
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RIISA - Suomen ortodoksinen
kirkkomuseo
Karjalankatu 1, Kuopio
www.riisa.ﬁ

Puheenjohtajalta

Naisen mitta on työ
Jos mun tuttuni tulisi

Hogy ha jól ösmértem jönne,

ennen nähtyni näkyisi

elöbb látottam jelenne,

sille kättä käppäjäisin

annak száját csókolgatnám,

vaik ois käärme kämmenpäissä

lenne bár farkas vérében,

sille suuta suikkajaisin

annak kezét nyomogatnám,

vaik ois suu suen veressä …

lenne is kigyó tenyerébe …

Juhlat on juhlittu, ja arki tulee. Kuitenkin arki, rutiinit ja
hiljainen tieto ovat sitä aineetonta perintöä, jotka vaikuttavat ajatuksiimme, arvoihimme ja maailmankatsomukseemme. Arkena ehkä miettii, mitä sukulaisille kuuluu.
Suku on tärkeä, ja suomalaisilla on laaja suku: koko suomen suku, suomalais-ugrilaisia kieliä puhuvien kansojen
suku. Uusia sukulaisia saadaan rakkauden liitoista, työn
merkeissä ja myös turvapaikan hakijoista. Miten voidaan
auttaa hädänalaisia? Vuosien 1941–1944 aikana apua saivat äidit ja lisäksi Liitto huolsi siirtoväkeä, yli 10 000 ihmistä.
Nyt kalevalaisilla naisilla on jälleen haasteita. Toivon, että
rohkeutta riittää. Miten kohdata vieras, tuntematon ja
toinen? Meidän on osoitettava myötätuntomme Suomen
uusille tulokkaille. Olisi näytettävä, mistä kumpuaa suomalainen kulttuuriperintö ja vastaavasti olisi kuunneltava, mihin perustuu heidän arvomaailmansa. Toivon koko
sydämestäni, että ensi vuonna meitä yhdistää teemamme
Samaa sukua. Voimme kuunnella toisiamme ja tutustua
toisiimme. Turvapaikan hakijat tarvitsevat ennen kaikkea
tietoa Suomesta. Kalevala velvoittaa – sen arvomaailma
ei ole vanhentunut. Toivon, että yhdistykset ottavat yhteyttä paikkakunnalla toimiviin vastaanottokeskuksiin ja
uhraavat vuoden toiminnastaan yhden päivän vapaaehtoistyöhön. Ystävällinen hymy, kansallispuvun hame tai
Kalevalan tai Kantelettaren runojen sointu riittäisi ylittämään rajan.
Kalevalaiset naiset ovat keskuudessamme. Naisten vahvuutena on moninaisuus ja empaattisuus. Ensi tapaamiseni suomalaisen naisen kanssa tapahtui suomen kielen
opiskelun merkeissä. Budapestissa toukokuussa 1963 satuin kuuntelemaan uutisia televisiosta. Sieltä kuului kaunis ja sointuva, mutta minulle silloin tuntematon kieli.
Suomen presidentti Urho Kaleva Kekkonen oli vierailulla
Unkarissa ja kertoi vaikutelmistaan. Olin päättänyt opis-

kella tätä kaunista kieltä, ja onnekseni sinä syksynä alkoi
avoimessa yliopistossa suomen kielen kurssi. Opettajaksi
vakiintui Ulla Hauhia (myöhemmin Ulla Hauhia-Nagy),
Budapestin yliopiston silloinen suomen kielen lehtori. Ulla
oli vakava, mutta huumorintajuinen, kärsivällinen ja rauhallinen. Motivoituneena opiskelin innokkaasti suomea.
Opettaja luotti minuun sen verran, että sain tehtäväkseni
käännöksiä ja tulkkauksia. Ensi töikseni olen kääntänyt
Matti Kuusen artikkelin suomalaisesta lyriikasta, ja siinä
mm. oheisen kansanlaulun suomesta unkariksi. Laulun
ensimmäinen unkarinkielinen käännös on unkarilaisen
tutkimusmatkailijan Antal Regulyn kynästä vuodelta
1840. Hän luonnehti käsikiveä pyörittävää laulajaa näin:
”Suosi siis suomalaista. Katso tätä hiljaista naista! Päältä
katsoen hän näyttää kylmältä ja tunteettomalta, harvoin
näet hymyä hänen huulillaan, mutta kun hän innoittuu
laulamaan, tulee julki sisäisen elämän rikkaus.” Kohtasin kalevalaisen naisen Ullan vakaan toiminnan kautta,
mutta myös kansanlaulujen esittämänä voimakkaana,
verevänä ja itsenäisenä. Lopulta rakkaus toi minut Suomeen ja pysyvästi. En koskaan lakannut kunnioittamasta
suomen kielen opettajaani. Häneltä opin, miten tärkeä on
solmia yhteyksiä, tuntea toisten kulttuuria ja miten arvostaa omaa kulttuuriperintöään.
Yhteiskunnallisesta vastuusta on paljon ylevää puhetta.
Mitä yhteiskunnallinen vastuu tarkoittaa? Se on vastuuta suomalaisesta kulttuuriperinnöstä ja sen siirtämisestä,
mutta samalla se on käytännön työtä. Meidän apuamme
tarvitaan ruohonjuuren tasolla, ja siihen tarvitaan myös
nuoria voimia. Tarttukaamme yhdessä toimeen!
Ildikó Lehtinen
dosentti
Kirjoittaja on Kalevalaisten Naisten Liiton
hallituksen puheenjohtaja.
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KALEVALAISTEN NAISTEN
JUHLAKIERTUE 2015

Teksti Kati Solastie, kuvat Pirjo Hyypiä

HELSINKI
Kansanmusiikki-iltamat
Illan hämärtyessä vuosikokousillan aattona järjestettiin
Helsingin ravintola Kaisaniemessä Kansanmusiikki-iltamat yhteistyössä Espoon kalevalaisten, Helsingin ja
Suur-Helsingin kalevalaisten naisten kanssa.
Satapäisen juhlaväen toivotti tervetulleeksi Liiton puheenjohtaja Sari Kaasinen. Hänen lämmin energiansa
käynnisti kansanmusiikki-illan. Heti seuraavaksi lavan
valtasi Sibelius-lukion naisenergiaa pursuava 55 hengen
tyttökuoro – he todella ottivat yleisönsä! Nämä Kantelettaren teksteihin perustuvat teokset naurattivat, ihastuttivat ja liikuttivat. Kuoroa johti Reijo Aittakumpu.
Shamu on kuuden naisen samanistinen esityskokoonpano. Olimme transsissa. Laulun lisäksi heillä oli soittimina
kellot, kampa, jouhikko, kantele, huilut, munniharppu,
rumpu, viulu ja puusarvi. Ei siis ollut ihme, kun ajan taju
lähes katosi lahjakkaiden naisten johdattaessa meidät samanistiseen Kanteletar-potpuriinsa.
Illallisen nautimme iloisen puheensorinan vallitessa ja
sitten odotimmekin jo kiivaasti Kalevala Korun muotinäytöstä. Ammattilaisten otteilla mallimme esittelivät koruja. Kiitokseksi mallimme yrittäjä, tanssiopettaja ja Helsingin yhdistyksen jäsen Aira Samulin, toiminnanjohtaja
Marianne Heikkilä, toimittaja Marjo Partio, juontaja-toimittaja Hanna Sumari sekä entinen helkanuori, nykyään
komea nuorukainen Severi Aho saivat Helsingin yhdistyksen Sommelo-korun.
Illan lopuksi Jari Komulaisen pelimanniorkesteri tanssitti
meitä Aila Niemisen ohjauksessa.
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1985
Kalevalaisten Naisten Liiton
50-vuotisjuhlakuva vuodelta
1985 luo katsauksen Kalevalan
ja kalevalaisten naisten juhlavuoteen. Helsingin yliopiston
juhlasalin eturivillä istuvat kolme yhdistyksen mahtinaista
ja puheenjohtajaa: Toini-Inkeri
Kaukonen, Elsa Vuorjoki ja juuri
puheenjohtajaksi valittu Kirsti
Mäkinen.

OULU
Kalevalaiset iltamat Haukiputaalla

Teksti ja kuva Virpi Knuutinen

Kalevalaisten naisten Iltamia vietettiin Haukiputaan Teatterikuopalla. Oulun kalevalaisten ja Oulun ympäristön
kalevalaisten yhteisillassa päästiin nauttimaan tilaisuuteen varta vasten tehdystä Runoteatterin Karvahurri helman alla -musiikkinäytelmästä, jossa tuotiin lavalle Kantelettaren sekä Lönnrotin ns. sensuroituja tekstejä.
Iltamien aikana nähtiin herkkiä lauluesityksiä Merja
Barckin, Sari Kaurasen ja Heli Honkalammen tulkitsemina. Mukana illan aikana oli myös Kalevala Korun muotinäytös, joka marssitti lavalle luokanopettaja Maria Portaankorvan, tanssinopettaja Merja Satulehdon, runoilija
ja sanataiteilija Teija Annelin, kulttuurineuvos Tuure Holopaisen sekä kalevalaisen naisen Marjatta Keräsen.

JOENSUU

Teksti Lea Lihavainen, kuvat Armi Jaloniemi

Kulttuuria ja perinnettä
Joensuun iltamat oli omistettu ilomantsilaiselle runonlaulajalle Mateli Kuivalattarelle ja Matelin suvusta polveutuvalle, suomalaisten rakastamalle säveltäjä Toivo Kärjelle.
Matelin runoja tulkitsi Anna-Liisa Alanko. Näytelmän
välittämiin ajatuksiin ja tuntoihin oli yleisön helppo eläytyä, sillä iltamien koko tilaa koristi kaunis kankaalle maalattu koivujen rivistö.
Iltamissa juhlistettiin luonnollisestikin myös tänä
vuonna 80 vuotta täyttävää Kalevalaisten Naisten Liittoa
Kalevala Korun korunäytöksellä. Korumannekiineina oli
pohjoiskarjalaisia vaikuttajia ja toimijoita liike-elämän,
kulttuurin, taiteen ja koulutuksen aloilta: toimitusjohtaja

Leila Kontkanen, taiteen maisteri Auli Partio, museonjohtaja Tarja Raninen- Siiskonen, FT Tuija Saarinen, karjalan
kielen opettaja ja tutkija FM Ilja Moshnikov ja opiskelija
Helena Penttinen.
Juhlatilassa oli myös esillä taiteilija Aino Stranden-Sorviston näyttely Karjalaista esineistöä. Iloiset iltamat juonsi Kalevalaisten Naisten Liiton puheenjohtaja Sari Kaasinen. Ohjelmaosuuden päätteeksi oli iltamiin kuuluvat
tanssit. Iltamat onnistuivat yli odotusten, sillä osallistujia
oli 180 ja iltamaväki viihtyi hyvin. Joensuun kaupunginjohtaja Kari Karjalainen toi tervehdyspuheessaan esille
pienten kulttuuriyhdistyksen merkityksen.
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Teksti Annamari Maukonen, kuva Seija Tiihonen

JYVÄSKYLÄ
Räppiä, runoa, tanhua ja korujen kimallusta
Kalevalaisten Naisten juhlakiertue pysähtyi Jyväskylän
Nikolainsalissa. Kaunis sali oli täynnä Kalevala Korun ja
kalevalaisen kulttuurin ystäviä, jotka saivat kurkistaa monipuolisesti suomalaiseen kulttuuriin.
Kalevalaisen juhlaillan juonsi Kalevalaisten Naisten
Liiton puheenjohtaja Sari Kaasinen. Hän johdatteli yleisön kalevalaisiin tunnelmiin runojen, musiikin ja tanhujen kautta. Ilta päättyi Kalevala Korun muotinäytökseen,
jossa malleina toimivat kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo, Jyväskylän kaupungin tiedotuspäällikkö Helinä Mäenpää, Monikulttuurikeskus Glorian sielu Gloria Lapitan
sekä opintoasiainpäällikkö Päivi Saari ja jatko-opiskelija
Safa Solati Jyväskylän ylopistosta. Nuorten ääni kuului
Kilpisen koulun kasiluokkalaisten räpätessä Selkokielisestä Väinämöisestä opettajansa Sari Haapasalon johdolla.

Teksti Liisa Kiianlinna,
kuvat Pirjo Paakkanen

Teksti Sirpa Huttunen, kuvat Sara Reijonen

TAMPERE
Tampereen taikaa
Juhlavuoden kiertue alkoi näyttävästi Tampereen satumaisessa Näsilinnassa. Herkullisen illallisen lisäksi nautittiin musiikista, josta vastasivat musiikkiteatteriduo
Puhti eli Annemari Kivimäki ja Reetta-Kaisa Iles sekä kalevalaisen runolaulun taitaja Meri Tiitola, joka esitti Kantelettareen pohjautuvia lauluja.
Malleina nähtiin tutut tamperelaiset: näyttelijä Eila
Roine, näytelmäkirjailija-ohjaaja Sirkku Peltola ja laulaja
Ville Leinonen sekä useita vapaaehtoisia. Vaatturimestari
Riitta Hyrkkäsen suunnittelema kalevalaisen naisen monikäyttöinen nimikkovaate Helmatar oli mallien asuna.
Tamperelaiset olivat jalkautuneet ja onnistuneet hankkimaan runsaasti paikallisia liikkeitä tukemaan ohjelmaa.
Myös lipunmyynti kaupunkilaisille onnistui ja illassa oli
myös paljon uutta yleisöä.
– Pyrimme yhdistämään kalevalaisuutta sopivassa suhteessa omaan paikalliskulttuuriimme, ja olemme avoimia
myös kulttuurin uusille ilmiöille. Meitä yhdistää ilo, yhdessä tekemisen riemu ja rakkaus kalevalaisuuteen, hehkutti puheenjohtaja Hanna Rantanen onnistunutta iltaa.

Louhen tyttärien
iltaman Kuopiossa
Sio nyt silkit silmillesi,
kullat kulmille kohota,
kaulahan heleät helmet,
kullanristit rinnoillesi.
Nyt on aika mein iloita,
antaa ilon leimahdella!
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Louhen tyttärien iltamia vietettiin Kuopion kaupungintalon juhlasalissa. Iltaa vietettiin kalevalamitan ja monipuolisen ohjelmiston hengessä. Tekstityksestä Kantelettaren
ja Larin Parasken mukaan vastasi Liisa Kiianlinna. Illan
aikana nautittiin kanteleensoitosta, Kuopion Tanhuujien
tanssiesityksistä ja korumuotinäytöksestä.

Jo nyt jaksoi jalka käyä,
polvi polkea kykeni;
ei nuuru nimeksikänä
vaikerra vähäistäkänä!

Riitta Saastamoinen, Kuopion Kalevalaisten entinen Helka-ohjaaja, esitteli yllätysnumerona upeat Hämäläiset
juhlakäädyt, jotka hän oli hankkinut kansanedustajaaikoinaan itsenäisyyspäivän vastaanotolle.

Jalat tahtoo tantsimista,
uuvet kengät keikkumista,
suu somiast laulamista.
Alottakkaa aika tantsu,
tehkää leviä leikki!

Samaa sukua
Kalevalaisten Naisten Liiton vuoden 2016
teema on Samaa sukua. Teema vie läpi
ajan ja paikan, ja haastaa etsimään
omaa paikkaa suvun jatkumossa.
Teksti Annukka Saaristo

Kun puhumme suvusta, tarkoitamme usein ihmisiä joille olemme biologisesti sukua. Sukulaisuus on kuitenkin
myös paljon muuta kuin biologiaa. Se voi olla vaikkapa
tunteita, muistoja, salaisuuksia, uusperheitä ja välittämistä. Teemana Samaa sukua haastaakin meitä pohtimaan
omaa ajatustamme suvusta uusin silmin. Keitä kutsun
sukulaisikseni ja miksi?
Sukulaisuus voi myös olla perittyä tai puolison kautta
saatua. Miten uusi sukulainen otetaan mukaan perinteiden ketjuun? Miten suvun perinteet siirretään eteenpäin
ja kenelle ne siirretään? Suvun perintöesineet kulkevat
sukupolvelta toiselle kertoen kantajalleen tarinaa menneisyydestä ja tulevasta. Ymmärtävätkö uudet sukupolvet
historian arvon saadessaan haltuun sukunsa henkisen ja
fyysisen perinnön?
Perinteen ja suvun historian kerääjä tuntuu taistelevan
aina aikaa vastaan. Nopeaan tahtiin muuttuvassa maailmassa moni tarina jää tallentamatta ja katoaa, vaikka ne
voivat olla tärkeä osa suvun tarinaa. Millaista oli omassa
nuoruudessani? Millaisia tarinoita minulle on kerrottu?
Millaisen tarinan olen kuullut oman sukuni vaiheista?
Onko niitä koskaan kirjattu ylös?
Haastamme teitä kirjoittamaan muistoja, kysymään niitä
ja tallentamaan ne seuraaville sukupolville. Omia muistoja voi kirjoittaa paperille, nauhoittaa tai vaikkapa kirjoittaa blogia tai ylläpitää kotisivua ja jakaa näin oman
suvun historiaa ja tarinoita muiden näkyville. Perinne ja
tarinat elävät, jos ne siirretään uusille sukupolville.

Sukulaisuuden joustavat linjat
Sukulaisuus on myös aatteellista. Sukukansamme eivät
ole lähisukuamme, mutta jotakin samaa meissä on. Teema antaa mahdollisuuden tutustua sukulaiskansoihimme. Meitä yhdistävät osittain perinteet ja kieliperhe, mutta millaisia olemme ihmisinä ja kansoina? Kalevalaisina
naisina voimme löytää paljon yhteistä vaikkapa myyteistä ja kalevalaisesta runoudesta, jota on esiintynyt itäme-

ren-suomalaisella alueella. Tutustuminen voi tapahtua
vaikkapa kulttuurimatkojen kautta!
Tämän päivän elämää on myös se, että sukulaisuus ei
ulotu enää lähipitäjiin tai kaupunkeihin, vaan paljon
kauemmas. Toiset muuttavat maahan, toiset maasta. Uuden suvun jäsenen kulttuuri voi olla hyvinkin erilainen
kuin omamme. Erilaiset rituaalit ja tavat kulttuurien välillä voivat sekä yhdistää että tuoda ristiriitoja sukulaisuuteen. Millaisena näemme tänne muuttaneiden roolin
sukumme joukossa? Teema antaa tilaa pohtia nykyajan
globaalia tilannetta, jossa valtion tai suvun toiveiden rajat
eivät enää määritä sitä keitä tapaamme tai kenestä tulee
puolisomme.

Sukututkimusta ja
muistitietohistoriaa
Sukututkimus on kiinnostava tapa tehdä matka omille
juurilleen. Se haastaa meitä pohtimaan sekä sukuamme
että itseämme ja pohtimaan sitä millaiset lähtökohdat
olen saanut elämääni: Millaisia olivat edeltäjäni? Mitä he
kokivat ja mistä he unelmoivat?
Tutkimuksen voi aloittaa vaikkapa erilaisista arkistoista,
joita Suomesta löytyy useita. Arkistot ovat pääosin avoinna kaikille ja tutkimuksen aloittamiseen löytyy paljon hyviä vinkkejä sekä kirjoista että internetistä.
Teemana Samaa sukua on innostavan laaja ja koskettaa
meistä jokaista. Tapahtumia järjestäessä voimme ottaa
mukaan uusia ihmisiä ja näyttää heille mitä meillä on annettavaa. Samalla voimme pohtia myös omaa paikkaamme historian jatkumossa. Kertokaamme tarinoita, iloitkaamme ja laulakaamme sukumme lauluja ja etsikäämme
sitä samansukuisuutta jota löytyy meistä kaikista!
Kirjoittaja on folkloristiikan opiskelija.
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tuhti olo ja puna poskille

Teksti Paula Viertola,
kuvat Hanna Rantanen

Suomen syksyssä on juhlan mentävä aukko, johon kekrijuhlat sopivat
erinomaisesti. Kekri on perinteinen maatalouskulttuurin sadonkorjuujuhla,
mutta se sopii mainiosti myös kaupunkeihin ja ei-maatalousyhteisöihin.
Ennen vanhaan kekri oli vuoden päätös maatiloilla.
Syystöiden päätteeksi otettiin tauko arkeen, mässäiltiin
ruoalla ja juomalla ja iloteltiin. Aika oli myös maagista,
vainajahenget liikkuivat. Niille oli laitettava tulia ja ruokaa uuden hyvän vuoden varmistamiseksi. Kekripukki
kierteli kylässä ja uhkasi uunin särkemisellä, jos häntä ei
riittävästi kestitetty.
Kekrin vietto saattaa olla monelle outoa ja vanhahtavaa. Sen paikalle on tullut amerikkalainen serkku Halloween haamuineen, naamiaisineen ja kurpitsalyhtyineen.
Kekri ei ole kuitenkaan onneksi unohtunut, vaan sen vietto on lisääntynyt kaupungeissa ja maalla.
Kekrin henki ja ilottelu olivat läsnä, kun lähes satapäinen joukko Talonpoikaiskulttuurisäätiön, kalevalaisten
naisten ja MTK-Helsingin jäseniä kokoontui viettämään
kekriä. Paikkana oli Armas Viinitupa ja Keittiö -ravintola
Helsingissä. Kekripöytä pursui suomalaista lähiruokaa ja
herkkuja kuten tuoreita salaatteja, fenkolosinappisilakkaa ja vuohenjuustoa, marinoituja perunoita ja yrttejä,
juureksia, tattirisottoa ja ylikypsää possua. Jälkiruoaksi
oli syksyyn kuuluvaa omenakakkua ja kahvia.
Kenellekään ei jäänyt nälkä, kuten kekrinä ei saakaan jäädä. Seuraavan vuoden sato ja onni ovat nimittäin kiinni
siitä, onko juhlijoille ruokaa riittävästi. Juomaakin riitti
jokaiselle oman halun mukaan. Kekrinähän piti ennen
vanhaan myös seuraavan vuoden sadon onnistumiseksi
juoda olutta ja pikkuisen humaltuakin. Sammua ei silti
saanut, koska silloin tulevan vuoden sato lakoontui.
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Kekrikemuissa laulettiin kalevalaiseen tapaan muusikko
Petra Lampisen vetämänä oluen synnystä. Modernisti pukeutunut kekripukki Eero Enqvist kierteli ”kuokkimassa”
vieraiden lautasilta ja piti vieraita sylissään hyvän onnen
takaamiseksi. Uuni jäi Eerolta rikkomatta, koska ruokaa
ja juomaa hänellekin riitti.
Pari puhettakin kuultiin. Talonpoikaiskulttuurisäätiön
puheenjohtaja Ilkka Haavisto muisteli lapsuutensa kekrikokemuksia. Kalevalaisten Naisten Liiton puheenjohtaja Ildikó Lehtinen toi juhlaan kansainvälisen elementin
kertomalla marikansan kekristä, mikä todisti kekrin ja
sadonkorjuun juhlinnan olevan elävää kulttuuria yli kansallisten rajojen.
Kekri-illan huipentumana oli ”Tupa ryskyi, parret paukkui” -esitys. Suomen kansan rivoja runoja esittivät näyttelijä Pinja Hahtola, muusikko Petra Lampinen ja näyttelijä Eero Enqvist. Esitys oli koottu Elias Lönnrotin ja
C. A. Gottlundin keräämistä runoista, joita ei aikoinaan
rohjettu julkistaa ”epäsiveellisyytensä” vuoksi. Pikkuisen
punaa nousi juhlijoiden poskille, mutta ammattilaisten
esittämänä rumat ja rivot kielikuvat soljuivat taitavasti.
Kekrikemuista jäi hyvä mieli ja hyvän ruoan jälkeen oli
tuhti olo. Ensi vuonna toivottavasti kokoonnutaan taas
yhteen!
Kirjoittaja on Talonpoikaiskulttuurisäätiön
hallituksen varajäsen.

Teksti Laura Puromies

Vastakohtaisuuksiin pohjautuvassa ajattelussa
luonto sitkeästi liitetään naiseen ja kulttuuri tai
ihmisen luomat kehitykset - olivatpa ne sitten
nykyteknologiaa tai nuolenpäitä - niputetaan
miehisyyteen. Naisen liittyminen luontoon on
olemista, jolle miehen vastakohtaisuus saa
osakseen tekemisen. Mies toimii luonnossa ja nainen taas
on luontoa. Tämä on toki yleistystä ja kärjistystä, mutta
näkemykselle on kuitenkin taustaa kulttuurissamme. Kalevalankin naiskuva on luonnonläheinen. Nainen ei vain
ole luontoa vaan luonto myös on nainen. Kalevalassa naiset ovat yhtä kuin maailmansynty, meret, ilma ja metsä.
Kalevalassa varsinaisten päähenkilöiden lisäksi on paljon
luontoon liittyviä feminiinejä hahmoja. Maailmaa ei olisi
ilman naista. Sotka muni munansa neion polvelle ja siitä
kaikki sai alkunsa. Naisen ruumis on Kalevalan kuvaamassa maailmansynnyssä tärkeä osa maisemaa. Naiset
liittyvät Kalevalan maisemaan muutenkin kuin vain maailmansyntyyn. Kun maailma on valmis ihmisen toimittavaksi hallitsevat naiset yhä sen keskeisiä elementtejä,
esimerkiksi ilmatar taivasta, aallotar vettä ja luonnottaret
metsää ja muita tärkeitä maisematyyppejä. Myös yksilöidymmät naishahmot kuten Tellervo ja Mielikki ovat
tärkeä osa luontoa.
Luonnottaret ovat keskeisessä roolissa raudansyntyrunossa. Ukko ylijumala kutsuu esiin kolme neitoa, luonnotarta. Ensimmäisen maito on mustaa, toisen valkoista
ja kolmannen punaista. Näistä syntyvät erilaiset raudat.
Luonnotar-nimi ei viittaa vain luontoon vaan on merkitykseltään lähellä sanaa luoja, haltija tai voima. Luonnottaren yhteydessä esiintyy usein myös sana kave, joka
tarkoittaa luotua luontokappaletta tai naista.

Kalevalan naiset ovat neitsyitä, huoria, äitejä tai noitia.
Naiseus liittyy usein voimaan sekä luonnollisiin ja alkukantaisiin kykyihin ja piirteisiin. Naiset ovat osa ympäröivää luontoa ja voivat jopa muuntautua osaksi sitä. Toki
miehetkin, joilla on samanistisia kykyjä, käyttävät eläimiä voimahahmoinaan ja metamorfoosin avulla ottavat
itselleen jonkin eläinhahmon.
Pohjan akka hallitsee Pohjolaa ja vallan käytöllään hänet
voidaan nähdä pikemminkin osana järjestäytynyttä kulttuuria kuin Pohjolan luontoa. Hänestäkin tulee kuitenkin
osa luontoon liittyviä naisia, kun hän muuttuu linnuksi
kostaessaan Sammon ryöstäjille. Hänen lintuhahmonsa
vaihtelee uhkaavasta ja petomaisesta kotkasta kesyksi
kyyhkyksi. Miehiä uhmaava petomainen kotka palautetaan lopuksi kesyksi kyyhkyksi kynnykselle.
Kalevalan naiset osana luontoa ovat myös abstraktimpia
elämän ja kuoleman kulkuun liittyviä hahmoja ja persoonallistumia. Tuonelaksi personoitunut kuolema on usein
nähty feminiinisenä. Naisena on myös pidetty pahaa noitaa ja useisiin luonnonpaikkoihin sijoitettua hiittä, vaikka se onkin myös paikka, jossa on mm. peltoja, nurmia
ja korpia. Naiset ovat Kalevalassa osa luontoa ja luonto
myös vaikuttaa heihin erityisellä tavalla. Kohtalokas voi
olla pieni ja kirpeä marja puolukka. Viimeisessä runossa
Marjatta syö metsässä puolukan ja tulee siitä raskaaksi.
Luonnolla, sen pienellä kirpeällä marjalla, voi olla kohtalokas vaikutus naisen elämään.
Kalevalan naisten maisema on maailman alun luomiskertomuksen maisemaa neion polvineen ja ihmiselon lopun
maisemaa Tuonelan virtoineen sekä monia maisemia noiden aikojen välillä, esimerkiksi metsiä marjoineen.
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Vuosi elämästä
Vuoden nuorena
pelimannina
Lempäälän Helkanuoret vastaanottivat
tammikuussa Vuoden nuori pelimanni
-palkinnon. Se siivitti ryhmän vinhaan
vauhtiin tapahtumasta toiseen. Outi Sané
kertoo ryhmän ikimuistoisesta vuodesta.

Koko viime syksyn harjoitin soittajia kertomatta lähestyvästä juhlavasta hetkestä. Ryhmä oli niin innoissaan
Folklandialle pääsystä, ettei kukaan osannut aavistaa mitään. Muutama päivä ennen risteilyä totuus oli kerrottava
– menisimme vastaanottamaan Vuoden nuori pelimanni
-palkinnon. Edessä olisi upea vuosi, koska titteli toisi mukanaan runsaasti esiintymisiä.
Vuoden aikana ryhmän nuoret ovat saaneet kokea paljon
uutta ja ihmeellistä. Helmikuinen Kalevalaisten Naisten
Liiton Kalevalan päivän juhla Helsingissä oli upea tulos
lasten, nuorten ja aikuisten soittajien innosta. Samassa
tilaisuudessa iki-ihanat Duudsonit osallistuivat mukaan
Hans vili -leikkiin. Siihen haastoimme heidät mukaan ennen tilaisuutta modernisti YouTuben kautta.
Maaliskuun alussa pääsimme esiintymään toiseen suomalaisen kulttuurin mekkaan, Aleksanterin teatteriin.
Esiinnyimme Suomen kansanmusiikkiliiton Samuelin
poloneesin pääjuhlassa. Erityisen jännittävää oli se, että
YLE radioi pääjuhlan ja saimme kuulla soittoamme parin
viikon päästä radiosta. Nauhoituksista viis – nämä kokeneet esiintyjämme eivät säikähtäneet uutta tilannetta,
vaan jälleen raikui riemu soitossa ja laulussa.
Kesällä oli jokavuotisen Kaustisen esiintymismatkan vuoro. Tänä vuonna soitimme 48 tunnin aikana peräti kahdeksan kertaa. Esiinnyimme myös Kaustisen kansanmusiikkifestivaalin päälavalla, jota kaikki soittajamme olivat
hartaasti odottaneet. Ryhmän positiivinen lataus oli uskomaton, ryhmä tavoitti soitossaan aivan uuden tason.
Ja kerrankin oli kunnolla tilaa meidän tanssijoillamme –
tanssilava on nimittäin valtava!
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Teksti Outi Sané, kuva Jimmy Träskelin

Musiikki tuo ihmiset yhteen
Titteli Vuoden nuori pelimanni on tuonut meille sekä tunnettuutta että uutta kuulijakuntaa. Facebook-sivuillamme
käy paljon ihmisiä ja olemme vastaanottaneet runsaasti
iloisia viestejä monesta suunnasta. Vuoden aikana olemme saaneet soittaa päiväkodin lopettajaisissa pikkulapsille, Rahvaan musiikin klubi-illassa ravintola Telakalla
kansanmusiikin suurkuluttajille, unkarilaisille kuntavieraille virallisella juhlapäivällisellä, sukujuhlijoille, kansallispukujen tuulettelijoille... Meitä on pyydetty moniin eri
tilaisuuksiin ja olemme ilolla ottaneet esiintymispyyntöjä
vastaan. Pääsimmepä jopa Kanteleliiton Kantele kultaa
muistot 2016 -kalenteriin ”juhannusaukeamalle” tanssimaan juhannussalon ympärille!
Elämän pieniä suuria kohtaamisia oli, kun lokakuussa
pääsimme soittamaan Lempäälään vanhainkotiin. Laulaessamme ensimmäistä kappaletta, Kalevalaista vieraantervehdystä, ymmärsimme, että tästä tulisi ikimuistoinen
konsertti. Yleisö lauloi mukanamme alkutahdeista lähtien. Mummot ja papat hymyilivät leikkiessämme piirileikkejä. Hoitohenkilökunta hehkui iloa. Yleisö keskusteli
hiljaa keskenään kappaleiden välissä. Lopetellessamme
konserttia eräs vanhainkodin asukas nousi ylös ja sanoi
käyttävänsä puheenvuoron kaikkien asukkaiden puolesta. Tämä vanha nainen kertoi liikuttuneena, miten hienolta tuntui nähdä meidän leikkivän samoja leikkejä, joita
he olivat aikoinaan opettaneet lapsilleen. Ja miten hienolta tuntui laulaa kanssamme niitä lauluja, joita heille
oli laulettu lapsena. Lapset kuuntelivat hyvin tarkkaavaisina ja me aikuiset soittajat kuivailimme vaivihkaa silmäkulmiamme. Lopuksi kun tämä nainen kysyi koko vanhainkodin puolesta tulemmeko esiintymään uudestaan.
Oli helppo vastata myöntävästi. Tilaisuus liikutti meitä
kaikkia, jopa aivan pienimmätkin esiintyjämme kertoivat
tämän olleen heidän koskettavin yleisönsä.
Vuoden aikana olemme saaneet hyvin monenlaista huomiota osaksemme. Uskallan sanoa, että näistä esiintyvistä nuoristamme kasvaa tulevia kalevalaisia aikuisia!
Hoitakaamme taimiamme hyvin. Kannetaan yhdessä
Kalevalaa!
Kirjoittaja on muusikko, Lempäälän Kalevalaisten ensimmäinen puheenjohtaja, Helkanuorten liiton ja Kanteleliiton hallitusten jäsen.

Lempäälän Helkanuoret vastaanotti tammikuussa Folklandiaristeilyllä Vuoden nuori pelimanni 2015 -tunnustuspalkinnon.
Valinnan oli tehnyt Juho-Antti Koirasen muistorahasto yhdessä
Suomen Kansanmusiikkiliiton kanssa. Palkinto on jaettu
vuodesta 2007 saakka nuorelle tai ryhmälle, joka jollakin tavalla
tuo merkittävän leimansa kansanmusiikin kenttään.

Meille voit soittaa koska tahansa

Nordea Pankki Suomi Oyj

Lempäälän Helkanuoret on 42 jäsenen ryhmä, josta 35 henkeä
esiintyy laulaen, leikkien piirileikkejä sekä soittaen kanteletta.
Valtaosa soittajista on alaikäisiä. Ryhmässä on jäseniä Lempäälän
lisäksi Vesilahdesta, Tampereelta ja Ylöjärveltä.

Ajanvaraukset, korttiongelmat ja useat muut akuutit pankkiasiat voit hoitaa puhelimitse nyt mihin
vuorokaudenaikaan tahansa, myös viikonloppuisin. Asiakaspalvelumme henkilöasiakkaille suomeksi
0200 3000 on avoinna ma–su 24 h/vrk.

Teemme sen mahdolliseksi

0200 3000 (pvm/mpm)
nordea.ﬁ
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Yhdistyskuulumisia
Helkanuorten liitto / Teksti Kirsi Haverinen,
kuva Seija Tiihonen

Helkanuoret Kuhmossa
Helkanuoret viettivät kesäistä Kuhmon
leiriä leikkien, laulaen ja tutustuen
paikalliseen kulttuuriin.
Jännitys kohosi, mitä lähemmäs retki tuli. Perhosia oli
vatsassa vielä torstai-iltana ennen leiriläisten saapumista. Saammeko leiriläiset viihtymään täällä kaukana kaikesta, Kalevalan kankahilla? Olemmeko oivaltaneet leirin
hengen, ovathan järjestelyt riittävät, onko pelastussuunnitelma ok, olihan vakuutukset kunnossa ja olemmehan
muistaneet huomioida ruoka-aineallergiat…
Odotettu torstai-ilta ja leiribussi kurvaa Kontion koululle. Helkat ja tavarat löysivät paikkansa kukin; kotkalaiset majoittuivat
Kotka-luokkaan, helsinkiläiset Helsinki-luokkaan, lempääläiset
Lempäälä-luokkaan ja laukaalaiset Laukaa-luokkaan. Kuhmolaiset olivat vallanneet oman Kuhmo-luokkansa. Koululla kun
ollaan, niin luokkia löytyy!
Perjantai-päivä täyttyi touhusta ja tohinasta. Tutuksi tulivat Juminkeko, Kuhmo-talo ja Matti-Jussi sekä Kuhmon
kesämuusikot kahvikonsertteineen. Kulttuuria harrastettiin maalauspajassa Helenan johdolla. Liikuntaa ja ruumiinkulttuuria harjoitettiin koulun salissa olevalla temppuradalla. Iltakävely Kuhmon vanhalle hautausmaalle
oli niin mieltä kuin kehoa aktivoiva tuokio. Oppaamme
Irmeli kertoi Kuhmon historiasta ja siihen vaikuttaneista
henkilöistä.

Lauantaina leiriläiset pääsivät tutustumaan Kuhmon keskustaan city-suunnistusradan kiertämällä. Toisaalla Paimiossa, Louna-Jukolassa suunnistettiin samaan aikaan
Jukolan-viestiä. Kantelepaja Outin johdolla ja kalevalaista jäsenkorjausta Eskon johdolla – leiri oli täynnä kivoja juttuja! Pääsimme myös katselemaan Pajakkakosken
kuohuja päivän sateen jälkeen. Välipala kosken partaalla
ja patikointi takaisin koululle, juuri sopiva iltapäiväretki!
Illan kohokohta oli leiriläisten disco-tisko, jossa Dj Eemeli
soitti parhaat kappaleet. Helkat intoutuivat limboamaan
kepin ali ja kannustus oli sen mukaista. Illan aikana pelattiin myös Toffeeta. Se on fyysinen vetopeli, jossa toiset
ovat ringissä mahallaan lattialla, käsivarret koukussa toisiaan kiinni pitäen. Ringin ulkopuolella olevat yrittävät
saada ringissä olevia irtautumaan. Pieniä nirhaumia ja
käsilihasten kipeytymistä, mutta olihan se sen väärti!
Sunnuntaiaamu avautui aurinkoisena, niin kuin sunnuntain pitääkin. Aamupäivän askartelua, tavaroiden
pakkausta ja valmistaumisia kotiinlähtöön. Ennen sitä
esiinnyimme Kuhmo-talolla Kalevalaisten Naisten Kulttuuripäivien Perinnetorilla. Marssimme Kontion koululta
Kuhmo-talolle. Osalla oli päällänsä feresi, kansallispuku
ja osalla helkojen siniset t-paidat. Kanteleet soittajineen
asettuivat Kuhmo-talon portaille, muut helkaesiintyjät
Alottivat laulamahan, lorusivat ja leikkivät Elli keitti
vellii, lausuivat Kantelettaresta Tulisitko tanssimahan-runon, tanhusivat Hans Vilin ja Senin sekä lopuksi pujottelivat Pujeke Pojan myötä läpi Kuhmo-talon aulan, jättäen
hyvästit Kulttuuripäiviä juhliville.
Meillä oli upea leiri. Kiitos kaikille leirille osallistuneille ja
mukana järjestelyissä olleille. Erityiskiitos meidän ruokahuollosta vastanneille Kuhmon HankaMartoille!

Lisätietoja www.helkanuortenliitto.ﬁ ja Helkanuoret Facebook-sivulta.
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Mikkelin Kalevalaiset Naiset /
Teksti ja kuvat Sirpa Peltonen

Silmän iloja myös käytännön
tarpeisiin Mikkelissä
Mikkelin Kalevalaiset Naiset kokosi lokakuussa juhlavuoden kunniaksi kirjaston Mikkeli-salin täydeltä kaunista ja
käytännöllistä esineistöä viimeisten parin sadan vuoden
ajalta. Näyttely sai aikaan uskomattoman paljon iloa ja
myönteisyyttä tähän syksyyn.
– Meillä on rikas ja monipuolinen kulttuuriperintö ja elävä perinne on se virta, joka vie sitä eteenpäin, toisaalta
säilyttäen, mutta myös uudistaen.
distaen. Ihan niin kuin Laurin
Viidan runon pätkässä:

Pia Suorsa kertoo käspaikkojen kuvioiden symboliikasta.

Se virtaa alla kumpareen,
se joki, vaikka taivaaseen,
ja edelleen ja edelleen.
Ei takerru se joutaviin,
ei uuvu patoon, turbiiniin,
ei tietämisen raiteisiin,
vaan vaeltaa.
Näin kertoi yhdistyksen puheenjohtaja Pia Suorsa näyttelyn avajaisissa.
Yhdistyksen suunnittelema näyttely keskittyi kädentaitoihin, niiden perinteeseen ja nykypäivään. Näyttely esitteli omin käsin tehtyjä puu-, tekstiili-, metalli- ja keramiikkaesineitä, joista suurin osa ilmensi näyttelyn nimen
mukaisesti sekä silmän iloja että käytännön tarpeita. Oli
rakkaita koulukäsitöitä, sota-ajan miesten puhdetöitä,
työvälineitä ja muita tarvekaluja, huonekaluja, seinällinen erilaisia käspaikkoja, uusia ja vanhoja ryijyjä, rekipeittoja sekä muita tekstiilejä, mallikirjoja, kattauksellisia
saviastioita sekä kaikella tällä näyttelysaliin sisustettu
pirtti. Oma näyttävä osionsa olivat kansan- ja kansallispuvut korustoineen. Myös Elsa Heporaudan elämänkaarinäyttely sekä Sukupolvien silmukat -kirjaan pohjautuva
osanäyttely kuuluivat kokonaisuuteen. Näyttelyviikon
aikana pidettiin monia työnäytöksiä sekä lasten pajoja,
joissa tehtiin nappihyrriä ja tuohisormuksia.
Viikon parasta antia olivat kävijöiden huokaukset ja muistot, ihastuneet kommentit ja kiitokset sekä tarinat, joita
kertyi myös vieraskirjana toimineeseen muistokirjaan.
Samoin lasten loistavat silmät, jotka tapittivat kehrääjän
ja rukin liikkeitä. Noin 800 vierasta koki näyttelyn ja kuljettaa sen annista toivottavasti taas jotain eteenpäin.

Raija Mustonen Raijan Aitasta kehrää ja juttelee
samalla sujuvasti yleisönsä kanssa.

Puumalan Kalevalaiset Naiset /
Teksti ja kuva Helena Rossi

Kansallispukujuhlintaa Puumalassa
Perinteisen norpan lakituksen hoitivat tänä vuonna Puumalan Kalevalaiset Naiset. Norpille puettiin ensin kansallispuvun liivit ja sen jälkeen emonorppa sai perinteisen
ylioppilaslakin. Elokuussa tuuletettiin kansallispukuja
jokavuotisten Siltakemmakoiden yhteydessä. Kiersimme
kylällä ja lauloimme kansanlauluja. Ihmiset ihastelivat
ääneen pukujen kauneutta.
Puumalan kunta ja seurakunta täyttää ensi vuonna 400
vuotta. Toivottavasti silloin tuulettajien joukko on jälleen
suurempi.

Näyttely saatiin aikaan jäsenten innostuksella kartuttaa
esineistöä sekä talkoolaisten palolla saada peräkärrylliset
ja pakettiautolliset tavaraa kauniisti ja rikkomatta esille
ennen avajaisia ja vielä takaisin koteihinsakin.
Näyttelytunnelmiin sen rakentamisesta purkamiseen
pääsee katsomalla lisää kuvia osoitteessa:
http://www.mikkelinkalevalaisetnaiset.net/kuvia.html
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Tukholman ja Roslagenin
Kalevalaiset /
Teksti Aulikki Lundgren

Tukholman ja Roslagenin
kalevalaiset juhlivat yhdessä
Tukholman seudun kalevalaisten suurimmat juhlavuoden riennot vietetään syksyn
pimeinä kuukausina. Syyskausi aloitettiin
ryhmämatkalla Turun kirjamessuille. Mahtava kokemus kaikille, saimme siellä varmuuden että kirja ei kuole koskaan, vaikka niin silloin tällöin kuvitellaankin. Uusia
kirjoja ilmestyy jatkuvasti ja vanhoista
kirjoista tehdään uusia versiota, esim. Kalevalasta, ihanaa!
Seuraavaksi juhlimme Aleksis Kiven päivänä M.A. Nummisen ja Pedro Hietasen odotetulla vierailulla. Herrat lumosivat kuulijat, sekä ruotsalaiset että suomalaiset. M.A.
ja Pedro ovat aitoa suomalaista kulttuuria parhaimmillaan. Ylimääräisenä esityksenä luki M.A. Kalevalaa sekä
ruotsiksi että kalavalankielellä, tämä antoi konsertille lisäarvoa. Saimme kuulla miten paljon kauniimmalta Kalevala kuulostaa alkuperäisellä kielellä.
Suuri koitos järjestäjille oli kirkkokonsertti ”Kalevala
ja Sibelius Sanoin ja Sävelin”. Konsertin tavoitteena oli
suomalaisen kulttuurin ja historian tunnetuksi tekeminen
sekä ruotsinsuomalaiselle että ruotsalaisille. Ohjelma oli
rakennettu lausuntataiteilija Reija Vuorelan neljän Kalevala-runon ympärille. Omasta takaa meillä oli mahtava
fagotistimme Yrjö Pollari sekä Kantele-Marjatat ja kirkon
puolesta sopraano Louise Wallenblad ja pianisti/urkuri
Daniel Edoff. Harva silmä oli kuiva kun konsertti huipentui Finlandiaan urkusoolona.

Marraskuussa järjestimme kulttuuripäivän ”Kalevala ja
Tornionlaakso”, jossa halusimme tarjota kansalle tornionlaaksolaista ja kalevalaista perinnettä ja kulttuuria,
kuten kahvijuustoa ja karjalanpiirakoita.
Juhlavuosi päättyi Kalevalaisten Naisten Liiton, Sibeliuksen ja Roslagen Kalevalan syntymäpäivänä 8.12. Suomen
Suurlähetystössä.

Tampereen Kalevalaiset Naiset /
teksti Sirpa Huttunen, kuva Hanna Rantanen
Suomen kädentaidot -messuilla Tampereella esittelimme kulttuurimme
juurilta syntyneitä uusia ideoita pukeutumiseen. Helmatar on jokanaisen
monikäyttövaate, joka sopii kalevalakoruihin tai Välke-korun kanssa. Tampereen Kalevalaisten Naisten rakentama osasto oli messujen tyylikkäimpiä
ja moni messukävijä kuunteli innostuneena tarinaamme. Saimme runsaasti
kiitosta raikkaasta ja uudesta ilmeestä.
Kiitokset talkooväelle Tampereelle!

Helmattaren suunnittelija, vaatturimestari Riitta Hyrkkänen.
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Asuja voi tilata Tampereen kalevalaisilta naisilta. Helmattaret tehdään
aina tilaustyönä.

Yhdistyskuulumisia
Hankasalmen Kalevalaiset Naiset /
teksti ja kuva Ulla Kolehmainen

Juhlatuuletusta Hankasalmella
Suomalaisen kansallispuvun 130-vuotissyntymäpäivää
vietettiin myös Hankasalmen kansallispuvun 80-vuotissyntymäpäivänä. Juhlan kunniaksi esiteltiin kaikki kolme
eri aikakausien Hankasalmen pukua, alkuperäinen elokuussa 1935 Heimojuhlilla julkistettu puku, 1992 tarkistettu puku ja 2005–06 kansallispukuneuvoston tarkistama
puku. Kansallispukuisia naisia kokoontui kolmisenkymmentä ja pukujen esittelyn yhteydessä kukin kertoi oman
pukuun liittyvän tarinan. Saatiinpa nähdä esimerkkejä
kansallispuvun soveltavasta käytöstä, tuulahdus Virosta
ja Inkerinmaalta.
Syntymäpäivän kunniaksi julkistettiin Hankasalmen kansallispukutintamareski, joka sai nimekseen Aino. Juhlatuuletuksen kahveilla nautittiin ”Elsan pullaa”, kierrepullia Elsa Heporaudan kodin perinnön mukaan. Ennen
tilaisuutta Elsaa palvellut Lyyli Tarvainen vahvisti kalevalaisten naisten leipomustaitoja.

Kuvassa Aino Aho, vuoden 1992 tarkistetussa puvussa,
Mirja Makkonen, Heimojuhlilla 1935 julkistetussa puvussa ja
Leena Jäntti (Hankasalmen puheenjohtaja) kansallispukuneuvoston
2005–06 tarkistetussa puvussa.

Imatran Seudun Kalevalaiset /
teksti Päivi Sandberg, kuva Ulriikk Roiha

Virkeä 60-vuotias
Imatran seudulla
Elsan päivänä 14.10.1955 Elsa Heporauta ”lietsoi tulta
mieliin” 19 innostuneelle naiselle Imatran Valtionhotellissa ja yhdistys perustettiin. Toiminta on ollut monipuolista, näkyvää ja vauhdikasta, se todettiin 60-vuotishistoriikista. Reippaasti mennään edelleenkin, nyt 96 naisen
ja kahden miehen voimin, ikäjakauma teineistä lähes 100
vuoteen. Jäsenistö uusiutuu, mikä on rikkaus toiminnallemme. On ilo huomata, että nuoret ovat löytäneet meidät
ja haluavat mukaan.
Syntymäpäivää juhlittiin arvokkaasti ja iloisesti. Ohjelma oli suurimmaksi osaksi oman jäsenistön esittämää:
tervetulosanat lausui puheenjohtaja Helena Roiha, juhlapuheen piti valtioneuvos Riitta Uosukainen ja historiikin esitteli sihteeri Päivi Sandberg. Juhlan juontaja Sari
Lähteenmäki ohjasi myös Kakkunassien kansantanssia ja
Karjalaisten laulun säesti Raija Pikarinen. Kuultiin lisäksi

Imatran Seudun Karjalaiset ry Nuorten ryhmä Kakkunassit tanssi ja
vei yleisöäkin mukaan.

Imatran Impien laulua, yhteistyökumppanien tervehdyksiä ja tarjoilusta huolehtivat Martat.
”Juuret menneisyydessä, toiminta tässä päivässä, tähtäin
tulevaisuudessa” on mottomme.
Olemme ylpeinä ja tyytyväisinä nähneet, miten aloittamamme kansallispuvun tuuletuspiknik on kuudessa
vuodessa muuttunut uudeksi raikkaaksi perinteeksi. Kansallispuvun 130-vuotissyntymäpäiväjuhla Imatralla oli
kaiken kansan juhla. Ammennamme menneistä ajoista
ja olemme luoneet uutta - mitä tulevaisuus tuonee? Sitä
odotamme innolla.
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Kalevalaiset naiset
Linnan juhlissa
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Huivi kuuluu marilaiseen morsiuspukuun Bashkortostanin alueella. Kuva Ildikó Lehtinen 2009.

toivottaa lukijoilleen
hyvää ja rauhallista
joulua

Kalevalan, Kantelettaren ja kalevalaisten naisten juhlavuosi sai komean päätöksen presidentinlinnassa, josta
kaikki alkoi 80 vuotta sitten. Ensimmäiset Kalevala Korut
esiteltiin presidentin rouva Kaisa Kallion teekutsuilla.
– Edustimme ilolla ja ylpeydellä kalevalaisten naisten aatetta, kertoi toiminnanjohtaja Sirpa Huttunen.
Itsenäisessä, tasa-arvoisessa
maassa unelmien toteutuminen on mahdollista meille
jokaiselle.
– Linnassa oli juuri niin
mukava ja mutkaton tunnelma kuin aina on kerrottu. Oli
myös suurenmoisen nautittavaa olla keskellä – ja osana
– sitä kaikkea juhlapukuloistoa ja säihkettä. Harmaan talvitaivaan alla vaeltava kansa
osaa tilaisuuden tullen myös
välkehtiä! iloitsi kultaseppä
Saija Saarela. Huomaa Kalevala Korun karjalainen nauhapunos

Ohjelma

-koru Kaisa Kallion kaulassa. Sama aihe toistuu
Mikkelin seudun muinaispuvun korustossa Sirpan yllä.
Saijalla yllään suunnittelemansa uniikki Välke-koru.
Kuva Ilkka Mattila.

klo
10

Aamukahvit

10.15

Naisen hunnusta ja hunnuttamisesta
- Mielikuva ”toisesta”. Huntu meillä ja muualla, Kalevalaisten
Naisten Liiton puheenjohtaja, dosentti Ildikó Lehtinen
- Karjalaisen naisen huntu, kansallispukuvalmistaja
Soja Murto-Hartikainen
- Lähi-Idän hunnut, yliopistonlehtori Susanne Dahlgren,
Tampereen yliopisto

11.30

Kalevalaisten naisten tulevaisuustyö,
Kalevalaisten Naisten Liiton varapuheenjohtaja,
Paula Syväniemi

12

Lounas

13–15

Louhen paja: Kalevalaisten naisten tulevaisuustyöpajat
ryhmissä

Klo 15 on mahdollisuus vierailla Kansallismuseon Brilliant!-korunäyttelyssä (ryhmän pääsymaksu 7 e)
Huntu-seminaari ja Louhen paja 30 e
(sis. ohjelma, aamukahvi ja lounas)
Ilmoittautumiset 22.1.2016 mennessä
leena.asp-rinne@kalevalaistennaistenliitto.ﬁ tai puh. 050 4122 021
Maksut Liiton tilille: FI90 2142 1800 0097 33. Viitenro: 84848
Koulutuspäivä esitelmineen on tarkoitettu aktiivisille kalevalaisten
naisten yhdistystoimijoille (2-3 henkilöä/jäsenyhdistys).

Oikaisu
Viime lehdessä mainittiin virheellisesti, että Jussi Huovinen
asuu Kuhmossa. Huovinen asuu Suomussalmella.
Lahjoitukset
Otamme vastaan testamentteja ja lahjoituksia. Varat
käytetään Liiton toimintaan ja sitä kautta suomalaisen
kulttuurin edistämiseen. Lisätietoja Kalevalaisten Naisten
Liiton toiminnanjohtajalta Sirpa Huttuselta, puh. 050 520 1314,
sirpa.huttunen@kalevalaistennaistenliitto.ﬁ.
Muistathan osallistua Naisten ääni -hankkeeseen!
Naisten Ääni on hanke, jossa kootaan yhteen lyhyitä elämäkertoja
kaikenlaisilta naisilta – yhtä lailla vaikuttajilta kuin virallisista historioista unohdetuilta. Tarinat voivat liittyä esim. kalevalaisissa naisissa toimineeseen vaikuttajaan, merkittävään historian henkilöön tai
vaikkapa oman sukusi naiseen.
Hanketta johtaa Suomalainen naisliitto yhdessä Naisjärjestöjen
keskusliiton ja muiden kumppaneiden kanssa.
Osallistu mukaan ja kerro naisen tarina!
Lisätietoja hankkeesta naistenaani.ﬁ tai facebook.com/naistenaani

Kolumni

Kerrostumia, siirtymiä, nostalgiaa
Teksti Hannimari Heino,
kuva Juhani Ihanus

Marrasmetsässä aika laskostuu, kerrostuu. Jaloissa rapsahtelee vielä tämä vuosi, sen yhä hauraammiksi käyvät
lehdet. Kuurainen pinta on ohut, tummuvassa häivähtää kulta. Mutta se on vain ylin kerros, alempana jatkuu
mennyt, vuosien sinervänruskeat rippeet, jotka eivät ole
vielä täysin sulautuneet maan multiin.
Miten syvälle aika jatkuu ennen kuin häviää? Miten pitkä
on muisto ennen kuin se lakkaa? Vai lakkaako?
Nyt minut kietoo hämärä, jossa kuljen hetken vailla selväpiirteisiä rajoja. Läsnä on yhtä lailla mennyt ja tuleva, itse liikun jossain välimailla. Kahisutan lehtiä, raotan
jotakin verhoa: vastaan tulee yhä uusia kerroksia, kun
työnnyn peremmälle hämärään.
Kaikessa sumuntihkuisessa hämärässään marraskuu on
alkanut vuosien mittaan tuntua kovin läheiseltä kuukaudelta. En nyt sitä varsinaisesti odota, kuten odotetaan kevättä tai kesää, mutta kun se on tässä, en pane vastaankaan. Kun talven selkä taittuu, siinä on jotain räjähtävää,
mutta syksyn rangan murtuminen tapahtuu hiljaa, niin
pehmeästi että sitä tuskin huomaa.
Ehkä tällaisten huomaamattomien siirtymien merkitys
korostuu iän myötä aina vain enemmän. Kaikki ei näy
paljaalla silmällä, asiat vain kehkeytyvät, kuin salaisesti.
Yhtenä päivänä, kun lapsi kampaa takkuja auki, hän näkyy peilissä takanani, kanssani saman pituisena.
Milloin tämä pääsi tapahtumaan? Mikä näkymätön liikuttaa meitä kohti uusia tiloja ja aikoja?
Kohta tuo näkymätön nytkäyttää marraskuun joulukuuksi, ja ajan kerrostumat sen kun lisääntyvät. Ikään kuin
jouluun ja sen odotukseen – tai sen ”pakenemiseen” –
kiteytyisi koko siihenastinen elämämme. Eikä se tarkoita
vain sitä, millaisia latauksia itse kullakin joulunviettoon

liittyy, vaan sykli on laajempi. Jouluna seuraamme liittyvät esiäidit ja -isät, koko marrasmetsän siimeksessä lepäävä joukko ja heidän jättämänsä perintö. Niin hyvässä
kuin pahassa.
”Miespolvet vaipuvat unholaan”, se itkettävin joululaulujen kohta, ei siis täysin pidä paikkaansa. Jouluhan on
yhtä muistojen ja muistelujen kimaraa! ”Kauneimmissa
joululauluissa” katse kääntyy usein taaksepäin – noihin
samaisiin miespolviin ja heidän perinteisiinsä. Laulamme
menneiden polvien lauluja, joissa niissäkin muistellaan
ennen heitä ollutta. Muiston spiraali kiertyy ja kierrättyy
loputtomiin.
Missä on siis tämä hetki, tämä maisema, tämä koti ja
nämä ihmiset, tämä joulu? Vai syntyykö se sittenkin juuri
muistoista lisäten näin oman kerrostumansa siihen, mikä
sekin on jonain jouluna jollekulle tänne vielä vastatulleelle perinnettä?
Kirjassaan Juhlan aika – suomalaisia vuosiperinteitä kansatieteilijä Sirpa Karjalainen puhuu suoranaisesta joulunostalgiasta ja suomalaisesta joulukaihosta. Jouluna kaivaudumme ajan kerroksiin hakemalla oikeaa tunnelmaa
vanhoiksi kuvitelluista perinteistä, toisin sanoen mielikuvista;
siitä, minkä kuvittelemme aidoksi ja oikeaksi. Nostalgia=
koti-ikävä, kaiho. Halu palata tyyssijaan.
Sinne siis, mutta samalla tähän. Lapsi leikkaa joulutähdelle sakaroita, piirtää sivun siipiä täyteen. Jokin siirtymä
tapahtuu, rakentuu uusi kerros ja kuva. Jouluvalojen katveessa joku työntää rollaattoriaan, raitiovaunun ikkunasta heijastuvat matkustajien kasvot, hetken levossa ennen
seuraavaa etappia.
Havina tihenee, tuuli tempaa maan kerrokset ilmaan.
Kohta pyryttää jo.
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UUSI SARJA ALKAA,
ALOITA KERÄILY NYT!

48

Pupu Isoloikka, joulukoriste 2015, design Marja Arola

