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Muinaispuvusta marimekkoon -teemavuotemme on ohit-
tanut puolivälin ja tämänkertainenkin Pirta on täynnään 
erilaisia näkökulmia vaatteisiin, asusteisiin ja muotiin 
ennen ja nyt. Minua innoittavat nyt sukkahousut.

Muistikuvani johdattivat selaamaan Sinikka Nopo-
lan Tervehdin teitä kevätsukkahousuilla -kokoelmaa, 
mutta erityisesti innostuin Nopolan tekstistä Nuoren 
naisen vaatehistoria kokoelmassa Miksi emme totu 
pystyasentoon. Siinä hän listaa tytön saamia vaatekap-
paleita ja maailmanhistorian tapahtumia eri vuosilta: 
−1961: Tytön tädin lanko tulee Keski-Euroopasta ja ker-
too, että Ranskassa käytetään ”housusukkia”. Juri Gaga-
rin lentää avaruuteen.
−1963: Tyttö saa tummansiniset kreppisukkahousut. 
Presidentti Kennedy murhataan.

Muistan hyvin, kuinka minäkin sain 1960-luvun lopulla 
tummansiniset sukkahousut. Niihin tuli heti polvipussit 
ja ne lököttivät polven takaa. Aika kovatkin ne olivat, 
mutta huomattavasti kätevämmät kuin paitaliivit – mikä 
lie olisi oikea termi, tarkoitan pikkutytön paitaa, jonka 
helmassa roikkuvat sukanpidikkeet – ja niihin kiinnitet-
tävät pitkät sukat. Ihailin ja taisin kadehtiakin luokka-
toverini Ullan samanlaisia, mutta punaisia sukkahousu-
ja. Miksi minulla ei ollut punaisia, vaan vain sinisiä ja 
ruskeita? Toinen voimallinen muisto sukkahousuista on 
1970-luvulta. Minulla oli pliseerattu ruudullinen miniha-
me ja sen kanssa myrkynvihreät sukkahousut. Vaarini 
ihmetteli ja kommentoi molempia. Minusta olin muodi-
kas, ja olin itseeni hyvin tyytyväinen. Vaari ei tainnut olla 
samaa mieltä.

Pääkirjoitus
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En tiedä, että olisi julkaistu sukkahousujen kulttuurihisto-
ria. Minusta sellainen pitäisi ehdottomasti saada aikaan. 
Jalkoihin kiedottavien liinojen, sukkien ja sukkahousu-
jen kautta saisi varmasti uutta perspektiiviä historian ta-
pahtumiin. Toivottavasti joku kulttuurihistorioitsijamme 
tarttuu aiheeseen ja syventää tällaisen arkihistorian kaut-
ta ymmärrystämme menneestä.  

Järjestöissä on nyt meneillään kiivas suunnittelun aika, 
niin myös kalevalaisilla naisilla. Pirran toimitusneuvos-
tossakin pohdimme parhaillaan, mitä mielenkiintoista, 
ilahduttavaa ja uutta tuomme luettavaksenne ensi vuon-
na. Tässä lehdessä on jäsenkysely, johon toivon mahdol-
lisimman monen teistä vastaavan. Vain vastaamalla voit 
vaikuttaa sekä liiton toimintaan että Pirran sisältöön.

Syksy on tullut tai ainakin se on tulossa. Vuodenaiko-
jen vaihtumisesta ei oikein uskalla ennakkoon enää mi-
tään sanoa. Sään näkee sitten, kun aamulla ikkunasta 
ulos katsoo. Nyt on kuitenkin kesä jo säilötty mieleen 
ja kieleen. Ajattelen Veikko Huovisen Hamstereita ja 
muumimammaa, kun katselen hillopurkkejani kylmiön 
kahdella hyllyllä. Kun ruokahuolto on turvattu, meillä on 
hyvää aikaa osallistua muiden järjestämiin tilaisuuksiin 
ja suunnitella tapahtumia muiden tulla. 

Kuulasta syksyä!

Sirkka-Liisa Mettomäki

Kalevalaisten Naisten Liiton vuosikokous 30.9.2017  
Suomen kansallismuseossa.

Punaiset sukkahousut44
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Teksti Satu Laatikainen, kuvat Meeri Koutaniemi

Ihmisen  
   näkijä
Lukuisissa maissa kameransa kanssa kulke-
nut valokuvaaja Meeri Koutaniemi on nähnyt 
maailman monet kasvot. Kuviensa kautta hän 
herättää keskustelua vaietuistakin asioista.

Meeri Koutaniemi on pohjoisen kasvatti, joka jo lapsuu-
denkodissaan Kuusamossa pääsi kuvan ja tarinan taika-
piiriin. Perheen isä oli arkkitehti, ja koko Koutaniemen 
kotijoukko kokoontui usein katsomaan isän ottamia dia-
kuvia.

– Isä maalasi sanoilla kuviin luonnosta kumpuavia ta-
rinoita. Opin katsomaan valokuvaa hiljaisuudessa ja tun-
sin, kuinka mielikuvitus jatkoi kuvaa pidemmälle, Meeri 
kertoo.

Henkilökuvista Meeri kiinnostui oltuaan 12–13-vuotiaa-
na mallina valokuvaavalle siskolleen. Itsensä näkemisen 
kautta heräsi kiinnostus henkilökuvaamiseen ja nimen-
omaan mustavalkokuviin. 

– Valokuva sai minut näkemään positiivisessa valossa 
itsessäni ne piirteet, jotka olin aiemmin ajatellut kieltei-
siksi.

Jo nuorena Meeri halusi nähdä tarkasti sekä lähelle 
että kauas. Lukioikäisenä hän aktivoitui poliittisesti, ja 
sosiaaliset kysymykset ja ihmisoikeudet tulivat tärkeik-
si. Äidinmaidossa saatu taiteellinen lahjakkuus yhdistyi 
luontevasti yhteiskunnalliseen toimijuuteen.

Heti lukion jälkeen hän matkusti kastijärjestelmän lä-
vistämään Intiaan, jossa kastittomien lapsia käytettiin 
työvoimana. Kipinä oli syttynyt: Meerillä on siitä pitäen 
ollut suuri tarve ymmärtää ja tutkia asioita, jotka eivät 
istu hänen oikeudentuntoonsa.

Läsnäolon ja valon taidetta
Nyt kolmekymmentävuotias Koutaniemi on kuvajourna-
listina moneen kertaan palkittu konkari. Hän on tehnyt 
reissuiltaan lukuisia reportaaseja, julkaissut kirjoja ja 
kuvannut kantaaottavia kampanjoita – sellainen on esi-
merkiksi hiljattain julkistettu Paola Suhosen lapsiäideille 
suunnittelema raskausvaatemallisto.

Viime vuosien työt ovat kuljettaneet Koutaniemeä Ma-
rinmaalta Meksikoon ja muun muassa fintiaanien maille 
Suurten järvien alueelle Amerikkaan, jossa Koutaniemi 
dokumentoi kolmen vuoden ajan suomalaisten ja intiaa-
nien jälkeläisten elämää yhdessä kirjailija Katja Ketun ja 
toimittaja Maria Seppälän kanssa.

Neljän vuoden takainen reportaasi Keniasta kahden 
maasai-heimoon kuuluvan tytön ympärileikkauksesta 
puhutteli puolestaan ihmisiä eri puolilla maailmaa. Aihe 
oli vaikea, ja sitä tuskin oli lähestytty aiemmin niin roh-
keasti, suoraan – ja kauniisti.

– Kuvajournalistina olen dokumentaristi. Teen sen kui-
tenkin niin että voin myös kyseenalaistaa asioita. En etsi 
jo vastattuja kysymyksiä, vaan pyrin yhdistämään sosiaa-
lisiin teemoihin näkökulmia eri kehyksillä ja konsepteil-
la. Ympärileikkaukseen kietoutuvasta projektista toivon 
itselleni elämänmittaista matkaa, sillä kaikessa rankkuu-
dessaan se on ollut myös antoisin työ, Meeri toteaa. 

Hätkähdyttävien teemojen lisäksi Meerin valokuville on 
tunnusomaista niiden merkillinen, hiljainen voima. Sa-
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Kasvukipuja pohjatyönsä hyvin tehnyt toimittajakin kui-
tenkin kokee. Maailman pahuus ja rakenteellinen väki-
valta saavat usein voimattomaksi. Viimeisin esimerkki 
Meerillä on äärimmäisen aborttikielteisestä El Salvadoris-
ta, jossa hän teki toimittaja Maija Salmen kanssa töitä 
naisvankien parissa. Siellä he kohtasivat muun muassa 
naisen, jonka vauva oli kuollut kohtuun äidin liukastut-
tua. Lapsensa menettänyt äiti sai rangaistukseksi 30 vuot-
ta vankeutta.

– Koetan kuitenkin olla ylikorostamatta negatiivisia 
puolia. Maailmassa kaikki vaikuttaa kaikkeen, ja puhu-
misella ja pienilläkin kansalaisliikkeillä on aina ollut voi-
mansa ja merkityksensä. On ajateltava kauas ja isosti ja 
ymmärrettävä oma pieni osansa kokonaisuudessa. Yhdel-
läkin teolla on merkitystä.

Tarpeellinen pelko
Meeri kulkee kaulassaan kamera ja sielussaan pelko, mat-
kakumppaneista toiseksi tärkein. Etenkin patriarkaalisis-
sa valtioissa yksin matkustavana naisena hän on saanut 
tuntea olevansa suojaton. El Salvador esimerkiksi näyt-
täytyi kuvaajalle päällekäyvinä uhkailuina, Meksikossa 
hän oli joutua kidnapatuksi. Vallan saadessaan pelosta 

(jatkuu) >>

laisuus lienee valossa ja läsnäolossa, elementeissä, joille 
Meeri sanoo olleensa kuuliainen siitä lähtien kun sai en-
simmäisen oman kameransa 15-vuotiaana.
– Ensimmäisissä kuvissani oli sama henki, joka kuvissa-
ni vieläkin on. Tavoitteenani on välittömän todellisuuden 
pysäyttäminen kuvaksi, josta katsojan mielikuvitus ja tul-
kinta voivat jatkaa matkaa. 

Kasvukipuja karussa maailmassa
Matkoiltaan Koutaniemi tuo kuvin ja sanoin Suomeen 
näkökulmia, joita ei ole alkuunkaan kaluttu. Meerille 
kamera on kanssatodistaja, ja herättääkseen keskustelua 
esimerkiksi ympärileikkaamisesta valokuva on ollut vält-
tämätön kanava.

– Yhteistä kuvaamiselle ja puhumiselle on vain läsnä-
olo. Kuvassa olemisen tavat ovat hyvin erilaisia eri puo-
lilla maailmaa. Tavoitteenani on välittömän todellisuuden 
pysäyttäminen kuvaksi, josta katsojan mielikuvitus ja tul-
kinta voivat jatkaa matkaa. 

Uusiin kulttuureihin ja niiden syviin rakenteisiin uppou-
tuvan journalistin työssä taustoittaminen on kaiken pe-
rusta. Meerin sanoin tiedonjyviä täyteen kylvetty maape-
rä antaa kasvamisen mahdollisuuksia. 

”Tiedonjyviä täyteen kylvetty maaperä  
antaa kasvamisen mahdollisuuksia.”
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tulee vihollinen, mutta parhaimmillaan se saa kuuntele-
maan intuitiota.

– Seksuaalisuuteen kytkeytyvä väkivalta ja vallanhi-
moinen kontrolli ovat usein käsinkosketeltavia. Henki on 
halpa. Riisun kuitenkin turhan pelon, eikä pelko estä mi-
nua lähtemästä, Meeri toteaa tyynesti.

Hän kertoo tekevänsä etukäteisvalmistelut huolella, var-
mistavansa kontaktihenkilöt ja pitävänsä tiiviisti yhteyttä 
kansalaisjärjestöihin, jotka ovat paikan päällä usein suu-
rin apu.

– Käytännössä työ on usein haastattelujen tekemistä 
aseistettujen vartijoiden läsnä ollessa. Tässä on oltava 
myös venyvää sorttia. Suunnitelmat on nakattava tarvit-
taessa roskiin. Eri kulttuureissa jo käsitykset ajasta vaih-
televat, ja esimerkiksi El Salvadorissa jouduimme pyytä-
mään lupia vankilavierailuun 14 kertaa.

Siinä missä jokaisella paikalla on rumat kasvonsa, Meeri 
löytää aina myös kauniin. Maailmaa nähdessä mustaval-
koisuus vähenee, ja samankaltaisuudet korostuvat.

– Ja kaikki kulttuurit ovat joka tapauksessa liikkeessä. 
Kun palaan paikkaan, jossa olen ollut vuosia aiemmin, 
on tapahtunut niin murroksia kuin uusia kulttuurin las-
koksia. 

Vaikean vastapainot
Maailman kohtaaminen järisyttää niitäkin, jotka ovat 
nähneet paljon. Jaksaakseen Meeri antaa itselleen armoa: 
on pidettävä taukoja työstä. Kauheuksille ei saa turtua.

– Olen tehnyt monta vuotta pitkää päivää. Kyllä asiat 
tulevat uniin, ja näen painajaisia. Alitajunta puhdistaa  
koettua sillä tavoin. Maailma on valtava ja järkyttävä. 
Olen pikkukylän tyttö, enkä oikeastaan edes viihdy suu-
rissa kaupungeissa. Valitsen mieluiten maaseudun ja pie-
net paikat, kuljen mieluummin hitaammin kuin nopeam-
min.

Pysyäkseen tasapainossa Meeri on paljon luonnossa ja 
nauttii kotipesistään Kuusamossa, Helsingin Kalliossa 
ja Mallorcalla, jossa hänellä on uusi koti miehensä Sami 
Yaffan kanssa. Pariskunta jakaa intohimonsa myös työn 
suhteen, ja yhdessä heillä on paraikaa tekeillä kirja ja elo-
kuva.

– Viihdyn hyvin yksin, mutta toiset ihmiset ovat evää-
ni. Annan kaikkien vaikuttaa asioihin ja asioiden yhdistyä 
luovasti ja hullusti. Täytyy olla aito rakkaus tekemiseen, 
ja pitää oppia yllättämään itsensä. Haluan olla lukkiutu-
matta ammattiini ja olla auki, katsoa, miksi tässä tullaan. 

Juuri se, ettei vastauksia ole, koukuttaa kuvaajaa, joka 
haluaa pysyä aistit auki nähdäkseen hyvin. Ja näkijöille 
maailmassa riittää katsottavaa. 

– Koen asioita tekemällä, olemalla kädet mullassa.  
Oivallukset syntyvät hetkessä, ja sitä kautta saan myös 
hetkessä olemisen kokemuksia. Minulle elämä ei ole jul-
kitulema, vaan haluan tallentaa sitä oikeina kokemuksina.

”Kauheuksille ei saa turtua.”
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Sitä on tehty oodeja kissoille, kaupungeille ja kaukai-
sille taivaankappaleille, ja joku kynäpetteri on ylistänyt 
runossaan autoa. Haluan raapaista värssyn suomalaisen 
kiven kunniaksi: tasavalta on vasta satavuotias, mutta pe-
ruskallio maailman vanhinta. Ja mitkä korukivivarannot 
meillä onkaan, jalompaa tavaraa nyt unohtamatta! 

Mineraalin vinkkelistä on naurettavan lyhyt aika esi-
merkiksi siitä, kun punaista graniittia vietiin tsaarien Pie-
tariin. Tai kun pykättiin Olavinlinna, muista linnoista nyt 
puhumatta. Kiven elinkaarta ei ihmisen järjellä meinaa 
ymmärtää eikä tarvitsekaan. Meillä on ollut pika-asu-
tusta, pikaruokaa ja pikalähettiä, mutta pikakiveä emme 
tule näkemään. Hyvä niin! Esimerkiksi siirtolohkaretta ei 
kukaan pölli, ja ne sopeutuvat kaikkiin vuodenaikoihin 
ja mielentiloihin. En ole nähnyt rumaa kiveä. Kivillä on 
sielu ja sanoma jostain miljoonien vuosien takaa. Suotta 
eivät japanilaiset kehittäneet Sakuteikin, kivien asettelun 
taiteen. 

Kesä sujuikin kivien merkeissä. Paikallinen sähköyhtiö 
piilotti kaapelit maan alle, ja Savossa se tietää kauheaa 
kaivuu-urakkaa. Kaapeleiden uusiminen lienee pörssi-
firman satavuotislahja meille kuluttajille, kas kun maan 
poveen kaivetut linjat ovat turvassa tuulelta ja lumelta. Ja 
harvoin ne puutkaan maan alle kaatuvat. Katkoksia tulee 
nyt vähemmän ja harvemmin, luvataan, ja maisemassa 
törröttävät sähkötolpat nypitään kaikki pois. 

Kun kaivinkone saapui Mörönperän portille, ei homma 
mennyt ihan heittämällä. Kivet olivat, jos mahdollista, 

Teksti ja kuva Mari Mörö

Kolumni

vieläkin suurempia ja arvaamattomampia kuin muual-
la. Kaivinkonekuskin ilme oli näkemisen arvoinen, kun 
sadan metrin matkalta piti poistaa koneen kauhaa kook-
kaampia kiviä useampia kymmeniä. Niitä ei sitten tietysti 
laitettu enää takaisin; tontin topografia muuttui hetkessä. 
Kiitos vain kuskille, joka asetteli maaperän aarteet kaunii-
seen, lähes taiteelliseen sommitelmaan. Käsipelissä eikä 
pikaistuksissa tuollaisia kymmenien metrien kivimuurira-
kennelmia tehdäkään. Salaisissa toiveissa olen halunnut 
tontilleni kivimuurin, ja nyt sähköyhtiö teki sen pyytä-
mättä. En muuten enää ikinä valita sähkölaskuista, sillä 
kiviaidan lisäksi maasta löytyi myös tuleva hautakiveni. 
Roisia puhetta, mutta jotkut tekevät arkun ja pellava- 
nutunkin valmiiksi. 

Se tontin aikaisempi, vapaamuotoinen kivisommitelma 
on punnerrettu heti sotien jälkeen. Miesten ja hevosten 
kasaamat sittemmin  sammaloituneet röykkiöt eivät syn-
tyneet pikaistuksissa. Kun evakot raivasivat tätä silloin 
vasta kolmekymppisen tasavallan kolkkaa, niin kirosanat 
kuulemma sinkoilivat melko usein. ”Ja tämän tautta pos-
sauttivat ohi, jotta näitä suatanan kivisarkoja myllään…” 
Niin kuului kuulemma eräänkin evakon noituminen. Sota 
oli ohi, mutta taistelu luonnon kanssa ei loppunut: joka 
kevät maasta nousee lisää kiviä.

Kivien kanssa ei enää tarvitse painia pellolla, ja ne ori-
ginellit kivenpyörittäjät ovat harvassa. Lopetetaan kuiten-
kin se kivien roudaus Kiinasta, ja aletaan uskoa siihen, 
mitä omasta takaa löytyy. 
 

Kiveä kiittämään
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Sampo pukujen  
tulkitsemana
Pukusuunnittelija Ritva Karpio suunnitteli  
puvut aikanaan kohua herättäneeseen Sampo- 
elokuvaan. Poikkeuksellisen suurimittainen  
elokuvapukujen suunnittelutyö 1950-luvun 
lopulla havainnollistaa sodanjälkeistä vaihetta, 
jossa kansallisten aiheiden esittämisen tavat 
vähitellen vapautuivat.

Teksti Joanna Weckman

Sampo-elokuva toteutettiin 1957–1959 Suomi-Filmin ja 
Mosfilmin suomalais-neuvostoliittolaisena yhteistyönä. 
Elokuvan ohjasi neuvostoliittolaisen fantasiaelokuvan 
uranuurtajaksi kutsuttu Aleksander Ptuško ja apulaisoh-
jaajaksi palkattiin Holger Harrivirta Suomi-Filmistä. 

Taideteollisuuskeskuskoulun muotiosaston opettaja, 
35-vuotias Ritva Karpio, palkattiin Sampo-elokuvan 
pukusuunnittelijaksi toukokuussa 1957. Hänen vas-
taanottamansa pukusuunnittelutyö ei ollut helppo. Ka-
levala-aiheiset näyttämöesitykset olivat erityisen suosit-
tuja 1880-luvulta 1930-luvun lopulle saakka. 1800-luvulla 
syntynyt pikkutarkan näyttämörealismin ihanne vaikutti 
myös Kalevala-aiheisten esitysten puvustamiseen, joissa 
tavoiteltiin tuolloisen kansatieteellisen tutkimuksen poh-
jalta ”aitoja” pukuja. Vaikka jo 1920-luvulta lähtien Ka-
levala-aiheisten modernististen esitysten tyylittely saattoi 
ulottua lavastukseen ja pukuihin, konservatiivinen perin-
ne synkkine metsäkulisseineen ja kansatieteellistä linjaa 
edustaneine pukuineen hallitsi Kalevala-aiheisia näyttä-
mökuvia pitkään 1900-luvulle saakka. 

Kalevalaisen maailman lähtökohdaksi päätettiin ottaa 
vuosien 1000–1200 välinen aika, jotta visuaalisesta vai-
kutelmasta saataisiin yhtenäinen. Karpion tekemä taus-
tatutkimus oli perusteellinen. Hän sai Kansallismuseosta 
luettavakseen 200 hautalöytökertomusta ja keräsi laajan 
kuvamateriaalin aikakauden puvuista, koruista, kampauk- 
sista, kengistä, päähineistä ja aseista. Karpion mukaan 
hän teki tutkimusaineiston pohjalta yli 400 pukuluon-
nosta. Akvarellitekniikalla toteutettuja maalauksellisia 
pukuluonnoksia Karpion kokoama materiaalikansio sisäl-
tää nelisenkymmentä, mikä on toistaiseksi suurin mää-
rä museokokoelmaan kuuluvia pukuluonnoksia yhdestä 
elokuvasta Suomessa. 

Kohujen kera
Kalevala-aiheista elokuvaa oli pohdittu Suomessa useaan 
otteeseen jo itsenäisyyden alkuvuosista saakka, mutta 
aihe kiinnosti myös kansainvälisesti. Samaa asiaa poh-
dittiin myös Neuvostoliitossa ja Yhdysvalloissa. Vuonna 
1956 Moskovassa järjestettiin suomalaiset elokuvaviikot, 
joiden yhteydessä suomalaiselle elokuvadelegaatiolle 
ehdotettiin Kalevala-aiheesta tehtävää yhteistuotantoa. 
Aluksi ehdotus ei herättänyt innostusta, mutta lopulta 
hankkeen ”suomalainen puuhamies”, presidentti Kekko-
sen luottomiehenä tunnettu kansatieteilijä ja professori 
Kustaa Vilkuna sai Suomi-Filmin pääjohtajan Risto Orkon 
kiinnostumaan hankkeesta. 

Mosfilmin toteuttama elokuvan käsikirjoitus tehtiin Kale-
valan Sampo-runojen pohjalta, mutta siihen lisättiin kan-
sansaduista tuttuja aiheita Kalevalan ulkopuolelta.  Käy-
tännössä tarina on itsenäinen tulkinta Kalevala-aiheesta, 
taistelu hyvän ja pahan, Kalevalan ja Pohjolan väen vä-
lillä. Ei ainoastaan Kalevala-aiheen käyttö, vaan juuri 
ristiriitaisia tunteita herättäneen rajanaapurin totutusta 
poikkeava tulkinta ja uusien aiheiden liittäminen suoma-
laisille lukuisista näyttämöteoksistakin tuttuun  kansallis- 
eepokseen lienee herättänyt närkästystä Suomessa.
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Sampo-elokuvan suunnittelu- ja kuvausvaihetta saatteli 
melkoinen kohu ja siitä kirjoitettiin runsaasti. Kyseessä 
oli ensimmäinen yhteistyötuotanto Neuvostoliiton kans-
sa, ja elokuvaan suhtauduttiin alusta saakka epäillen. 
Ritva Karpio itse totesi hankkeesta: ”Minuthan teilattiin 
melkein isänmaan petturiksi lehdissä, kysyttiin että voi-
ko Kalevalan häpäistä näin. Suomalaisilla oli käsitys, että 
me omistamme Kalevalan. Emme me omista sitä – se on 
kansainvälinen, universaali. Meidät on vain pantu sen 
hoitajaksi! Kaikesta huolimatta halusin nähdä maailmaa 
ja olin utelias näkemään nimenomaan sitä puolta.”

Historia tulkinnan lähtökohtana  
vaan ei kangistajana
Valmiin elokuvan Pohjolan on mainittu olleen sa-
dunomainen, mutta Kalevalan väen realistinen, ”niin 
tarkoin todellisuutta vastaava kuin se yleensä on ollut 
mahdollista”. Karpio kyllä perusti pukusuunnittelutyönsä 
ohjaajan esittämille toiveille, mutta hän teki myös run-
saasti omia ehdotuksia ja tulkintoja roolihahmoista, hei-
dän luonteestaan ja toiminnastaan sekä siitä, miten näitä 
piirteitä olisi mahdollista tehdä näkyväksi pukujen avul-
la. Vaikka pukujen ulkomuoto ja värimaailma pohjasivat 
arkeologiseen materiaaliin ja tuonaikaiseen tietämykseen 

suomalaisista muinaispuvuista, Karpio ei suinkaan pyrki-
nyt suunnittelemaan kansatieteellisesti realistista epook-
kia, joka oli suomalaisissa elokuvissa ainakin tavoitteena. 
Hän käytti historiallista aineistoa suunnittelun lähtökoh-
tana – tavoitteena oli tehdä sadunomaista, visuaalisesti 
tyylilteltyä elokuvaa. Karpio halusi luoda pukuihin yhte-
näisiä väripintoja ja jättää kaikki hänen mielestään tur-
hat yksityiskohdat pois. Hän halusi käyttää koruja vain 
siten kuin se olisi tarpeen esimerkiksi vaatteiden kiinnit-
tämisessä. Tämä pyrkimys heijasteli myös 1950-luvun 
yksinkertaiseen ja veistokselliseen muotoon liittyneitä 
ihanteita, jotka näkyivät tuolloin laajasti sekä näyttämö-
pukusuunnittelussa, ajan vaatetusmuodissa että taidete-
ollisessa ajattelussa.

Karpio on korostanut tekemiensä suunnitteluratkaisujen 
olleen totutusta poikkeavia. Väinämöisen hahmossa Kar-
pio halusi tuoda esiin myös hahmon shamanistista ulot-
tuvuutta eikä ainoastaan suurta sotapäällikköä, kuten 
Karpion mielestä oli totuttu tekemään. Ilmarinen ei Kar-
pion mukaan ollut sellainen ”nokinen menninkäinen”, 
jollaisena hänet usein taiteessa esitettiin, vaan alkuvoi-
mainen hahmo. Ilmarisen vaatteissa piti näkyä tulen hoh-
detta silloinkin kuin hän ei ollut ahjonsa ääressä, ja näin 
tapahtuikin. 

Karpio käytti värejä hahmottamaan roolihahmon luonnet-
ta ja sisäistä kokemusta mutta myös erottelemaan erilai-
sia ja eri-ikäisiä avustajaryhmiä. Vaikka eriväristen ryh-
mien käyttö oli tuttua näyttämöllä, se oli uutta Suomessa 
tehdyssä elokuvassa. Ensimmäiset värielokuvat saivat 
Suomessa ensi-iltansa vuonna 1956, ja vielä 1960-luvul-
la suurin osa suomalaisista elokuvista oli mustavalkoi-
sia. Värielokuvassa avautui aivan uusia mahdollisuuksia 
käyttää värisymboliikkaa. Annikin ja Lemminkäisen en-
sikohtaamista käsittelevässä kirjeessään ohjaajalle Karpio 
kuvailikin Annikkia kultaiseksi välähdykseksi keskellä 
vihreää luontoa, ja suunnitteli tälle oranssinkellertävän 
puvun. Karpio ehdotti ohjaajalle, miten rakastumisen tu-
lisi näkyä myös puvussa siten, että Annikin päänauhat 
tästä kohtauksesta eteenpäin olisivat punaiset ”rakkau-
den paulat”: otsalla riippuisi kultakoristeita, paitaan ja 
esiliinaan ilmestyisi prossikierukkakoristelua, koko hahmo 
alkaisi ikään kuin hohtaa. Vaikka tämä puvun muutos ei 
Sampo-elokuvassa olekaan nähtävissä, ohjaaja pääsään-
töisesti hyväksyi Karpion ehdotukset. Elokuvassa nähdään 
esimerkiksi Seurasaaren ulkomuseossa kuvatussa hääkoh-
tauksessa Karpion visioimia, punasävyisiin pukuihin pu-
keutuneita neitoja, ryhmä sinihameisia tanssijatyttöjä sekä 
vihreäpukuisia vanhoja naisia ”edustamassa elämänkoke-
musta ja alistuneisuutta”. 

Suurtuotannon vaiheita
Avustajina toimineiden naisten, miesten ja lasten pukuja 
tarvittiin noin 200. Kaikki pukuluonnokset kulkivat en-

(jatkuu) >>
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sin hyväksyttäväksi ohjaajalle ja Mosfilmin johdolle. Osa 
puvuista toteutettiin Suomessa ja osa Neuvostoliitossa, 
Kalevala Koru lainasi koruja filmauksiin sekä malliksi että 
käytettäväksi, avustajille koruja toteutettiin muovista.

Elokuvan kuvaukset alkoivat heinäkuussa 1957 ja saatiin 
päätökseen lokakuun lopulla 1958. Suomessa kuvauspaik-
koja olivat muun muassa Koli, Kuusamo ja Helsingissä 
Seurasaari. Neuvostoliiton puolella kuvattiin Jaltalla sekä 
Petroskoin ja Moskovan ympäristössä. Studiokuvaukset 
suoritettiin kokonaan Neuvostoliitossa Mosfilmin 
studioilla Moskovassa ja Jaltalla. Työn takia 
Karpio matkusti Neuvostoliittoon kolme 
kertaa ja oleskeli siellä yhteensä noin 
neljä kuukautta.

Kuvauksissa sattui kaikenlaisia 
kommelluksia, muun muassa 
statistina elokuvassa toiminut 
python-käärme oli kuristaa 
Lemminkäisen. Karpio myös 
kertoi muita kuvauksiin ja eten-
kin elokuvan pukuihin liittyviä 
anekdootteja. Esimerkiksi hoik-
ka Eve Kivi, Annikin esittäjä, kai-
pasi ohjaajan mielestä uhkeutta. 
Karpio lähetti apumiehen ostamaan 
topattuja rintaliivejä, mutta nolostunut 
mies ei suostunut tehtävään, ennen kuin 
Karpio lupasi kirjoittaa lapun tarvittavas-
ta vaatekappaleesta. Miehen tarvitsi vain näyttää 
myyjälle lappua. 

Ristiriitainen vastaanotto
Ohjaaja muokkasi elokuvan seikkailutarinaksi, jossa kil-
pailivat hyvä ja paha, Kalevalan ja Pohjolan väki. Arvos-
teluissa Louhi apulaisineen tuomittiin oudoksi, epäkale-
valaisimman näköiseksi amatöörimäiseksi luolaväeksi, 
kun taas ”Kalevalan kansa on Ritva Karpion erittäin vii-
saasti ja osuvan kalevalaiseen sävyyn puettamissa vaat-
teissa – joiden väritkin ovat oikeita, suomalaissävyisiä.” 
Ritva Karpion mukaan puvustustyö oli jaettu siten, että 
Pohjolan väen pukujen suunnittelusta vastasi neuvos-
toliittolainen suunnittelija. Elokuvan tekijätiedoissa ei 
toista pukusuunnittelijaa kuitenkaan mainita, ja Teatte-
rimuseon materiaalikansiosta löytyvät sekä Louhen että 
hänen väkensä puvuista Karpion signeeraamat luonnok-
set, jotka näyttävät samankaltaisilta kuin elokuvassa 
nähtävät puvut. Lieneekö Karpiota edelleen harmittanut 
elokuvakriitikon viittaus luolaväkeen, jonka takia hän ei 
halunnut tulla liitetyksi näiden hahmojen suunnitteluun. 
Jää epäselväksi, osallistuiko elokuvan tekoon tosiaan toi-
nen pukusuunnittelija. 

Etukäteen suurta kohua aiheuttanut Sampo valmistui 
Suomi-Filmin 40-vuotisjuhlaelokuvaksi, mutta elokuvan 
yleisömenestys jäi varsin heikoksi ja vastaanotto oli ris-
tiriitainen. Arvosteluissa ehdotettiin uuden version te-
kemistä täysin kotimaisin voimin, toisaalla Sampoa ku-
vailtiin rohkeaksi, moderniksi ja ”läntisen maun mukaan 
toiminnalliseksi” suurtyöksi sekä kiiteltiin teknistä suori-
tusta, trikkikuvausta ja elokuvan värimaailmaa. Suoma-
lainen elokuvateollisuus oli kuitenkin jo luisumassa kohti 
kriisiä, joka 1960-luvun alussa päätti kolmisenkymmen-

tä vuotta kestäneen, kultakaudeksikin kutsutun 
ajanjakson. Sampo jäi Ritva Karpion ainoak-

si elokuvapukusuunnittelutyöksi. 

Vaikka 1950-luvun lopulla Sam-
po-elokuvan puvustuksesta pää-
asiallisesti pidettiinkin, pukujen 
tyylittelyä ei välttämättä osattu 
tunnistaa vaan puvustus nähtiin 
historiallisen ”aitouden” näkö-
kulmasta. Tämä on menneseen 
aikaan sijoitettujen elokuvien 
pukujen yhteydessä edelleen 
yleistä, mutta tekee Sampon 

puvustukselle vääryyttä. Puku-
suunnittelija Ritva Karpio teki nä-

kyväksi suomalaisissa elokuvissa 
ennennäkemätöntä symbolistista, vä-

rikoodattua pukuajattelua, joka omalta 
osaltaan ennakoi 1960-luvun näyttämöillä tu-

tuksi tullutta esteettistä ihannetta. Suomalaisuuden 
rakentaminen puvustuksen avulla sai vähitellen uusia 
piirteitä.

Kirjoittaja on taiteen tohtori, näyttämö- ja elokuva- 
pukututkija, näyttelykuraattori sekä pukusuunnittelija, 
joka on kirjoittanut useita artikkeleita esiintymispukujen 
historiasta Suomessa.

Alun perin näyttelijän ammatista haaveilleella Ritva  
Karpiolla oli vahva taideteollisuustausta. Helsingin  
Käsityöopistossa opiskellut, sittemmin Taideteollisuus- 
keskuskoulun keramiikkaosastolta valmistunut ja  
pohjoismaisissa kilpailuissa korusuunnittelijana menesty-
nyt Karpio oli jo 1940-luvulta lähtien ollut kiinnostunut 
esiintymispukujen suunnittelusta. Sampo oli kuitenkin 
Karpion ensimmäinen varsinainen pukusuunnittelutyö, 
jonka jälkeen hän suunnitteli pukuja muun muassa  
Suomen Kansallisteatteriin, Suomen Kansallisoopperaan 
ja Lahden kaupunginteatteriin.
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Puvustusta Kansanteatterin Lemmin poika -esityksestä  
vuodelta 1935. Asut edustavat 1900-luvun alkupuolen  
ekspressionistisen tyylin mukaista Kalevala-puvustusta.

Kuva Ortho / Teatterimuseon arkisto.
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– Ikinä ei tiedä, mitä mekon helmaan kätkeytyy. Mekko 
piilottaa, korostaa tai paljastaa ja hameen kerroksissa on 
symboliikkaa myös elämän ja persoonan kerroksellisuu-
delle, kertoo Maija Kauhanen soololevystään Raivopyö-
rä, jonka kannesta hän katsoo mustan pitsipilven sisästä. 
Mekot liittyvät maaliskuussa ilmestyneen esikoislevyn 
teemaan eli eri-ikäisten naisten tarinoihin.

Raivopyörä on sananmukaisesti soololevy, sillä sen kappa-
leet ovat Kauhasen käsialaa ja hän lisäksi laulaa ja soittaa 
levyn kaikki instrumentit, vieläpä samanaikaisesti. Kan-
sanmusiikin aineryhmästä vuonna 2015 maisteroituneen 
multi-instrumentalistin pääsoittimena ovat kanteleet ja 
niistä mieluisin on Saarijärven tai Keski-Suomen kantele. 
Sitä soitetaan pienkanteleiden tapaan, mutta oikeassa kä-
dessä on pieni tikunpätkä, jota käytetään plektran tavoin. 

– Tikkukanteesta saa irti eri sävyjä, bassot ovat tymä-
kät ja soittimesta saa roiskittua voimakkaita ja särähtä-
viäkin soundeja, kertoo Kauhanen. 

Karheita ja kauniita kohtaloita 
Kipinä Kauhasen ainutlaatuiselle laulu-kantele-lyömäsoi-
tin-yhdistelmälle syttyi vuonna 2009 opintojen tiimellyk-
sessä. 

– Aloin käydä rumputunneilla ja siellä tajusin, että 
kantelistilla jalat eivät tee mitään. Raahasin rumpusetistä 
virvelirummun pois ja toin kanteleen tilalle.

Paluuta takaisin ei ollut ja virtuoottisen soolosoiton haas-
teet tuntuvat vain innostavan: esimerkiksi levyn nimikko-
kappale syntyi alkujaan tekniikkatreenistä, jossa jokainen 
raaja soittaa eri tahtilajissa. Kauhanen harjoitteli kappa-
letta ensin laulaen tutulla kalevalamittaisella säkeellä, 
mutta kun lähipiiristä paljastui hirveitä parisuhdekuvioi-
ta, alkoi kappale kertoa lähisuhdeväkivallasta perinteestä 
lainatuin säkein. Rankkojen tarinoiden ohella Raivopyö-
rä-levyllä kellutaan myös hyvän mielen tunnelmissa ja 
pitkälinjaiset, usein sanattomia melodioita soljuvat kap-
paleet kuljettavat kuulijaa tunnelmasta toiseen. 

– Kaikissa kappaleissani on jokin ajatus tai tarina taus-
talla, mutta sanon keikoilla yleisölle, että antakaa mielen 
vapaasti lentää ja viedä sinne, minne se päätyykin.
Kappaleiden juuret ovat kansanmusiikkiperinteessä, mut-
ta Kauhanen on muokannut ne omannäköisekseen. 

  – Niissä kuuluu historiani kansanmusii- 
     kin ja kevyen musiikin parissa.

Perinne uusissa vaatteissa 
Kantelisti-laulaja Maija Kauhasella on monta rautaa tulessa. Perinne kipinöi nykyhetkeä  

hengittäen kun Raivopyörä-levyllä yhden naisen orkesteri soittaa käsillä kanteletta,  
jaloilla lyömäsoittimia ja kaiken yllä laulut kertovat erilaisista naiskohtaloista. 

Teksti Amanda Kauranne 
kuvat Antti Kokkola

pirta 3_2017.indd   12 01/09/2017   16.03



13

Sattuman kautta kantelistiksi 
Maija Kauhasen opinpolku ammattimuusikoksi alkoi pe-
rinteisesti musiikkileikkikoulusta ja Keskisen Uudenmaan 
Musiikkiopistosta. Yksivuotiaana sattunut tapaturma oli 
leikannut vasemman käden pikkurillistä osan mukanaan 
ja kanteletta suositeltiin soittimeksi, sillä siinä sormen 
lyhyys ei soittoa haitannut. 9-luokkalaisena myös Sibe-
lius-Akatemian kansanmusiikin nuorisokoulutuslinja tuli 
tutuksi ja Sibelius-lukion myötä Kauhanen tutustui pop-
jazzlauluun, lukuisiin soittimiin sekä kuoromaailmaan 
Marjukka Riihimäen johtaman kamarikuoron myötä. En-
siyrittämällä hän ei Sibelius-Akatemian kansanmusiikin 
aineryhmään päässyt, vaan koukkasi sinne Kaustisella 
sijaitsevan kansanmusiikkiin suuntautuneen kansanopis-
ton, Ala-Könni-opiston kautta. Maisteriopintovaiheessa 
hän vietti vuoden vaihto-opiskelijana Tukholmassa Kung-
liga Musikhögskolanissa. 

Taiteilijaksi ei kasveta yksin 
Lukuisissa yhtyeissä soittava Kauhanen korostaa, ettei 
taiteilijaksi kasveta yksin ja kertoo opettajiensa ohella 
oppineensa jokaiselta yhtyeeltään. Rönsy on 10 vuotta 
toiminut trio haitaristi Kaisa Ristiluoman ja kontrabasis-
ti-harmooninsoittaja Helmi Camus’n kanssa. Ystävistä 
muodostunut yhtye on ollut Kauhaselle tärkeä musiikil-
linen kasvualusta. 

– Rohkeus lisääntyi, kun lavalla laittoi itsensä nauru-
nalaiseksi kiiltelevien glittertrikoiden avulla ja samaan 
aikaan kiidettiin syvällä musiikillisissa sfääreissä.

Suomenkielistä popmusiikkia esittävä Malmö puolestaan 
on opettanut Kauhasta laulajana ja tekstinkäsittelijänä. 

– Jopa ensimmäiset harjoitukset tuntuivat oudoilta, 
kun ei ollut soitinta edessä. Piti kuitenkin oppia ottamaan 
solistin paikka ja luottamaan itseensä, vaikka hyppäsin-
kin musiikillisesti toiseen genreen.

Malmössä kappaleet tekee Sami Kurppa, mutta Kau-
hanen on myös siinä vahvasti mukana. Kurppa oli myös 
tuomassa nykykansanmusiikkiyhtye Okra Playgroundin 
musiikkia akustisesta luomufolkista elektronisempaan 
suuntaan. Se on nykyisin olennainen osa toista albu-
miaan tekevän yhtyeen soundia.  

Ruotsissa syntynyt trio Folk’Avant viulisti Anna Rubin-
szteinin ja laulaja Anna Wikeniuksen kanssa puolestaan 
vapautti Kauhasta käyttämään koneistokanteletta. 

– Taitavia kanteleensoittajia on Suomessa paljon. Soit-
timen taakkana ovat kuitenkin kansallissoittimeen liite-
tyt mielikuvat ja niistä olin vapaa Ruotsissa, jossa kan-
teleeseen suhtauduttiin kuin mihin tahansa muuhunkin 
instrumenttiin.
Yhtyeen esikoislevy Gryningsland julkaistiin toukokuus-
sa saksalaisen Nordic Notes -levy-yhtiön toimesta, kuten 
Kauhasen sooloalbumikin. Nyt ne kisaavat saksalaisesta 
kritiikkipalkinnosta kansanmusiikin laulaja-lauluntekijä-
osiossa. 

Syksyllä Kauhasen hameenhelmat viuhuvat eri yhtyei-
den keikoilla ja ennen muuta suunta on kohti lokakuista 
kansanmusiikin ja maailmanmusiikin messutapahtumaa 
Womexia, joka järjestetään tänä vuonna Puolassa. Sen 
erittäin kilpailtuun showcase-tapahtumaan Kauhanen va-
littiin esiintymään ainoana Suomesta. 

www.maijakauhanen.com 

”Keikoilla sanon yleisölle, että  
antakaa mielen vapaasti lentää ja  
viedä sinne, minne se päätyykin.”

<< Maija Kauhanen pokkasi keväällä Kritiikin kannukset  
    -tunnustuspalkinnon Suomen arvostelijain liitolta. 
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Artikkelin kirjoittaja Utsjoen mallisessa puvussa. 
Kuva Ulla Isotalo. 

Teksti Anni Guttorm

Mitä saamenpuku  
saamelaiselle merkitsee? 

Saamenpukuun eli pohjoissaameksi gáktiin pu-
keutuminen on paljon enemmän kuin pelkkää 
itsensä vaatettamista. Saamenpuku välittää 
hiljaista perinnetietoa ja -taitoa. Puvun myötä 
kantaja välittää itseensä, sukuunsa ja omaan 
sukualueeseen liittyvää tietoa. Saamenpuku on 
kansaa yhdistävä tekijä, mutta sillä halutaan 
myös erottautua. Puvulla saamelaiset viestittä-
vät muille saamelaisille kuuluvansa tiettyyn su-
kuun tai alueeseen ja toisaalta erottautuvansa 
valtaväestöstä. Saamenpuku on aina uniikki – 
se tehdään kantajansa mittojen ja mieltymysten 
mukaan. 

Ensimmäiset tiedot saamelaisten vaatetuksesta on saatu 
tutkimusmatkailijoilta ja virkamiehiltä, joita Lapissa on 
kulkenut keskiajalta lähtien. Lapin matkaajien matkaku-
vauksissa saamelaisten kuvailtiin pukeutuvan nahkaisiin 
vaatteisiin. Viimeistään 1800-luvulla saamenpukujen ma-
teriaalit ovat vakiintuneet nykyisen kaltaisiksi. Pukujen 
pääasialliset materiaalit ovat verka ja puuvillakankaat.

Saamelaisessa kulttuurissa pehmeät käsityöt ovat perin-
teisesti olleet naisten töitä ja jokaisen naisen on täytynyt 
osata vaatettaa oma perheensä. Ennen puvuntekotaito 
siirtyi äidiltä tyttärelle. Vielä nykyisinkin moni ompelee 
itse pukunsa, mutta rinnalle on tullut myös puvuntekijöi-
tä, jotka tekevät tilauksesta pukuja.

Identiteetin ilmentäjä
1900-luvulla saamenpuvun alueelliset erot ovat korostu-
neet ja puvut ovat kehittyneet malleiltaan ja koristeiltaan 
erilaisiksi. Kuitenkin vielä pitkälle 1900-luvun puolelle 
saamelaiset saattoivat käyttää erimallisten pukujen osia 
sekaisin keskenään. Tämä johtui siitä, ettei tarvittavia 
materiaaleja ollut aina mahdollista ja varaa ostaa, jolloin 
käytettiin niitä pukuja ja asusteita, mitkä olivat saatavilla.

Sotien jälkeen vanhoja käsityötaitoja ei pidetty enää niin 
arvossa. Perinteiset vaatteet olivat paljolti korvautuneet 
länsimaisilla vaatteilla. Monet eivät enää halunneet käyt-

tää saamenpukua ja tyttäret eivät enää oppineet äideil-
tään puvun ja sen osien tekoa.

1950–60-luvuilla saamelaislapset joutuivat asuntola-
kouluihin, joissa he eivät saaneet puhua äidinkieltään 
eivätkä näyttää saamelaisuuttaan. Saamelainen tausta 
koettiin häpeällisenä ja niinpä myös saamenpuvun käyt-
tö väheni merkittävästi. Asuntola-ajan kokeneet saame-
laisnuoret aktivoituivat yhteiskunnallisesti 1970-luvulla, 
jota kutsutaan saamelaisten poliittisen heräämisen ajaksi. 
Saamelaisnuoret korostivat saamelaisuuttaan mm. puvun 
käytöllä. Nuorten puvunkäytön myötä alkoivat trendit 
näkyä myös saamenpuvussa yhä selkeämmin: 1970- ja 
80-luvuilla naisilla heilahtelivat minipituiset helmat ja 
miehillä leveälahkeiset teryleenihousut.

Saamenkäsityöläisten yhdistys Sámi duodji ry perustet-
tiin 1975 vaalimaan saamelaista käsityöperinnettä. 
Yhdistyksellä on ollut vahva rooli saamenpuvun 
kehittymisessä nykyiseen muotoon. Saamenpuku 
on ollut näkyvästi esillä 1990-luvulla saamelais-
organisaatioita perustettaessa. Samalla vuosi-
kymmenellä puvusta tuli yhä enemmän 
edustusvaate, ja kehitettiinpä tuolloin myös 
konferenssisilkiksi nimitetty naisen puvun 
päälle tuleva huivi.  

Saamenpuku voimaannuttaa
Nykyisin saamenpuvulla tuodaan esiin  
omaa saamelaista identiteettiä. Sillä myös  
kunnioitetaan tilannetta, johon puku on  
päätetty pukea. Kauniisti ommeltu ja puettu  
saamenpuku on kunnia-asia saamelaiselle.  
Moni silkin tekoa opetellut onkin kuullut  
ohjeen, että huivin hapsujen solmurivin  
tulee olla niin tasainen, ettei kirkonpenkissä  
takana istuvilla áhkuilla eli mummoilla ole  
epätarkasta työnjäljestä sanomista.

Saamenpuku elää saamelaisnuorten päällä.  
Nuoret esimerkiksi käyttävät paljon saamen-
pukua ja länsimaisia vaatteita sekaisin 
keskenään. Viime vuosien saamelaisfesti- 
vaaleilla moni on yhdistänyt kukallisen  
saamenpuvun nahkarotsiin tai kauniisti

Saamenpuku – vahvan viestin välittäjä
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”Kauniisti ommeltu ja puettu saamenpuku on kunnia-asia saamelaiselle.”

Inarinsaamelaiset Kaisa Valle, Mari Aikio, Valpu Aikio, Saara Aikio ja Kaisa Aikio Inarissa 1920-30-luvulla.  
Kuva Saamelaismuseo Siida / Iisak Aikion kokoelma

“Nykyään saamenpukuja ommellaan aina tekonahasta  
paljettikankaisiin ja villikuosisista puuvillakankaista  

pastellinsävyisiin verkakankaisiin.”

pauloitetut sisnakengät farkkuihin. Myös saamenpukujen 
materiaalien kirjo on kasvanut huimasti. Pukuja ommel-
laan aina tekonahasta paljettikankaisiin ja villikuosisista 
puuvillakankaista pastellinsävyisiin verkakankaisiin. Myös 
vanhan kierrättäminen ja retroilu näkyy saamenpuvuissa: 
vanhoja koristemalleja otetaan taas käyttöön ja kankaissa 
suosittua on vanhahtavan kukallinen puuvillakangas.

Saamenpuvun käyttö on ollut laajasti esillä mediassa vii-
me vuosina ja monet näistä tapauksista ovat negatiivissä-
vytteisiä. Pukua ovat käyttäneet henkilöt, jotka eivät ole 
saamelaisia ja sellaisella tavalla, joka ei kunnioita saame-
laista pukuperinnettä. Osittain nämä pukukohut johtuvat 
varmasti siitä, ettei ihmisillä ole tietoa saamenpukuun 
liittyvistä perinteistä ja puvun merkityksestä. 

Saamenpuku – minun vaatteeni
Minulle saamenpuku on maailman kaunein vaate. Olen 
käyttänyt pukua pienestä pitäen; ensimmäisen vaalean, 
punakukkaisen gáktini ompeli tätini kun olin vuoden 
vanha. Suunnittelen tarkkaan, millaisen puvun mihin-

kin tilanteeseen puen ja niiden materiaalit ja värit ovat 
tarkoin harkittuja. Olen saanut mummoni tekemän vyön 
ja paulat käyttööni – ne ovat suurin aarteeni. Aika ajoin 
koen surumielisyyttä siitä, ettei mummoni ehtinyt opet-
taa minulle käsityötaitojaan. Tätä ei korvaa mikään kurs-
si tai kirjasta luettu tieto.

Ompelen itselleni muutaman puvun vuodessa ja lisäksi 
muutamia pukuja tilauksesta. Minulla on muutama pe-
ruspuku, jotka sopivat tilanteeseen kuin tilanteeseen, 
ja sen lisäksi erilaisia ja erivärisiä pukuja, joita käytän 
tilanteen ja mielialan mukaan. Vähän mietityttää, onko 
saamenpuvusta tulossa kertakäyttöinen vaate tämän 
ajan kulutus- ja kertakäyttökulttuurissa. Moni meistä 
nuorista saamelaisnaisista ompelee uuden puvun joka 
tilanteeseen, kun vielä mummoillamme oli yksi puku 
arkikäyttöön ja toinen juhliin. On kuitenkin hyvä, että 
pukuperinne ja puvun ompelun taito säilyvät elävänä ja 
muuttuvana, jotta saamme tulevaisuudessa välittää ne 
lapsillemme. Saamenpuku välittää vahvaa viestiä saame-
laiskulttuurista ajasta riippumatta.
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(jatkuu) >>

Ritva Tammela syntyi Inarin Kaamasessa vuonna 1955. 
Hän pääsi saamelaiseen käsityöperinteeseen kiinni jo lap-
sena, jolloin hän auttoi äitiään tekemään verkakoristeita 
ja nyörejä karvakenkiin ja aamutossuihin. Äidin käsityöt 
olivat merkittävä osa perheen toimeentuloa. Teurastaja-
na toiminut isä kulki poroerotuksissa ja toi sieltä poron 
koipinahkoja materiaaliksi äidille. Tammelan äidin ja 
muidenkin alueen naisten poron koipinahkoista tekemät 
karvakengät myytiin pääasiassa Norjassa elintarvikkeita 
vastaan, kun taas aamutossut myytiin Inarin alueen turis-
teille mökkiläisille.

Nuorena Tammela kävi opiskelemassa ja asumassa 
muualla Suomessa, mutta muutti takaisin kotiseudulleen 
1970-luvun lopulla. Samoihin aikoihin Inarin kansalais- 
opistossa aloitettiin kankaankudontakurssit ja sitä myötä 
alueella alkoi innokas raanunkudontakausi. Myös Ritva 
Tammela osallistui kursseille ja ryhtyi kutomaan raanu-
ja. Yksi hänen kutomistaan raanumalleista oli Kadjanilla, 
joka on nimetty Tammelan isoisän, saamelaisnimeltään 
Kadja-Nillan mukaan. Kaunis valkopohjainen raanu on 
hienostunut ja harmoninen kokonaisuus, johon luonnon-
mustat ja punaiset raidat tuovat kontrastia symmetrisessä 
rytmissä.

Pororuhtinas Kadja-Nilla
Kadja-Nilla (Nils Vuolab s. 1856) oli Saamenmaalla laa-
jasti tunnettu porosaamelainen, joka asui Utsjoen Dal-
vadaksessa Tenon varressa. Hän oli eläessään ruhtinaan 
kaltainen henkilö, joka omisti poroja Paistunturilla. Kad-

ja-Nillasta kertovia tarinoita on kerätty runsaasti talteen. 
Hänen kerrotaan olleen myös alueen eräällä tavalla sosi-
aaliturva; jotta sai Kadja-Nillan apua, ihmisten tuli tehdä 
jokin työ hänelle. Ajatuksena oli, että autettavalle ei jäisi 
velaksi jäämisen tunnetta. Näistä Kadja-Nillan teettämis-
tä töistä on jäänyt monenkirjavia kertomuksia elämään.

Kadja-Nillan koira, Bilke, kulki aina isäntänsä mukana. 
Koiran ja isännän välisestä symbioosista kertoo se, että 
Bilke näkyy myös Kadja-Nillasta otetuissa kuvissa. Kad-
ja-Nillan kuoltua koira ikävöi isäntäänsä niin kovin, että 
se jouduttiin lopettamaan. Koiran kerrotaan olleen hyvin 
neuvokas ja viisas. Ritva Tammelan äiti on kertonut, että 
Bilke-koira haki maalintuja ja toi ne kotia. 

Kadjanillaksi nimetty raanumalli on löytynyt Kadja-Nil-
lan myöhemmästä asuinpaikasta Kevolta. Hän oli ostanut 
Kevon aitasta löydetyn raanun käyttöönsä 1900-luvun 
alkupuolella merisaamelaisten markkinoilta. Kun Saame-
laisten Kristillinen kansanopisto aloitti toiminnan vuonna 
1953, työskenteli siellä käsityön opettajana Pohjanmaalta 
kotoisin oleva Tyyne Holmberg.  Hän oli saanut utsjoke-
laiselta Maarit Högmannilta, Kadja-Nillan toiselta vai-
molta, Ritva Tammelan isoäidiltä, kyseisen raanun ope-
tuskäyttöön. Siltä pohjalta merisaamelaisten pystypuilla 
kutoma malli sovellettiin vipukangaspuihin sopivaksi ja 
raanun nimeksi annettiin Kadjanilla. Samainen raanu on 
toiminut myös Tammelan raanuinnostuksen lähteenä. 
Kiehtovaa on, miten Kadjanillassa pohjanmaalainen ja 
merisaamelainen raanuperinne kohtasivat.

Isoisän raanu
Ritva Tammela on saamelainen käsityöläinen ja raanuntekijä. Raanun  
kudontaan häntä on innostanut isoisän Kadja-Nillan mukaan nimetty raanu. 

Teksti Inka Kangasniemi

Palanen saamelaisen raanuperinteen historiaa on  
tallennettu vastikään Saamelaisarkistoon, jonne  
Inarilainen raanuntekijä Ritva Tammela luovutti yksityis- 
arkistonsa AIDA-hankkeen myötä. Arkiston luovutus  
sisälsi Tammelan vuonna 2001 Saamelaisalueen koulutus-
keskuksessa tekemän Saamenkäsityön artesaanin  
päättötyön.

Kuva Ulla Isotalo 
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”Lappalaisille 
raanu on ollut 
hyvin arvokasta 
kauppatavaraa”

Ritva Tammelan opinnäytetyön kansilehti, jonka kannessa  
on kuva hänen isoisästään Kadja-Nillasta sekä isoisän  
Bilke-koirasta.

pirta 3_2017.indd   17 01/09/2017   16.03



18

”Raanun suosio Lapissa on perustunut sen  
ominaisuuksiin ja monikäyttöisyyteen”

Peitosta kodan louteeksi ja lopulta häälahjaksi
Raanun historia on viehättänyt Ritva Tammelaa. Erään 
hänen kuulemansa teorian mukaan raanu olisi tullut Väli-
mereltä merireittiä pitkin pohjoiseen Altaan ja Petsamoon 
ja siitä levinnyt myös jutaavien saamelaisten käyttöön. 
Lappalaisille raanu on ollut hyvin arvokasta kauppatava-
raa. 1800-luvulla yksi raanu on vastannut arvoltaan yhtä 
teurasporoa, runoa (lihava mahovaadin), ahkiota (pulk-
kaa) tai 20 viinalitraa kansanperinteen kerääjän Samuli 
Paulaharjun mukaan. 

Raanun suosio Lapissa on perustunut sen ominaisuuksiin 
ja monikäyttöisyyteen. Raanun alkuperäinen tarkoitus 
on ollut suojata ja lämmittää ihmisiä arktisissa oloissa, 
johon se on ollut erinomainen väline keveyden ja vettä-
hylkivien ominaisuuksien vuoksi. Se on ollut porontaljaa 
lämpimämpi, pestävissä ja helppo kuljettaa mukana. Mo-
nikäyttöisyydestä kertoo se, että ensin raanu on toiminut 
peittona ja myöhemmin sen käyttötarkoitus muuttunut 
elinkeinon ja tarpeen mukaan. 

Muutettaessa paikasta toiseen raanu pakattiin takkapo-
ron selkään alimmaiseksi, samalla se pehmensi kuormas-
ta tulevaa painoa. Raanuista on tehty myös roukoja, joita 
käytettiin mm. hevosreessä suojaamaan matkustajia kyl-
mältä. Roukot oli ommeltu siten, että toisella puolella oli 
lampaantaljoja ja toisella puolella oli raanu. Merisaame-
laisten raanu on ollut välttämätön varuste veneessä läm-
mittämään ja suojaamaan, sitä on käytetty myös purjeena.

Kun raanuja oli pesty monet kerrat ja ne olivat alkaneet 
huopua, ne olivat tarpeellisia kotalouteina. Ritva Tam-
melan opinnäytetyöhönsä haastattelema Inka-ahku (Inga 
Näkkäläjärvi 1912-2009) oli äitinsä kanssa ommellut huo-
vuttuneista raanuista kotalouteen, ne pitivät hyvin tuulta 
ja sadetta. Naimisiin mentyä hän sai louteet mukaansa, 
niin oli tapana.

Punainen väri pikantti mauste
Ritva Tammela on aina ollut haltioitunut kaikista luon-
nossa ilmenevistä väreistä. Lapin luonnon kasvit ovat 
myös kiinnostaneet häntä aina ja hän onkin käyttänyt 
raanujen kutomisessa usein itse kasveilla värjäämiään 
villalankoja. Kasvivärjäyksessä häntä kiehtoo koko pro-
sessi eri vaiheineen. ”Ritva näyttää tykkäävän kaikesta 
sellaisesta tekemisestä missä tulee paljon sotkua”, on äiti 

nauranut tytärtään. Tammela itse kuvailee häntä viehät-
tävän suuritöisessä ja sotkuisessa työssä jonkinlainen al-
kukantaisuus.

Värien sommittelu ja harmonia, perinne sekä hillitty kau-
neus viehättävät Tammelaa. Hänen mielestään luonnon-
värejä on helppo yhdistellä ja ne sointuvat aina keske-
nään. Pajun lehdillä tai sipulinkuorilla aikaan saadut värit 
ovat Tammelan suosikkien listalla. Verihelttaseitikki on 
kaunis sieni, jolla syntyy voimakkaan oranssinpunaista 
lankaa, mutta niitä ei kasva joka kesä. 

Punainen on ollut Lapissa hyvin arvostettu väri sen har-
vinaisuuden takia. Punaista villaa ostettiin markkinoilta 
ja sitä käytettiin raanuihin hyvin maltillisesti, suorastaan 
ripauksena. Tammelan mielestä raanussa ei saa olla lii-
kaa punaista. Hänen suunnittelemansa ”Ruska” niminen 
raanu on syntynyt suosikkikasvien värjäämistä langoista.

Saamelaista muotoilua digitoimassa
Kansallisarkiston Saamelaisarkistossa vuoden 2017 alussa al-
kaneessa Arctic Indigenous Design Archives (AIDA) -hankkeessa 
Saamelaisarkistoon Inariin muodostetaan saamelaisen käsityön 
ja muotoilun arkistokokonaisuus, joka sisältää sekä yksityisten 
käsityöläisten, että saamenkäsityöalan yhdistysten arkistoja.  
Paperisten aineistojen lisäksi hankkeessa kerätään audiovisuaa-
lista aineistoa haastattelemalla saamenkäsityöläisiä. 

Yhteistyössä hankkeessa ovat myös ruotsalainen saamelais- 
museo Ájtte Svenskt Fjäll- och samemuseum ja norjalainen 
Saamelaiskorkeakoulu Sámi allaskuvla.

Kolmevuotisessa hankkeessa tehdään saamelaisten käsityö-
läisten ja muotoilijoiden kanssa yhteistyötä muotoiluprosessiin 
liittyvien asiakirja-aineistojen säilyttämiseksi. Tarkoituksena on 
tuoda esiin asiakirja-aineistoa, joka kuvastaa luomistyötä,  
muotoiluajattelua sekä oman muotoilun markkinointia.

Hankkeen myötä Saamelaisarksitoon ja Ájtte-museoon perustetut 
arkistot digitoidaan niiden säilyvyyden takaamiseksi tuleville  
sukupolville. Saamelaiskorkeakoulun duodji-koulutuksessa  
(duodji=saamelainen (taide) käsityö, muotoilu) arkistot ja museo 
toimivat inspiroivana oppimisympäristönä. Hankkeessa luodaan 
myös lapsille ja nuorille sopivaa digitaalista muotoilukasvatusma-
teriaalia.

Hanketta rahoittavat EU interreg Nord V/Sápmi -ohjelma, Lapin 
liitto, Nordlands fylkeskommune, Troms fylkeskommune, Statens 
Kulturråd Ruotsi, Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto sekä 
Norjan saamelaiskäräjät.
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Talonpoikaiskulttuurisäätiö, Kalevalaisten Naisten Liitto 
ja MTK-Helsinki järjestävät jälleen yhteiset kekrikemut. 
Kekri on talonpoikaiskulttuurin tärkein juhla, johon en-
tisajan vuodenkierto päättyi ja uusi vuosi alkoi. Sato oli 
korjattu, oli aika juhlia ja pitää tauko. Kekriä juhlitaan 
hyvän ruoan, juoman ja iloisen ohjelman merkeissä.

Olut on nyt pop! Yhä voimakkaammaksi trendiksi ovat 
nousseet pienpanimoiden tuottamat käsityöläissoluet. 
Juhlistamme kekriä oluita maistellen Stadin Panimos-
sa, joka sijaitsee Helsingin Suvilahden vanhalla tehdas- 
alueella, osoitteessa Kaasutehtaankatu 1, rakennus 6. 

Stadin Panimo on 1990-luvun loppupuolella perustet-
tu kokeellinen mikropanimo, joka tunnetaan maukkaan 
maltaisista ja runsaasti aromihumaloiduista erikoisoluis-
ta. Kekrikemujen ruokailusta taas vastaa Stadin Panimon 
yhteistyökumppani ravintola Lämpö.

Kekrikemuja ennen voit nyt myös osallistua Stadin Pa-
nimon panimokierrokselle sekä olutmaisteluun. Kierrok-
sella kerrotaan oluen valmistamisesta, eri oluttyyleistä 

  
Stadin Panimossa
perjantaina 10.11.2017

ja maistellaan panimon tuotteita. Panimokierros sekä 
olutmaistelu aloitetaan klo 18.00. Varsinaiset kekrikemut 
aloitetaan klo 19.00. Olutasiantuntija Anikó Lehtinen joh-
dattaa meidät esitelmällään oluen mielenkiintoiseen kult-
tuurihistoriaan ja nykyisen olutkulttuurin murrokseen.
Olutmaistelun hinta on 20 euroa/hlö ja kekrikemujen  
illalliskortin hinta on 50 euroa/hlö, yhteensä 70 euroa/
hlö. Halutessasi voit osallistua ainoastaan kekrikemuihin.

Ilmoittauduthan olutmaisteluun ja kekrikemuihin viimeis-
tään 20.10.2017 maksamalla olutmaistelun ja illalliskortin 
hinnan Talonpoikaiskulttuurisäätiön tilille, OP-Pohjola 
FI04 5780 0750 0559 51.

Ilmoita erikoisruokavaliotiedot osoitteeseen maija.maki@
tpks.fi. Mikäli maksat useiden henkilöiden ilmoittautumi-
set kerralla, lähetä osallistujatiedot myös sähköpostitse.

Tänä vuonna kekrikemut ovat osa Syödään yhdessä  
-ilmiötä ja samalla siis myös Suomi 100 -ohjelmaa.

Lämpimästi tervetuloa!

 ”Suvilahden perinnemenu”
Vuohenjuustobrushetta

VihersalaattiaLämmön perunasalaattiPunajuurilohkoja ja hunajaaYlikypsää savustettua porsastaYrteillä maustettua punaviinikastikettaPaahdettuja kasviksiaKermaisia valkosipuliperunoitaLämmön tuoretta leipää sekä  merisuolalla maustettua voita
Jälkiruokabuffet

Juomana yksi kaato olutta tai viiniä sekä  
jälkiruoan kanssa Osborne LBV portviini.

Muut juomat omakustanteisesti.

Stadin Panimo löytyy, kun kuljet kohti 

vanhoja, keltaisia tehdasrakennuksia 

sekä isoa kaasukelloa. Panimo sijaitsee 

kaasukellon viereisessä rakennuksessa. 

Julkisilla liikkuessa lähin ja helpoin  

pysäkki on Kalasataman metroasema, 

josta kävelee panimolle alle 5  

minuutissa. Seuraa REDI-kylttejä.
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Mikämekossa yhdistyvät aate ja vaate 
Marimekkokankaista syntyi uusi perinnepuku

Vahva intohimo, näkemys uudesta ja erityisestä sekä kädentaito siivittivät  
Hollannissa asuvan Hanna Tynkkysen luomaan täysin uudenlaisen puvun.  
Mikämekko yhdistää perinteisen kansallispuvun ja Marimekon kankaat.

Teksti Annamari Maukonen

”Kansallispuvulla on  
edelleen Suomessa  
tärkeä asema identiteetin 
vahvistajana.”

Laukaalaissyntyisen, nykyään Hollannissa asuvan Hanna Tynkkysen Mi-
kämekko pohjautuu kansallispuvun malliin, mutta on ommeltu Marimek-
ko-kankaista. 

– Äitini ja mummoni olivat kansallispukuihmisiä. He pukeutuivat kansal-
lispukuihin kaikissa juhlissa. Itse vierastin kansallispukua, mutta rakastin 
Marimekkoa. Tasaraita-paita oli yksi lempivaatteistani, Hanna Tynkkynen 
kertoo.

Seitsemän vuotta sitten Tynkkynen päätti luoda oman kansallispukunsa, 
mutta halusi käyttää siihen Marimekko-kankaita. 

– Työn innoittajana oli tunne siitä, että pukeutuessani ulkomailla Mari-
mekon Unikko-kuosiseen mekkoon tuli minulle vahvasti tunne, että puen 
päälleni jotain kansallisuuttani vahvasti tunnustavaa ja tunnistettavaksi te-
kevää, Hanna Tynkkynen pohtii kohdatessamme Amsterdamin sydämessä, 
punaisten lyhtyjen alueen pienessä kahvilassa. 

Meidät kaksi yhdisti Kalevalaisten Naisten teema Muinaispuvuista mari-
mekkoon ja Hanna Tynkkysen intohimo menneen ja nykyisen yhdistämi-
seen. 

– Koen, että kansallispuvulla on edelleen Suomessa tärkeä asema iden-
titeetin vahvistajana. Itse en koe kansallispukua omimpana, joten halusin 
löytää jotain uutta, mutta vahvasti suomalaista. Näin syntyi Mikämekko.

Nyt Hanna Tynkkynen visioi uusia Marimekon kuoseista tehtyjä perin-
nepukuja. 
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Amsterdamin kansainvälinen ja vapaa ilmapiiri innostavat Hanna Tynkkystä. Kuva Annamari Maukonen

– Tarvitsisin vain runsaasti Marimekko-kankaita, jois-
ta voisin sommitella uuden mekon tai jopa mekkosarjan. 
Mitä enemmän minulla olisi materiaalia, sitä kiinnosta-
vampi projekti ja parempi lopputulos, Hanna Tynkkynen 
haaveilee. 

– Olisi kiinnostavaa tehdä myös miesten pukua.

Hollannissa, mutta vahvasti suomalaisena
Suomi 100-vuotta juhlavuosi on haastanut Tynkkysen 
ohella monen meistä pohtimaan, mitä ovat suomalaisuu-
den symbolit. Hanna Tynkkynen ainakin tunnistaa Ams-
terdamin turistivirrasta suomalaiset marimekkolaiset.  

– Ulkomailla asuessaan suomalaisuutta pohtii eri ta-
valla. Elän keskellä kulttuurien kirjoa, mutta kuitenkin 
sydämestäni suomalaisena. Nautin kansainvälisestä ilma-
piiristä ja monipuolisesta ruokatarjonnasta, jossa maut 
vaihtelevat kokin kotimaan mukaan. Käsityöläisenä kat-
seeni kiertää kaikkialla.

Tynkkysen taiteellinen työskentely ponnistaa juuri kä-
sityöläisyydestä. Vuosituhannen vaihteessa Tynkkynen 
lähti Helsingin Taideteollisesta korkeakoulusta vaih-
to-opiskelijaksi Het Sandberg -instituuttiin Amsterdamiin. 
Keramiikan opiskelu ja koulun rento ilmapiiri innostivat 
Tynkkystä siirtämään maisteriopintonsa Amsterdamiin, 
jonne hän asettui myös asumaan.

Muutama vuosi sitten hänen työnsä Hollannin Kansal-
lisoopperan lavastamossa vakinaistettiin. Tämä turvaa 
perustoimeentulon ja mahdollistaa taiteellisen työn jat-
kumisen. 

– On ilo, että työni liittyy myös käsillä tekemiseen. Työ-
ympäristö on myös innostava, Hanna Tynkkynen miettii.

Kohta Hanna Tynkkysellä on vierähtänyt kaksikymmentä 
vuotta Amsterdamissa, mutta Suomen mökkikesää hän 
ei jätä väliin. Tänä vuonnakin heinäkuu kului pääosin 
Laukaan mökkimaisemissa.
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Kuravaatteet ovat 

yäk!Teksti Päivi Roivainen

Reiman ruskea ulkoiluhaalari 1970-luvulta. Polviin lisätyt  
nahkapaikat kertovat, että puku on puhkileikitty. > 

Auroran sairaalan lapsipotilaille tarkoitettu ulkoilupuku näytti  
nykylasten mielestä siltä, että sen kaulus kuristaa ja vyö puristaa. >>  
Kuvat Ira Launiala / Helsingin kaupunginmuseo.

Helsingin kaupunginmuseon kokoelmien lasten mekkojen värejä ja 
materiaaleja. Kuva Päivi Roivainen / Helsingin kaupunginmuseo.

Pukeutumista tutkittaessa on usein 
tapana kuvata runsaasti vaatteiden 
ulkoisia ominaisuuksia, kuten miltä 
vaatteet näyttävät, mistä ne on  
valmistettu tai miten ne puetaan. 
Olisiko syytä kysyä myös: miltä 
vaatteet tuntuvat? 

Tuntematon tahra 1950-luvun lapsen hameessa.  
Kuva Päivi Roivainen / Helsingin kaupunginmuseo.

22
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yäk!
Kuravaatteet ja ulkoiluhaalarit hiostavat, kutittavat, pai-
navat, ärsyttävät ja tuntuvat ikäviltä päällä, kertoivat alle 
kouluikäiset lapset. Haastattelin lastenvaatteita käsitte-
levään väitöskirjaani Puettu lapsuus kahdessa helsinki-
läisessä päiväkodissa 5–7-vuotiaita lapsia. Lasten kanssa 
keskusteltiin vaatteista ja pukeutumisesta; sekä heidän 
omista vaatteistaan että museokokoelmissa olevista las-
tenvaatteista, jotka olivat osa tutkimusta. Haastatteluiden 
aikana oli helppo todeta, että lapset suhtautuvat vaatteisiin 
moniaistisesti ja kokonaisvaltaisesti. He puhuivat eloisasti 
vaatteiden väreistä, malleista ja materiaaleista sekä siitä, 
miltä vaatteiden käyttäminen tuntuu, ja miten vaatteet vai-
kuttavat heidän leikkeihinsä tai liikkumiseensa. 

Lapset puhuvat vaatteista
Lapset kertoivat pitävänsä eniten vaatteista, jotka tuntu-
vat mukavalta päällä. Vaatteiden täytyy olla sellaisia, että 
ne eivät rajoita liikkumista ja leikkimistä. Parasta on, jos 
niitä ei oikeastaan edes huomaa. Lempivaatteiksi mainit-
tiinkin usein joustavasta trikoosta valmistetut puserot, 
mekot tai housut. Lasten nykyvaatteissa toive mukavuu-
desta näkyy etenkin joustavien materiaalien, kuten tri-
kookankaiden, neulosten ja elastaanin suosimisessa.

Vaikka lapset ker-
toivat – voimak-
kain sanankään-
tein – inhoavansa 
epämukavia vaat-
teita, he kuiten-
kin käyttävät sel-
laisia välillä jopa 
päivittäin. Kaikki 

haastatellut lapset nimittäin mainitsivat kuravaatteiden 
ja muiden ulkoilupukujen kömpelyyden, painavuuden ja 
hiostavuuden. Niiden kerrottiin paitsi tuntuvan ärsyttävil-
tä päällä, myös haittaavan leikkejä. Kuten eräs 7-vuotias 
esikoululainen totesi: ”Kuravaatteet on myös yäkkii! Jot-
kut kurahanskat... ei niil pysty leikkii!”

Vaatteiden ulkonäkö ei kuitenkaan ole lapsille sivuseikka. 
Etenkin vaatteiden värit ovat lapsille tärkeitä. Useimmat 
lapset kertoivat pitävänsä kirkkaista ja iloisista väreistä, 
kuten punaisesta ja keltaisesta. 5–7-vuotiaille lapsille oli 
tärkeää myös se, että vaatteiden värit eivät näkyvästi yli-
tä sukupuoleen liittyviä erotteluja. Suurin osa pojista ei 
haluaisi pukeutua pinkkiin, kun taas tytöt pitivät esimer-
kiksi mustaa ja tummansinistä väriä liian poikamaisina. 
Kiinnostavaa kyllä, myöskään useimmat pojat eivät pi-
täneet mustasta, tummansinisestä tai muista tummista 
ja synkistä väreistä, vaan hekin suosivat kirkkaampia ja 
iloisempia värisävyjä.

Aistitut ja eletyt vaatteet
Haastattelujen perusteella lapset tulkitsevat vaatteita 
etupäässä tunto- ja näköaistin kautta. Vaatteiden värit ja

kuviot kiinnittävät 
lasten huomion, 
mutta olennais-
ta on myös se, 
miltä ne tuntuvat 
päällä. Toisinaan 
keskusteluissa 
tulivat esille myös 
tuoksut ja hajut. 
Esimerkiksi mai-
totahrat vaatteissa 
alkavat haista epämiellyt-
tävälle, jolloin vaatteen käyt-
täminen ei enää tunnu hyvältä.

Vaatteiden välittämien viestien on oletettu usein olevan 
etupäässä silmillä havaittavia. Pelkästään pukeutumisen 
visuaalisiin ja esteettisiin ominaisuuksiin keskittyvä lä-
hestymistapa johtaa tietynlaiseen vääristymään maail-
man hahmottamisessa: ikään kuin kokisimme maailman 
vain katsomalla sitä. Nykykäsityksen mukaan aistit kui-
tenkin toimivat yhdessä, eikä aistihavaintoja voi täysin 
erottaa toisistaan. Emme koskaan pelkästään katsele, 
vaan myös tunnemme, haistamme ja maistamme samaan 
aikaan.

Vaatteissa esimerkiksi kirjonnan ja koristeompelun käyt-
tö voidaan nähdä paitsi esteettisinä, myös tuntoaistiin ve-
toavina elementteinä. Ne on tarkoitettu sekä katsottavik-
si että kosketeltaviksi. Taidokkaiden ompelusten kautta 
myös tuntoaisti on nostettu kauneudentajun keskiöön. 

Vaatteita käytetään iholla, ja ihmiset elävät elämään-
sä vaatteiden sisältä käsin. Vaatteita ja niiden käyttäjiä 
ymmärtääkseen vaatteita pitäisi pystyä lukemaan paitsi 
ulkopuolelta, myös sisäpuolelta. Tällöin täytyy ottaa huo-
mioon myös se, millaisia viestejä tuntoaisti välittää. Miltä 
vaatteiden käyttäminen tuntuu? Miten niissä liikutaan?

Miltä vaatteet tuntuvat?
Aistien merkitystä on korostettu etenkin lasten esine-
suhteissa. Lapset tutkivat ja kokeilevat esineitä kaikkien 
aistien avulla; he koskettelevat, katselevat, kuuntelevat, 
haistelevat ja maistelevat esineitä ja luovat niistä käsityk-
sensä hyvin eri tavalla kuin aikuiset, jotka helposti omak-
suvat esineiden ennalta määrätyt merkitykset ja käyttö-
tarkoitukset. 

Lasten suhde materiaaliseen kulttuuriin on fyysinen ja 
syntyy toiminnan ja leikin kautta, ja tässä prosessissa 
etenkin tuntoaistin merkitys on suuressa osassa. Vaatteet 
myös vaikuttavat käyttäjänsä tapoihin liikkua. Vaikka 
kuravaatteet tuntuvat lasten mielestä ikäviltä päällä, ne 
kuitenkin mahdollistavat lätäköissä loikkimisen sadepäi-
vinä. Sitä kautta ne vapauttavat lapset leikkimään säästä 
riippumatta ja lisäävät lasten aktiivisuutta. Ulkoiluvaat-
teet saattavat myös tasa-arvoistaa tyttöjen ja poikien liik-

”Lasten nykyvaatteissa  
toive mukavuudesta  
näkyy etenkin  
joustavien materiaalien  
suosimisessa.”

Kuva Reima.
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kumista: hameisiin puettujen lasten ulkoleikkien on jois-
sakin tutkimuksissa huomattu olevan rajoitetumpia kuin 
housuihin tai haalareihin puettujen lasten.

Myös aikuiset kokevat vaatteet ihon ja tuntoaistin kautta. 
Vaatteiden käyttäminen aiheuttaa runsaasti erilaisia ko-
kemusperäisiä olotiloja, jotka eivät tule esille ainoastaan 
niiden ulkoisen olemuksen tarkastelun kautta. Materiaa-
li ja sen tuntu voi kertoa vaikkapa valtasuhteista ja 
sosiaalisesta asemasta. Esimerkiksi luokkaerot 
ovat paitsi näkyneet, myös tuntuneet vaa-
tetuksessa. Valtaapitävien ja varakkai-
den iholla on ollut ylellistä silkkiä tai 
raskaasti laskostuvaa samettia, kun 
taas varattomammat ovat saaneet 
pukeutua karkeampiin kankaisiin. 
Lapset taas on kääritty kasvatusil-
mapiiristä riippuen suoristavaan 
kapaloon tai pehmeään flanelliin. 

Hauraat, herkät ja haisevat
Lasten haastattelujen lisäksi kävin väi-
töskirjaa varten läpi suuren määrän mu-
seokokoelmissa olevia lastenvaatteita. Sekä 
lastenvaatteita käsitellessäni että aiemmin 
muussa kokoelmatyössäni olen kiinnittänyt huomiota 
siihen, että myös museoesineiden luettelointitiedoissa on 
keskitytty visuaalisiin ominaisuuksiin. Esineiden ulkonä-
köä on ollut tapana kuvata paitsi piirroksin ja valokuvin, 
myös sanallisesti. Museokokoelmissa olevien vaatteiden 
käsittely on kuitenkin kiistämättä moniaistinen kokemus. 
Tuntoaistin käyttäminen on tärkeä osa esimerkiksi mate-
riaalien tunnistamista. 

Toisten ihmisten käyttämien vaatteiden tarkastelu tuntuu 
lisäksi usein varsin intiimiltä. Joskus museokokoelmissa 

olevat esineet ovat hauraita, rikkinäisiä tai likaisia. Vaat-
teita on käytetty sananmukaisesti iholla, ja niissä saattaa 
olla hajuja ja tahroja sekä monia muita merkkejä vaattei-
den käyttäjistä.

Joskus kokoelmissa olevat vaatteet haisevat, jopa niin, 
että niiden käsittely saattaa olla epämiellyttävää. Mu-
seokokoelmien maailmassa hien tai muun ruumiillisen 

lian haju on yleensä intiimiksi ja yksityiseksi jäävä 
kokemus, jota ei ole tapana kirjata esimerkik-

si esineen luettelointitietoihin. Hajuun ja 
tuntoon liittyvät aistielämykset ovat kui-

tenkin osa esineen ja sitä tarkastelevan 
ihmisen välistä vuorovaikutusta, ja 
niiden herättämät kokemukset saat-
tavat olla eloisia ja emotionaalisesti 
latautuneita. Etenkin lastenvaatteet 
ovat usein herkkiä ja koskettavia 
esineitä.

Vaatteiden sisältä käsin eletään elä-
mää: leikitään, riidellään, käydään 

koulua, tehdään töitä ja juhlitaan. Myös 
museokokoelmissa oleviin vaatteisiin liit-

tyy muistoja, toiveita, iloa ja pettymyksiä, 
jotka niitä käsitellessä aktivoituvat kaikkien ais-

tien välityksellä.

Muistatko sinä, miltä lumesta märkä villalapanen haisee? 
Tai miltä kurahaalarien käyttäminen tuntui?

Kirjoittaja on filosofian tohtori Turun yliopiston  
kansatieteen laitokselta. 

”Miltä vaatteiden käyttäminen tuntuu?”

Herkkä ja hauras 1940-luvun silkkimekko näytti myös nykylasten 
mielestä siltä, että sen haluaisi pukea juhliin.  
Kuva keskellä Päivi Roivainen / Helsingin kaupunginmuseo.

Lapsia kerrostalon pihalla Helsingissä vuonna 1970.  
Kuva Simo Rista / Helsingin kaupunginmuseo.

Lumileikkejä Helsingin Kaivopuistossa talvella 1958.  
Kuva Arvo Kajantie / Helsingin kaupunginmuseo. 
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Jäsenkysely

Hyvä kalevalainen nainen!
Kerro mielipiteesi kalevalaisten naisten toiminnasta. Tarvitsemme apuasi,  

sillä haluamme kehittää järjestöämme Sinun palautteesi avulla.

1. Millaiseen toimintaan osallistut? Jos et osallistu, miksi?

Kalevalaisten Naisten Liiton toimintaan

Paikallisyhdistyksen toimintaan, missä?

Molempiin

En kumpaankaan, miksi?

2. Kuinka tyytyväinen olet  
    kalevalaisten naisten toimintaan?
      
 
                                               

  

3. Mikä ilmaisu kuvaa järjestöämme  
    mielestäsi parhaiten?

Erittäin 
tyytyväinen

Melko 
tyytyväinen

En osaa 
sanoa

Melko 
tyytymätön  

Erittäin 
tyytymätön

1. jäsentilaisuudet

2. kulttuuritapahtumat

3. vaikuttamistyö kulttuuriperinnön  
    edistämiseksi

4. kalevalaisten naisten toiminta yleensä

Huomaamaton

Aktiivinen ja vireä

Arvokas ja perinteikäs

Lempeä ja helposti lähestyttävä

Muu, mikä?
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4. Mikä on mielestäsi Kalevalaisten Naisten Liiton tärkein tehtävä? Valitse kolme tärkeintä.

Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö kulttuuriperinnön edistämiseksi

Naisverkoston kehittäminen

Kulttuuritapahtumien järjestäminen jäsenille

Koulutuksen järjestäminen yhdistysaktiiveille

Jäsenedut

Pirta-lehti

5. Millaisia odotuksia Sinulla on kalevalaisten naisten toiminnasta?

6. Onko toiminta vastannut odotuksia?

Kyllä – miten?

Ei – miksi?

7. Miten parantaisit kalevalaisten naisten toimintaa?   a.) Liitossa b.) omassa yhdistyksessä

8. Mitä mieltä olet Kalevalaisten Naisten Liiton  
    kotisivuista?
Miten Sinä kehittäisit kotisivuja?

9. Mitä mieltä olet Kalevalaisten  
    Naisten Liiton Facebook-sivuista?
Miten Sinä kehittäisit Facebookia?

 

Jäsenkysely

Erittäin 
hyvät

 
Kohtalaiset

 
Huonot

En ole 
tutustunut  

Erittäin 
hyvät

 
Kohtalaiset

 
Huonot

En ole 
tutustunut  
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10. Mihin jäsentilaisuuksiin haluaisit osallistua?

Vuosikokoukset

Kulttuuritapahtumat

Kalevalan päivät

Kulttuurimatkat

Yhdistysten vuosijuhlat

Seminaarit

Muu tilaisuus, mikä?

11. Mitä muuta toimintaa Liitolla tai omalla yhdistykselläsi pitäisi mielestäni olla?

12. Oletko kiinnostunut luottamustoimista omassa yhdistyksessä tai Liitossa?  
Jos kyllä, niin kummassa?

13. Pirta -lehti

1. Mikä on Pirran (3/2017) kiinnostavin juttu? Miksi? 

2. Mikä on Pirran (3/2017) vähiten kiinnostavin juttu? Miksi?

3. Ajatuksesi siitä, mihin suuntaan Pirtaa olisi kehitettävä, jos koet lehden olevan uudistuksen tarpeessa.

YHTEYSTIEDOT

Näiden tietojen antaminen ei ole pakollista. Täytä yhteystietosi, jos haluat yhteydenottoa tai  
haluat osallistua Välke-korun arvontaan.

Nimi:

Osoite:

Puhelin:

Sähköposti:

Jäsenkysely
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Kalevalaisten Naisten Liitto ry
Info: Pirta
Tunnus: 5021616
00003 VASTAUSLÄHETYS

 
Vastaanottaja 

maksaa  
postimaksun

Mottagaren 
betalar 
portot

taita tästä
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Kulttuuriuutiset

Suomi-design ja Lappi
Designmuseossa avautunut näyttely Pohjoinen –  
       Suomi-design ja Lappi kysyy suomalaisen suhdetta  
        pohjoiseen – Lappiin ja saamelaiskulttuuriin. Näyt- 
        tely perustuu Designmuseon kokoelmaan. Esillä on  
       mm. Carl Mannerheimin lahjoittama hopeinen La- 
     pinsormus, joka tuli nykyisen Designmuseon kokoel- 
     miin jo vuonna 1881. Nuoremman sukupolven  
   edustajista näyttelyssä nähdään Marimekon suunnitte- 
    lija Noora Niinikoski ja hänen Marimekolle suunnitte- 
      lemat Lapikkaat (2010).

  Näyttely on avoinna 31.12.2017 asti.

Helsingin Kädentaitomessut  
23.–24.9.2017 ja  
Oulun Kädentaitomessut  
14.–15.10.2017

Osta kotimaisten kädentaitajien töitä, 
hanki itsellesi käsityötarvikkeita ja 
ihastu työnäytöksistä.
Wanha Satama, Helsingin Kataja- 
nokka ja Ouluhalli Oulussa

www.mediapromessut.fi/messut/ 
kadentaitomessut

NAINEN 100 -teatteriesitys
Ensi-ilta 15.10.2017 Savoy-teatterissa Helsingissä

Suomen historia naisen näkökulmasta kerrottuna:  
Nainen 100 on sadan naisen haastatteluista  
koostettu näyttämöteos. Esitys on osa Suomi 100  
juhlavuoden ohjelmistoa. 
	 	 	 					lippu.fi

Oskar Merikannon  
ooppera Pohjan neiti  

Lahdessa

Kalevalaan perustuva suomenkielinen  
ooppera on osa Suomi 100 -ohjelmaa. 

Pohjan neidin ensi-ilta Lahden  
Pikkuteatterilla on lauantaina  

14.10. klo 19.00.
Muut esitykset 17.10., 18.10., 20.10.,  

7.11. ja 8.11. klo 19.00. 

Lisätietoa oopperasta www.lahtiopera.com 
Lippujen ennakkomyynti Ticketmaster. 

Kansallisoopperan ja -baletin yhteinen Suomi 100 -juhlavuoden  
suurteos kertoo Suomen historiasta ja tulevaisuudesta. Kenneth 
Greven teos ylittää taidemuotojen rajoja ja haastaa löytämään  
sisun uudestaan. 

Ensi-ilta 3.11.2017                          www.oopperabaletti.fi/liput

Kalevala-grafiikan  
näyttely Juminkeossa
Juminkeko on koonnut itsenäisyyden 
juhlavuoden kunniaksi kansallistaitei- 
lijamme Akseli Gallen-Kallelan  
Kalevala-grafiikan näyttelyn.

Se koostuu etupäässä taiteilijan  
Koru-Kalevalaa ja Suur-Kalevalaa 
varten tekemästä grafiikasta, mutta 
esillä on myös teemaan liittyviä piir-
roksia ja luonnoksia, joista osa on  
ensi kertaa yleisön nähtävillä.

Näyttely on avoinna syyskuun  
loppuun asti.

juminkeko.fi 

Kalevalanmaa-ooppera
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Persoonallinen pukeutuja

Teini-ikäisenä kolusin Seinäjoen kirpputoreja ystäväni 
kanssa. Yksi aarreaitoistamme oli kellarikerroksessa si-
jaitseva paikka, jossa oli useita huoneita ja röykkiöittäin 
tavaraa. Erään huoneen keskellä oli iso pöytä, josta sai 
muovipussillisen vaatteita kymmenellä markalla. Niin 
paljon, kuin pystyi pussiin sullomaan. Ja me sulloimme.

Eniten innostivat 1960- ja 1970-lukujen vaatteet, mutta 
mukaan saattoi tarttua muutakin mielenkiintoista. Hou-
sujen lahkeet lepattivat leveinä, mutta rohkaistuin käyt-
tämään hameitakin. Vaatteiden kokonumerolla ei ollut 
väliä: lapsen neuleslipoveri venyi teinin ylle ja liian isoja 
vyötäröitä kurottiin hakaneulalla. Muiden pukeutuminen 
tai muoti eivät kiinnostaneet, jännittävämpää oli keksiä, 
miten yhdistellä eri aikakausien löytöjä.

Nykyäänkään en etsi tyylivinkkejä lehdistä vaan luotan 
siihen, että kiinnostavat vaatteet tulevat vastaan jossain 
– kirpputorilla, designpuodissa, marketissa, missä vaan. 
Miten nykyistä tyyliäni voisi kuvailla? Onko minulla tyyli? 
Jokin tunnistettava, kategoriaan laitettava? On ja ei. Ehkä 
aihetta voi lähestyä vaatekappaleiden ja värien kautta.

Vaatekaapin valtiaat
Vaatekaapissani on ehdottomasti eniten mekkoja ja suk-
kahousuja. Kuvaavaa on, että kun kuoromme konsert-
tiasuksi valittiin farkut ja paitapusero, useampi kuoro-
lainen kävi huolestuneena kysymässä, onko minulla 
farkkuja. (On. Yhdet. Käytän niitä lähinnä sienestäessä-
ni.) Mekko on helppo vaate: samalla hoituu sekä ylä- että 
alaosa. Liikkuminen on rentoa, mikään ei purista lantiolla 
eikä nostata vyötärömakkaroita istuessa (kuten farkut). 
Yksivärinen mekko on selkeä ja tyylikäs, kuoseilla puo-
lestaan saa lisää eloa ja ehkäpä leikkisyyttäkin.

Suomen ilmastossa sukkahousut kuuluvat mekon parik-
si suurimman osan vuodesta. Rakastan värikkäitä suk-
kahousuja: pinkkejä, vihreitä, sinisiä, keltaisia, punaisia. 
Minulla on myös kukallisia, raidallisia ja pintakuvioituja. 
Yksissä on Liisa Ihmemaassa -kirjan hahmoja. Eräs ystä-
väni tokaisi joskus, että sukkikseni eivät ole tästä maail-
masta. Minusta se oli kehu. Toinen kertoi tavatessamme, 
että oli tunnistanut minut jo kaukaa – niin, sukkahou-
suista.

Kaikki sopii yhteen, kun vain päättää niin

Teksti Päivi Haanpää 
kuva Satu Laatikainen
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Sukkahousut ovat helppo keino muuttaa ulkonäköä. Mus-
ta mekko näyttää ihan erilaiselta, jos siihen yhdistää tur-
koosit tai vaaleanpunaiset sukkahousut. Samaa väriä voi 
toistaa koruissa, laukussa tai neuletakissa. Tai voi ihan 
yhtä hyvin olla toistamatta. Ja mikä mainiointa: sukka-
housut eivät matkalaukussa paljon paina, joten niitä voi 
ottaa parit ylimääräisetkin mukaan.

Kaikki värit ylle
Joskus ulos lähtiessäni katson peiliin ja mietin, pitikö nyt 
taas pukea ihan kaikki värit ylle. Ja vastaan: piti. Pidän 
selkeistä ja kirkkaista väreistä, utuiset pastellit eivät ole 
minun juttuni.  Ajattelen, että jos pidän valitsemistani vä-

reistä, ne kyllä so-
pivat yhteen. Olen 
fiilispukeutuja. On 
tärkeää, että mi-
nulla on hyvä olo 
valitsemissani vä-
reissä ja vaatteissa. 
Pukeutumismot-
toni voisikin kuu-
lua: Kaikki sopii 
yhteen, kun vain 
päättää niin.

Joidenkin mielestä olen rohkea värien käyttäjä. Itse en 
osaa ajatella niin – minähän vain laitan ylleni sellaista,  
 joka miellyttää. Luulen, että jotkut pitävät värien  
 yhdistelemistä vaikeana, ja siksi hankkivat vain  
 neutraaleja beigejä, mustia ja valkoisia. Niillä saa  
   varmasti harmonisia kokonaisuuksia, mutta  
      itse tylsistyisin. Väreistä saa energiaa.

Vaikka värit ovatkin minulle tärkeitä, aina ei tee mieli 
näyttää sateenkaarelta. Musta on helppo ja turvallinen 
valinta, joka harvoin menee pieleen. Ja mustan kanssa 
pienet väripilkut pääsevät ihanasti esille: kokomusta asu 
ja punaiset kengät tai keltainen laukku – kyllä.

Matkamuistoja ja omaa designia
Teen osan vaatteistani itse. Käytän lähes aina samoja kaa-
voja, joita muuntelen tarpeen mukaan. Kangas voi löytyä 
mistä vain: vanhat verhot, pöytäliina, verhoilukangas... 
Haluaisin neuloa villatakkeja, mutta kärsivällisyyteni ei  
riitä kuin asusteisiin.

Vaatteet, korut, kengät ja laukut ovat myös matkamuisto-
ja. Tietyltä reissulta hankittu vaate palauttaa mieleen tun-
nelmia ja maisemia. Jotkut muistuttavat ystävistä: meillä 
on tapana järjestää silloin tällöin kenkä- ja mekkobileitä, 
jonne jokainen tuo itselleen tarpeettomaksi jääneitä vaat-
teita. On ihanaa nähdä, miten itselle vääränlainen vaate 
herää loistoonsa jonkun toisen yllä. Ja ystäviltä saadut 
mekot muistuttavat heistä silloinkin, kun emme ehdi ta-
vata.

Vielä muutama vuosi sitten vannoin korkokenkien ja ty-
köistuvien mekkojen nimeen. En omistanut tennareita 
enkä olisi pukenut ylleni tunikaa, joka piilottaa vyötärö-
linjan. En ole varma, mitä on tapahtunut, mutta nykyään 
rakastan matalia kenkiä ja kaapissani on useita väljälin-
jaisia mekkoja.

Se, että nyt intoilen tietynlaisista vaatteista, ei saa muut-
tua tyylivankilaksi. Ei ole mitään pakkoa pukeutua sa-
moin kymmenen vuoden kuluttua. Ja toisaalta: jos sama 
tyyli yhä innostaa, mikäs siinä. Pukeutuminen on itsensä 
kuuntelua, luovuuden ruokkimista, viestimistä ja leikkiä. 
Miksi käyttäisin epämukavia tai tylsiä vaatteita, jos saan 
itse valita?

Kirjoittaja on tamperelainen FM ja sanataiteen  
sekatyöläinen.

”Ajattelen, että jos  
pidän valitsemistani  
väreistä, ne kyllä  
sopivat yhteen”
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Anna Rukko pyyhältää vauhdilla Helsingin keskustan 
kahvilan tapaamiseen. Ensivaikutelma Annasta on erit-
täin positiivinen. Hänen hersyvä naurunsa kääntää kah-
vilassa päitä ja saa muutkin hymyilemään.

Anna tunnetaan todennäköisesti parhaiten hänen hyvän-
tekeväisyystyöstään. Hän keräsi varoja Uusi Lastensairaa-
la -kampanjalle huutokauppaamalla itsetekemiään koruja 
Facebookin kautta. 

– Sairastuin 11-vuotiaana syöpään, joten Uusi Lasten-
sairaala on minulle todella tärkeä ja läheinen projekti. 
Jouduin viettämään paljon aikaa vanhalla Lastenklini-
kalla ja toisinaan sytostaattijaksoja jouduttiin siirtämään, 
sillä osasto oli täynnä. Kun näin itse niin läheltä uuden 
sairaalan tarpeen, en voinut olla tekemättä mitään. 

Edelleen jatkuva koruharrastus alkoi jo sairaalahoitojen 
aikaan. 

– Korujen tekeminen oli mainio harrastus sairaalassa, 
sillä se onnistui pienessä tilassa. Lyhyen tauon jälkeen 
mökkireissulla neljä vuotta sitten innostuin siitä uudel-

leen. Kun koruja alkoi kerääntyä, sain ajatuksen myydä 
niitä ja kerätä rahaa hyväntekeväisyyteen. Selvittelin äitini 
kanssa, miten voisin sen toteuttaa ja jo seuraavana päivä-
nä otin koruista kuvia ja laitoin niitä Facebook-sivuilleni. 

Annan alkuperäinen myyntitavoite oli 2 000 euroa, jolla 
saisi rahoitettua Lastensairaalasta yhden raakaneliön. Sen 
saavutettuaan seuraavaksi tavoitteeksi laitettiin 20 000 
euroa, jolla saisi yhden vuodepaikan. 50 000 eurolla sai 
maksettua jo yhden huoneen sairaalaan. 

– En ikinä osannut kuvitella tällaista suosiota. Ajattelin 
aluksi, että jos 2 000 euroa saisi kerättyä, se olisi hie-
no saavutus. Homma lähti kuitenkin rullaamaan kivasti 
ja lopulta sain huutokaupattua korujani 63 000 eurolla. 
Myin yhteensä yli 300 korua.

Annan korut Uuden Lastensairaalan hyväksi -Facebook- 
sivuston seuraajamäärä kasvoi nopeasti. Kun omat ja äi-
din kaverit oli kutsuttu ryhmään, sana levisi ja seuraajia 
tuli tasaisesti lisää. Ryhmällä on tällä hetkellä noin 30 000 
seuraajaa. 

Teksti Sini Tasanen 

Elinvoimainen aikaansaaja
– Suurin saavutus on, kun pystyy toteuttamaan unelmansa.  
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– Huutokauppasimme ensimmäisen korun äidin kaveril-
le, mutta jo toisen korun ostaja oli joku lähipiirin ulko-
puolelta. 

Entä käyttääkö korutaituri itse koruja? 
– Vaikka olen tehnyt paljon koruja, käytän itse aika vä-

hän koruja arkipukeutumisessa, juhlissa pääasiassa. Sain 
keväällä Kalevala Korulta Sylkevä tyttö -korun, johon ty-
kästyin ja jota olen käyttänyt aika paljon. Pidän erityisesti 
pohjoismaalaisesta designista. 

– Pukeutumisessani suosin melko klassista tyyliä. Ma-
kuni kuitenkin muuttuu aika ajoin. Vielä jonkin aikaa sit-
ten keltainen ja oranssi täyttivät vaatekaappini, mutta nyt 
olen siirtynyt hillitympiin sinisen ja harmaan sävyihin.

Monessa mukana
Anna on toiminnan nainen. Hän sai kevään kunnallisvaa-
leissa 616 ääntä ja pääsi kirkkaasti Espoon kunnallisval-
tuustoon. Tämä yllätti hänet itsensäkin. 

– Tulihan se puun takaa. Mutta olen erittäin innoissani. 
Olen sairastumiseni sekä näkövammaisen veljeni kautta 
törmännyt epäkohtiin, joita haluaisin päästä korjaamaan. 
Myös homekoulujen ja nuorten asiat ovat minulle tärkeitä.

Kunnanvaltuustotyöt alkavat elokuussa, minkä lisäksi 
Anna istuu kirkkovaltuustossa, seurakuntaneuvostossa, 
sosiaali- ja terveys- sekä opetus- ja varhaiskasvatuslau-
takunnissa. Edessä ovat myös pääsykokeet lääketieteelli-
seen tiedekuntaan. 
– Minulla on kova halu vaikuttaa asioihin, minkä johdos-
ta löydän itseni erilaisista projekteista. Nyt tavoitteenani 
on päästä lääkikseen. Pidemmän ajan suunnitelma on 
mahdollisesti hakea maakuntavaaliehdokkaaksi, jos ne 
joskus tulevat. Ei ura eduskunnassakaan ole täysin pois-
suljettu ajatus.

Anna on suhtautunut aina intohimoisesti yhteiskunnalli-
siin asioihin sekä hyväntekeväisyyteen. Ei ole siis ihme-
kään, että hän on jo haalinut sylillisen tunnustuksia ja 
palkintoja. Hän sai Vuoden lapsuusteko -palkinnon vuon-
na 2014 ja vuonna 2015 hänet valittiin Vuoden espoolai-
seksi ja Vuoden Eevaksi. Hän on vastaanottanut myös 

Zonta Internationalin Young Women in Public affairs sekä 
Vuoden Nuori Menestyjä -palkinnot.

Myös presidentti Sauli Niinistö muisti Annaa loppuvuo-
desta 2014 kutsumalla hänet itsenäisyyspäivän vastaan-
otolle. 

– Voisin ottaa leikkimieliseksi tavoitteeksi päästä jokai-
sen tulevan presidentin aikana käymään Linnan juhlissa 
saavuttamalla jotain uutta.

Perhe tukipilarina
Perhe ja taideharrastus antavat Annalle voimaa, kun on 
monta rautaa tulessa. 
– Perheessäni on vanhempieni lisäksi 9- ja 20-vuotiaat 
pikkuveljet sekä kaksi tiibetinspanielia. Meillä on per-
heen kesken todella läheiset välit. Ilman heidän apuaan 
ja tukeaan muun muassa koruprojekti ja kunnallisvaali-
kampanjointi eivät olisi onnistuneet. Myös jo vuosia kes-
tänyt taideharrastus antaa kaivattua vaihtelua kiireiseen 
arkeen. 

Myös Annan oma blogi nimeltään Annan blogi toimii vir-
kistävänä ajanviettomuotona. Blogissa Anna kertoo omis-
ta tekemisistään, ajatuksistaan ja mielipiteistään. 

”Minulla on kova halu vaikuttaa asioihin.”

33

Korukuvat Anna Rukko
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2.

Suomalainen koru -näyttely Espoon Kellomuseossa, näyt-
telykeskus Weegeessä, esittelee suomalaista korutaidetta 
kaikilta itsenäisyyden ajan vuosikymmeniltä. Ensi huhti-
kuun alkuun esillä oleva näyttely on osa Suomi 100 -juh-
lavuotta ja se on kimmeltävä sekoitus korujen kestosuo-
sikkeja, perintökoruja ja uniikkeja koruharvinaisuuksia. 

Kalevala Koru on merkittävä osa sekä näyttelyä että myös 
suomalaisen korun historiaa. Näyttelyssä voi ihailla niin 
viime aikojen myydyimpiin kuuluvia kalevalakoruja ku-
ten Vanamoa ja Naisen ääni -korua, mutta myös harvi-
naisempia erikoisuuksia, kuten kultaista Himmeli-sarjan 
kaulakorua vuodelta 1964. Kiinnostavia näyttelytärppejä 
ovat näyttävän Himmeli-korun lisäksi ainakin Siili-soljet 
ja Nukkekääty. Korujen katselun lisäksi näyttelyssä voi 
lukea tiivistetyssä muodossa aikajanalla suomalaisen ko-
rutaiteen historian.

Itsenäisyyden aamuhämäristä 2010-luvulle
Kellomuseon korunäyttely pohjautuu samannimiseen kir-
jaan, jonka ovat kirjoittaneet Helena Pahlman, Lars Pahl-
man, Tuula Poutasuo, Päivi Ruutiainen, Esko Timonen 
ja Ulla Tillander-Godenhielm – kukin tahollaan Suomen 
johtavimpia koruasiantuntijoita. 

Kalevala Koru esiintyy näyttelyssä jokaisella 80 vuo-
sikymmenellään, mutta muutakin koruloistoa kannattaa 

ihailla. Näyttelyssä itsenäisyyden ajan varhaisimpien 
vuosien koruja ovat Oscar Pihlin A. Tillanderille suunnit-
telemat jalokivikorut, Eric O. W. Ehrströmin runsas koru-
tuotanto ja Buchert-kultaseppäsuvun käsintehdyt korut. 
Modernia suomalaista korutaidetta edustavat muun 
muassa Lapponia Jewelry, Aarikka, Tapio Wirkkala, Ku-
pittaan Kulta, Pentti Sarpaneva ja Eva Hidström. Myös 
nykyaikaista korumuotoilua on näyttelyssä esillä paljon, 
kuten Kirsti Doukasin tuotantoa Kalevala Korulle 1990-lu-
vulta lähtien. 

Viimeisin näyttelyyn mukaan päässyt koru valmistui vain 
kaksi viikkoa ennen näyttelyn alkua.

Koruilla voi ilmaista itseään
Yhden Suomalainen koru -kirjan kirjoittajan, Helena 
Pahlmanin sanoin nyt esillä olevan näyttelyn yksi tarkoi-
tus on kannustaa suomalaisia käyttämään koruja. Myös 
näyttelyn kuraattori Laura Kokki sanoo samaa: näyttelyn 
yksi tehtävä on saada suomalaiset katsomaan korulippai-
taan uusin silmin. 

Kirjoittaja on Kalevalaisten Naisten Liiton  
kevään 2017 korkeakouluharjoittelija.

Teksti Karoliina Randelin

Weegee-näyttelykeskus on monen museon kokonaisuus, jossa Suomen kellomuseon lisäksi voi tutustua  
modernin taiteen museo Emmaan, Espoon kaupunginmuseo Kamuun ja Lelumuseoon. 

Suomalainen koru -näyttely on avoinna 8.4.2018 asti.

1.

1. Eila Minkkisen Kolme kasvoa -koru (1967) on tehty  
    repoussé-tekniikalla. Kuva Veikko Niinimäki

2. Björn Weckströmin Lapponia Jewelrylle suunnittelema  
    Kukkiva muuri (1965) on yksi näyttelyn vetonauloista.  
    Kuva Lapponia Jewelry

3. Matti Mattssonin Uptown downtown -rintakoru (1998) on  
    valmistettu lentokonealumiinista. Kuva Helena Pahlman

3.

Korumuseo Suomeen?
Suomalainen koru on lähtölaukaus Kellomuseon  
ja Suomen Kultaseppien Liiton suunnittelemalle 
hankkeelle korumuseon saamiseksi Suomeen.  
Tällä hetkellä haaveissa on, että korumuseo  
valmistuisi vuonna 2020.

Suomalainen koru -näyttely saa katsomaan korulippaita uusin silmin.

Katse korulippaaseen
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Kalevala Korun
kuulumiset

Teksti Riitta Huuhtanen,  
kuvat Kalevala Koru

Olemme Kalevala Korussa viime aikoina tutkineet mainos-
ten – ja erityisesti korualan sellaisten – luomaa naiskuvaa. 
Korumainoksissa naiset ovat nuoria, eteerisiä, etäisiä ja tie-
tysti perinteisessä mielessä kauniita. Tulkinta kauneudesta 

on mielestämme usein kapea ja naisku-
vasto totutun yksipuolinen.

  Koimme, että Kalevala Koru on brän-   
  dinä ja koruna niin paljon enemmän 
kuin mitä perinteinen mainosmaailma 

esittää. Päätimme tuoda näkyväksi sen   
   mikä on meille ollut itsestään selvää  

     koko ajan: persoonalliset, itsenäiset,  
            rajoja rikkovat ja omista lähtö- 

  kohdistaan operoivat suoma- 
    laiset naiset. 

                  Päätimme laajentaa  
”kauneuden” käsitettä –  

mitä tuo termi sitten  
tänä päivänä tarkoittaakaan,  

kun meillä kaikilla on niin  
                     monia tapoja ilmentää  

                    itseämme ja omia elämän- 
                     arvojamme. Viestin raken- 
                  tamiseen pyysimme avuksi  

                 mainostoimisto Ivalon ja  
              tuotantoyhtiö Mjölkin, käärim- 

              me hihat ja ryhdyimme muo- 
             toilemaan sanomaa suomalai- 

              sista naisista suomalaisille  
              naisille.

          Syntyi filmi Kesyttämätöntä  
kauneutta, ja sen jatkeeksi  

kehotus sosiaalisessa mediassa 
liittyä #kesyttämättömiin. 

Kysyimme, kuka haluaa olla 
kaunis, kun voi olla 

kesyttämätön! Halusimme  
rohkaista suomalaisia naisia  

olemaan oma itsensä  
                välittämättä ulkoa tulevista  

                 paineista ja myös  
näkemään kauneutta 

erilaisuudessa

Kesyttämättömän kauneuden asialla
ja persoonallisuudessa. Kaiken kaikkiaan filmin sanoma 
oli voimaannuttava, hyväksyvä ja positiivinen, ja sellaise-
na se myös vastaanotettiin.

Brändifilmimme julkistettiin toukokuun puolivälissä ja sitä 
levitettiin yksinomaan sosiaalisen median kautta. Kalevala 
Korun brändifilmi on tähän mennessä tavoittanut yli mil-
joona suomalaista ja sillä on lähes miljoona katselukertaa. 
Filmiä on jaettu tuhansia kertoja, ja sitä koskevat kom-
mentit ovat olleet hyvin myönteisiä ja kiittäviä. Erityisesti 
olemme saaneet kiitosta siitä, että tunnettu ja vahva suo-
malainen brändi uskaltaa ottaa vahvasti kantaa.

Sanomamme kauneuden monipuolisuudesta ja erilai-
suuden hyväksymisestä upposi hyvään maaperään. Kun 
viestin lähettäjänä on brändi, jonka taustalla ovat vahvat 
naiset niin perustajina kuin omistajina, sanomamme koe-
taan rehelliseksi, aidoksi ja uskottavaksi. 

Me Kalevala Korussa uskomme maailmaan, jossa jokai-
nen saa toteuttaa itseään ja unelmiaan juuri sellaisena 
kuin on. Kesyttämätöntä kauneutta on 80-vuotiaan uljaan 
Kalevala Korun uusi slogan, joka viitoittaa meitä eteen-
päin rohkeuden ja ennakkoluulottomuuden hengessä.

Kirjoittaja on Kalevala Korun toimitusjohtaja.

Katso video:  
http://www.kalevalakoru.fi/fi/kesyttamaton
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Elias Lönnrotin omimpina hahmoina Kalevalassa voi pi-
tää eepoksen kahta nuorta traagikkoa, omaan kalpaansa 
kaatuvaa Kullervoa ja veteen katoavaa Ainoa. Erityisen 
kiinnostavaa on tutkia, miten Lönnrot rakensi Aino- 
tarun ja millaisia merkityksiä siitä avautuu, kun Kalevalaa 
luetaan yhtenäisenä taideteoksena, jossa pinnanalaisella 
maailmalla – Ainon lopullisella kodilla – on tärkeä rooli.  

Uhratusta sisaresta Ainoksi
Kalevalan Aino-taru käynnistyy, kun nuori Joukahainen 
alkaa kadehtia maankuulua tietäjää Väinämöistä. Äiti 
varoittelee, mutta Joukahainen ei kuuntele vaan haastaa 
Väinämöisen laulukilpaan. Kisa päättyy nolosti, kun Väi-
nämöinen laulaa nuoren mahtailijan suohon. Pinteestä 
päästäkseen Joukahainen lupaa Väinämöiselle nuoren 
sisarensa.

Oli Lönnrotilta psykologisesti tarkkanäköinen oivallus jat-
kaa kilpalaulantarunossa uhratun sisaren tarinaa toisella, 
hirttäytyvästä Annista kertovalla kansanrunolla. Tuossa 
runossa Anni kohtaa metsässä mystisen metsän olennon, 
joka raiskaa hänet, ja häpäisty Anni hirttää itsensä. 

Lönnrot vaihtoi Annin nimen Ainoksi, sillä eepoksessa oli 
jo toinen Anni, Ilmarisen sisar Annikki. Hirttäytymiskuo-
leman hän vaihtoi romantiikan ajan henkeen paremmin 
sopivaksi, lyyrisemmäksi hukkumiseksi. Vuoden 1835 
Kalevalassa kuolema on itsemurha, kun taas vuoden 1849 
versiossa se on tapaturmainen ”kiveltä kilahtaminen”.

Kalevala ei kerro tarkkaan, mitä Ainon ja Väinämöisen 
välillä tapahtuu, kun he tapaavat toisensa metsässä. Aino 
kuitenkin viskaa korut maahan ja ilmoittaa Väinämöisel-
le, ettei kanna tälle silkkejä eikä ”rinnanristilöitä”. Myö-
hemmin hän kulkee maita murehtien edessä olevaa koh-
taloaan, kunnes tulee rannalle ja hukkuu. 

Ainosta Vellamoksi
Ainon taru ei silti lopu tähän. Kun Väinämöinen kuulee 
nuorikkonsa kuolemasta, hän lähtee ongelle pyydystä-
mään Vellamon neitoja ja saakin saaliikseen oudon olen-
non. Hän tarttuu puukkoon paloitellakseen saaliin, jol-
loin se karkaa veteen ja sanoo: 

”En ollut merilohia, syvän aallon ahvenia:
olin kapo, neiti nuori, sisar nuoren Joukahaisen,
kuta pyyit kuun ikäsi, puhki polvesi halasit.” 

Saalis on siis uuden muodon ottanut Aino, ehkä Vella-
mon neito, kuten voidaan päätellä Väinämöisen sanoista: 

”Kuta vuotin kuun ikäni, kuta puolen polveani
Vellamon vetistä neittä, veen on viimeistä tytärtä
ikuiseksi ystäväksi, polviseksi puolisoksi,  
se osasi onkeheni, vierähti venoseheni:
minä en tuntenut piteä, en kotihin korjaella
laskin jälle lainehisin, alle aaltojen syvien!”

Miksi Väinämöinen ei kuitenkaan onnistu ”pitämään” 
Vellamoa, Ahdin hänelle lahjoittamaa olentoa? 

Miehen ja naisen maailmat
Kalevala ei ole psykologista kirjallisuutta nykyproosan 
tapaan, vaan siinä kaikki tapahtuu konkreettisesti. Vella-
mo-kohtaus voidaan tulkita kuvaukseksi kahden vastak-
kaisen maailman – maan ja veden, ihmisen ja eläimen, 
tradition ja luovuuden – välisestä ristiriidasta. Useimmin 
kohtauksen on ajateltu heijastavan kansanrunouden mie-
hen ja naisen erilaisuutta, sitä, että he ovat toisilleen kuin 
”toisenilmaisia”, eri todellisuuksiin kuuluvia olentoja.

Kansanrunojen traditionaalinen sukupuolijako näkyy 
myös Kalevalassa, jossa ei ole yhtäkään harmonista mie-
hen ja naisen välistä liittoa: Aino ja Väinämöinen eivät 
ymmärrä toisiaan alkuunkaan. Myös Kyllikin ja Lemmin-
käisen sekä Pohjan neidon ja Ilmarisen liitot päättyvät 

Vellamoksi muuttuva 
Aino 

Ainon tarina tulee täysin ymmärrettäväksi vasta, kun Kalevalaa lähestytään  
kaunokirjallisena teoksena, jonka synnyssä Elias Lönnrot turvautui  

välillä intuitiiviseen tiedon yöpuoleen.

Teksti Tiina Piilola, kuva Underwater museum Lanzarote
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jo alkutaipaleellaan. Kalevalassa on myös kaksi valtakun-
taa, Väinölä ja Pohjola, joista toista hallitsee tietäjämies 
Väinämöinen ja toista tietäjänainen Louhi, ja joiden välil-
lä käydään liki jatkuvaa sotaa.

Eepoksessa on kuitenkin yksi kohtaus, jossa eri maail-
mojen tai todellisuuksien välille laskeutuu rauha. Siinä ei 
olla enää Väinämöisen valtakunnassa eikä vielä Louhen 
luona Pohjolassakaan vaan puolimatkassa. Kuvaavasti 
siinä myös ollaan rannalla eli konkreettisesti maan ja ve-
den välillä. 

Viesti Vellamon maailmasta 
Tapahtumat alkavat, kun Kalevalan miessankarit Väinä-
möinen, Ilmarinen ja Lemminkäinen lähtevät ryöstämään 
Louhelta mystistä taikakalua, sampoa. Matkaan lähde-
tään ratsain, sillä Pohjolaa pelkäävä Ilmarinen on sitä 
mieltä, että ”vakavammin maisin matka”. Myöhemmin 
miehet löytävät veneen itkemästä kurjaa, kuivaa kohta-
loaan ja jatkavat matkaa vesitse, jolloin myös Lemminkäi-
nen lyöttäytyy mukaan.

Matka joutuu, kunnes vene kalahtaa karille. Lemmin-
käinen ilmoittaa, että ”vene on hauin hartioilla, ve’en 
koiran konkkaluilla”. Lemminkäinen ja Ilmarinen yrittä-
vät ottaa haukea hengiltä, mutta Lemminkäinen putoaa 
veteen ja Ilmarisen miekka hajoaa. Silloin Väinämöinen 
tarttuu miekkaan ja tappaa pedon. Kun kala on syöty ja 
jäljellä ovat vain kalanluut, Väinämöinen pysähtyy miet-
timään, mitä niistä vielä tulisi. 

Seppä Ilmarinen tuumaa: ”Ei tule tyhjästä mitänä, kalan 
ruotasta kalua”, mutta Väinämöisellä on idea: ”Näistäpä 
toki tulisi kalanluinen kanteloinen.” Nyt Väinämöinen 

kykenee luovuuteen, johon hänestä ei ollut vielä aiem-
malla veneretkellään, Vellamon neidon onginnassa. Tuol-
loin hän ei osannut ”pidellä” Vellamon neitoa kuin olisi 
pitänyt, eli hän ei malttanut pysähtyä ihmettelemään ja 
todella katsomaan tätä – ottamaan selvää, mikä olento 
oikeastaan on vaan tarttui puukkoon paloitellakseen sen 
kuin minkä tahansa kalan.

Suuren hauen luita katsellessaan Väinämöinen näkee 
enemmän kuin kaikkein ilmeisimmän: hän näkee kante-
leen aihion, ja sen hän myös rakentaa. Kun Väinämöinen 
soittaa kannelta, sen ääni on niin ihana, että kaikki kyn-
nelle kykenevät rientävät kuulemaan soittoa. Niin pedot 
kuin saaliseläimet sekä maan, ilman ja veden olennot 
rientävät rinta rinnan ”iloa imehtimähän”. Veden emäntä-
kin nousee maihin ja nukahtaa kuin lapsi kauniin soiton 
tuudittamana. Maailmojen väliset rajat kaatuvat ainakin 
hetkellisesti.

Lönnrot – oman aikansa Väinämöinen
Kanteleensoittokohtaus kuvaa voimaa, joka musiikilla ja 
taiteella parhaimmillaan on. Tästä avautuu kiinnostava 
yhteys Elias Lönnrotiin. Jos kokemuksistaan viisastunut, 
tuonelasta ja Antero Vipusen vatsastakin puuttuvia sano-
ja hakenut Väinämöinen näkee kalanluissa kanteleen ai-
hion, näki Lönnrot valtavassa kansanrunoaineistossa Ka-
levalan ja vielä yksityiskohtaisemmin kolmessa erillisessä 
runossa Aino-tarun. Kun Lönnrot laittoi Ainon muuttu-
maan Vellamoksi, hän laittoi Ainon myös saamaan kiinni 
voimastaan ja säilyttämään symbolisen vapautensa. 

Vaikka Lönnrot käsitteli Vellamo-runoa Ainon kannalta 
”oikein”, oli hänkin Väinämöisen tavoin Vellamon edessä 

”Joukahainen haastaa Väinämöisen laulukilpaan.”
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ymmällään. Kalevalan koostamisesta kertovissa muistiin-
panoissaan hän tarjoaa Ainon Vellamo-muodonmuutok-
sen syyksi tämän ylimaallista velvollisuudentuntoa: ”Hän 
oli tullut veljensä lupauksen täyttämään, ettei Väinämöi-
sellä olisi syytä Joukahaista sanansa syöjäksi soimata.”

Lönnrot siis tulkitsi, että Aino, jonka veli oli uhrannut 
oman päänsä edestä, olisi tullut vielä Vellamon neitona 
pintaan pelastamaan veljensä kunnian! Toki fiktiivisen 
hahmon motiivit pysyvät mysteereinä, mutta silti nyky-
tutkijoiden selitys nuoren neidon vapauden säilyttämi-
sestä ja oman voiman löytymisestä kuulostaa Lönnrotin 
selitystä uskottavammalta.

Miten Lönnrot onnistui kuitenkin luomaan Aino-tarusta 
niin kiehtovan?

Vellamo – tuulahdus tuonpuoleisesta
Vuonna 1832 julkaistussa lääketieteen väitöskirjassaan 
Lönnrot pohti ihmisen tietämyskykyä ja jakoi sen kah-
teen puoliskoon, syvyyksiin kurottavaan yöpuoleen ja 
korkeuksiin kurottavaan päiväpuoleen. Tiedon yöpuo-
leen kuuluivat Lönnrot mukaan ”aavistusten, mieleen-
johtumien, unien ja visioiden antamat mielikuvat”, kun 
taas tiedon päiväpuolen alueita olivat ”aistimukset, äly 
ja järki”. 

Lönnrot ei siis rationaalisesti, ”tiedon päiväpuolella”, 
Ainon muodonmuutosta Vellamoksi ymmärtänyt, mutta 
”tiedon yöpuoli” auttoi häntä intuitiiviseen ymmärtämi-
seen. Tämä todistaa intuitiivisen tiedon yöpuolen voimaa. 
Jos intuitiota pidetään pimeänä ja arvaamattomana niin 
kuin Louhen hallitsemaa Pohjolaa, niin siellä, tietoisuu-
den ulottumattomissa, asuvat myös suurimmat lahjamme 
ja löytämistä odottavat oivalluksemme. 

 ”Aino ja Väinämöinen eivät ymmärrä toisiaan alkuunkaan.”
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Kirjailija ja tutkija Ainon jalanjäljissä
Kiinnostukseni Ainon hahmoon heräsi, kun julkaisin  
        2006 omaelämäkerrallisen esikoisromaanin  
  Alkuvedet. Kirjan kannessa päähenkilö  
    sukeltaa lumpeiden alle kuin Aino  
     konsanaan, ja kun näin sen, minusta  
    tuntui sekä hienolta että hirvittävältä.  
      Hienolta siksi, että graafikko oli sel- 
      västi tunnistanut sukutarinani yhtey- 
       den Ainon tarinaan, ja hirvittävältä  
         siksi, ettei Ainon tarina muistaak- 
   seni päättynyt hyvin.

        Valmistuttuani toimittajaksi  
        aloin opiskella kirjallisuutta,  
        ja pääsin perehtymään Kale-

Vellamon neidon onginta ja kalanluisen kanteleen soit-
to kuvaavat mielestäni hyvin sitä, miten näiden lahjojen 
edessä on toimittava – ettei niitä lähestyttäisi korskeasti 
puukko ojossa niin kuin Väinämöinen Vellamoa, vaan 
harkiten ja niihin kätkeytyviä mahdollisuuksia pohtien, 
aivan kuin Väinämöinen kalanluita ihmetellessään.

valaan ja Ainon tarinaan. Halusin selvittää, miksi tämä 
”ilman kaiken ihanuutta” ihasteleva kaunosielu katoaa 
veteen samalla, kun hänestä epäreilusti kauppaa tehneet 
miehet jatkavat seikkailujaan? Tutkimustyöstäni syntyi 
väitöskirja ”Kalevalan naiset ja tiedon yöpuoli – Elias 
Lönnrotin jalanjäljissä kohti Kalevalan naisten tarinoita”, 
joka tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa viime keväänä.

Lisää Ainosta: https://ainoilua.fi/
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Riikka Juvosen maalauksia Kalevalan naisista oli kesän 
ajan esillä Porvoon Näsin kartanossa, ”Oodi Suomelle” 
-näyttelyssä. Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaan kuulu-
neessa näyttelyssä oli Juvosen töiden lisäksi esillä myös 
muita suomalaisuutta juhlivia töitä. 

Taiteilija on ylpeä suomalaisuudestaan ja pohtii suoma-
laisuuden näkyvän hänen työtavoissaan peräänantamat-
tomuutena, hiljaisuutena ja jopa hartautena. Toisaalta 
Riikka Juvonen myös kritisoi suomalaisia. Ulkomailla 
asutut vuodet opettivat hänelle, että suomalaisia todella 
vaivaa arvottomuuden ja alemmuuden tunteet, joille ei 
ole mitään perusteita. Hän uskoo arvottomuuden juon-
tuvan siitä, miten hänen mukaansa Suomessa ihmisiä 
kolhitaan silloin, kun pitäisi taputtaa. Juvonen pyytääkin 
satavuotiaan kotimaansa kansalaisia olemaan ystävälli-
sempiä toisilleen ja kunnioittamaan toisiaan.
 
Inspiroiva Kalevala
Kalevala kiinnosti taiteilija Riikka Juvosta jo opiskeluai-
koina, mutta sittemmin hän on löytänyt kansalliseepok-
semme vahvoine naishahmoineen toden teolla. Juvosen 
kirjoittama ja kuvittama teos ”Louhen hymy” on hänen 
mukaansa kunnianosoitus Kalevalan vahvoille naisille, 
joista voi ottaa naisenmallia 2020-luvullekin tultaessa. 
 

Kalevalan lisäksi myös Raamattu on innoittanut Juvos-
ta taiteessaan, sillä hän rakastaa symboleihin piilotettua 
elämänviisautta. Kalevalastakin löytyy vaikutteita Raa-
matusta, sekä myös antiikin mytologiasta. Kalevalan nai-
sista Juvosen suosikkeja ovat Louhi, jota hän luonneh-
tii Pohjoisen Zeuksi, sekä Lemminkäisen ja Ainon äidit. 
Lemminkäisen äitiä hän arvostaa tämän voimakkaan äi-
dinrakkauden vuoksi. Lisäksi naisen onnistunut anopin 
tehtävä kiehtoo häntä. Myös Ainon äidin kasvutarina 
opportunistista yhteiskuntavastuunkantajaksi herättää 
ihastusta taiteilijassa. Kalevalaa ja suomalaisuutta voisi 
verrata peruskiveksi Juvosen töissä.

Taide yksi perustarpeista
Kipinän taiteeseen Riikka Juvonen sai jo lapsuudenkodis-
taan, jossa taide oli vahvasti esillä isän kuvanveistäjäam-
matin vuoksi. Juvonen muistaa haaveilleensa taitelijan 
urasta jo viisivuotiaasta lähtien. Hän tekee taidetta teke-
misen halusta ja pakosta. Jos Juvonen joutuisi pidättäy-
tymään taiteen tekemisestä, hän tulisi omien sanojensa 
mukaan seinähulluksi. Vaikka taide onkin hänelle kuin 
yksi perustarpeista, Juvonen toivoo taiteensa ilahdutta-
van myös muita. Taitelija toivoo välittävänsä iloa, arvok-
kuutta sekä elämän- ja lähimmäisenrakkautta töidensä 
avulla.

Kirjoittaja on Kalevalaisten Naisten Liiton kevään 2017 
korkeakouluharjoittelija.

Kansalliseepoksemme on 
riemujen riemu

Taiteilija ja kirjailija Riikka Juvonen  
saa inspiraationsa värikylläisiin  
maalauksiinsa myyteistä. 

Teksti Karoliina Randelin

 
”Suomalaisuus on  

maa jalkojeni alla,  

kansalliseepoksemme  

riemujen riemu.  

Hyvä me!”
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Arviot

Aino Kallaksen tuotantoa on tutkittu paljon ja kirjailijan 
päiväkirjatkin on julkaistu jo hänen elinai-
kanaan. Vuonna 1956 kuollut Kallas on silti 
edelleen kiinnostava ja ajankohtainen; hänen 
tuotantoaan tutkitaan, luetaan ja julkaistaan 
jatkuvasti ja sitä käännetään yhä uusille kie-
lille. Silja Vuorikurun teos on ensimmäinen 
varsinainen Aino Kallas -elämäkerta. 

Aino Julia Maria Krohn syntyi Kiiskilän karta-
nossa Viipurin lähellä 2.8.1878. Hänen isänsä 
Julius Krohn oli kielen ja kansanrunouden 
tutkija mutta myös runoilija, joka kirjoitti ni-
mimerkillä Suonio. Julius Krohn hukkui vuon-
na 1888 Ainon ollessa kymmenvuotias. Aino 
Kallas käsitteli myöhemmin isän kuolemaa omaelämäker-
rallisina pidetyissä romaaneissaan Kirsti (1902) ja Katinka 
Rabe (1920). Aino Kallas (silloin vielä Aino Krohn) julkaisi 
esikoisrunokokoelmansa Lauluja ja balladeja vuonna 1897 
nimellä Aino Suonio. Vuonna 1900 Aino avioitui virolaisen 
kansanperinteen tutkijan Oskar Kallaksen kanssa. Aviolii-
ton myötä Aino Kallas menetti Suomen kansalaisuuden, 
jonka hän sai uudelleen vasta vuonna 1953.

Elämäkerta etenee perinteiseen tapaan kro-
nologisesti. Kallaksen tuotanto on myös vah-
vasti mukana elämänvaiheiden käsittelyssä; 
tekstien syntyvaiheiden, julkaisun ja vastaan-
oton käsittely onkin kiinnostava ja tärkeä osa 
kirjailijan elämää. Kallas käsitteli teksteissään 
myös virolaisia aiheita, ja Vuorikuru nostaa-
kin esille Aino Kallaksen kirjailijakuvien eri-
laisuuden Suomessa ja Virossa. Eri kirjoja 
pidetään tärkeinä ja keskeisinä ja niitä myös 
luetaan eri tavoin. Virossa Eino Leinokaan 
ei ole ollut yhtä vahvasti Kallaksen tuotannon tulkinnan 
painolastina kuin Suomessa. 

Itsekin Kallaksen tuotannosta väitellyt Vuorikuru on teh-
nyt tarkkaa ja huolellista työtä. Kirja on laadittu tieteel-
listen periaatteitten mukaisesti, mutta viitteet on koottu 
kirjan loppuun, joten ne eivät katkaise lukemista; kirjan 
voi lukea melkein romaanin tapaan. 

Suomen kansallismuseon historia avautuu vivahteikkaa-
na ja monipolvisena Kansallismuseon raha- ja 
mitalikabinetin johtajan Tuukka Talvion ky-
nästä. Kirja on osa Museoviraston neliosaista 
historiaa ja samalla kiehtovin, koska kirjoit-
taja pureutuu museotoiminnan ytimeen, ko-
koelmiin ja näyttelyihin. Ajassa sukelletaan 
aina 1800-luvun alkupuolelle asti. 

Kirja jakautuu yhteentoista lukuun, joista 
ensimmäiset selvittävät alkulähteiden, Turun 
Akatemian, Keisarillisen Aleksanteri-yliopis-
ton Etnografisen museon, Muinaistieteellisen 
toimikunnan kokoelmien ja Ylioppilasosa-
kuntien kansatieteellisen museon vaiheita. 

Harvat muistavat, että Zachris Topelius oli Yliopiston 
museon esimiehenä, kun museo avattiin 1872 Arppeanu-
missa. Kansallismuseon kansanpukukokoelmien ytimenä 
taas on ylioppilasosakuntien keräämä aineisto, joka oli 
esillä ensimmäisessä Suomen yleisessä näyttelyssä 1876.  

Museoaate sai uutta pontta kun muinaismuistoasetus sää-
dettiin 1883 ja perustettiin Muinaistieteellinen toimikunta 

1884. Suomen menestys Pariisin maailman-
näyttelyssä heijastui rakennukseen, johon oli 
alusta lähtien suunnitteilla Kalevalahuone ja 
Akseli Gallen-Kallelan Kalevala-aiheiset fres-
kot. Sodan myllerrysten takia museo avattiin 
1916. Toisen maailmansodan aikana näyttely-
toiminta jatkui, ja marraskuussa 1940 pidet-
tiin mm. suosittu kultakeräysnäyttely.  

1970-luvulta lähtien Kansallismuseo kävi 
läpi useita organisaatiomuutoksia, joiden 
saatossa avattiin Merimuseo (2008), mutta 

jouduttiin luopumaan mm. Kulttuurien museosta ja kar-
tanomuseoista. 

Kirja on laadittu tieteellisellä tarkkuudella, silti mielen-
kiinto säilyy pitkin lukuelämystä. Kirjan runsas kuvitus 
houkuttelee tarttumaan uusiin lukuihin.

Teksti Merja Leppälahti

Silja Vuorikuru: Aino Kallas.  
Maailman sydämessä.  
Helsinki: SKS, 2017. 322 sivua.

Kirjailijan muotokuva

Tuukka Talvio: Ikkuna menneeseen ja tulevaan.  
4/ Suomen kansallismuseo. 
Museoviraston julkaisuja 7, 2016. 374 s.

Suomen  
kansallismuseon tarina

Teksti Ildikó Lehtinen
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Ilari Aallon ja Elina Helkalan Matkaopas keskiaikaan 
palkittiin Tiedonjulkistamisen palkinnolla. 
Pariskunnan uutuuskirja Matka muinaiseen 
Suomeen käsittelee yleistajuisesti Suomen 
alueen kiinteitä muinaisjäännöksiä. Kirjan 
johdannossa neuvotaan internet-sivustoja, 
joilta löytyy tarkat kulkuohjeet kiinnostaville 
muinaisjäännöskohteille, ja lähdeluettelosta 
löytyy vielä lisätietoja.

Teos kattaa koko maan Ahvenanmaalta Nuor-
gamiin ja ajallisesti kivikaudelta toisen maail-
mansodan aikoihin saakka. Jokaista Suomen 
muinaisjäännöstä ei tietenkään ole esitelty, 
vaan ne on ryhmitelty kuuteen ryhmään ot-
sikoilla Pyhät paikat, Asuinpaikat, Vainajat, 
Jäljet kivissä ja kallioissa, Elinkeinot ja liikkuminen sekä 
Sodankäynti, linnat ja linnoitukset. Jokaisesta on esitelty 
monentyyppisiä esimerkkejä sekä kerrottu, miltä ajalta 
kukin on peräisin. Kiinnostava on esimerkiksi tieto, että 
keskiaikaisesta Ulvilan kaupungista on ny-
kyään jäljellä vain kirkko. Kirjassa esitellään 
myös Suomen ainoa arkeologinen maailman-
perintökohde, Sammallahdenmäen hiiden-
kiukaat.
 
Kirjan alku- ja loppuluvuissa annetaan hyvää 
yleistietoa Suomen historian aikakausista, 
arkeologisista tutkimuksista, kohteita kos-
kevasta lainsäädännöstä ja siitä, mitä arke-
ologisten tutkimusten avulla voidaan saada 
selville. Uudet löydöt voivat haastaa vanho-
ja käsityksiä. Esimerkiksi vasta 1980-luvulla 
osoitettiin, että nykysuomaiset polveutuvat 
Suomen alueen varhaisista asukkaista eikä 
tänne ole koskaan saapunut yhtenäistä ”suo-
malaiskansaa”, kuten joskus on otaksuttu. 

Kirja antaa paljon tietoa kiinnostavista kohteista, joita 
Suomessa voi nähdä, olipa sitten kiinnostunut hiiden-
kiukaista, kuppikivistä, uhrilähteistä, linnoista tai sotien 
jäljistä. Samalla kirja kertoo laajemminkin kotimaisesta 
menneisyydestä ja entisajan elämänmenosta. 

Kalevalan naisten  
salaisuus
Tiina Piilola: Taivaanmerkit,  
Kustantamo S & S. 2016

Teksti Sirpa Huttunen

Kotimaisia  
nähtävyyksiä
Ilari Aalto & Elina Helkala: Matka muinaiseen 
Suomeen. 11000 vuotta ihmisen jälkiä.  
Atena, 2017.6

Teksti Merja Leppälahti

Taivaanmerkit on laadukas viihdekirja, jota voi suositella 
lukijalle, joka ei tavallisesti tästä tyylilajista 
innostu. Romaani on suomen kielen ilotuli-
tusta, hauskoja huomioita ja kekseliäitä viit-
tauksia nykykulttuurimme. Tiina Piilolan ro-
maani kertoo väitöskirjaa tekevästä Emmasta, 
joka elää ruuhkavuosiaan potien tuttua nyky-
naisen riittämättömyyttä. Perheeseen kuuluu 
mies ja murrosikää lähestyvä tytär. Väitöskir-
jassaan Emma on päättänyt ratkaista Kaleva-
lan naisten salaisuuden – paljastaa ikivanhan 
tarinan todellisen yöpuolen. Miten Kalevalan 
naisten tarinat jatkuivat Elias Lönnrotin lope-
tettua? Piileekö taustalla kätketty salaisuus? 

Samaan aikaan Emman oman elämän suunta 
on hukassa ja mieltä kalvaa epäilys puolison salasuhtees-
ta hemaisevan julkkisnaisen kanssa. Emma yrittää ratkoa 
arjen ja avioliiton ongelmia vaihtoehtoterapioiden avulla: 
auttaisiko henkinen astrologia tai jälleensyntyterapia?

Piilola kirjoittaa hauskasti suomen kieltä 
taitavasti viljellen. Monenlaiset luonnonmu-
kaiset terapiat tuntuvat antavat lohtua yksi-
näiselle nykynaiselle. Todellisessa elämässä 
Piilola on tehnyt kirjallisuuden alan väitös-
kirjan Kalevalan naisista. Onkin hauska lei-
kitellä ajatuksella, että kirjoittaja purkaa luo-
valla kirjoittamisella väitöskirjan aikaista 
ahdistusta. Molemmissa kirjoissa lukija naut-
tii lahjakkaan kirjoittajan kauniisti soljuvasta 
kielestä. Teksti on poikkeuksellisen hienoa ja 
hyvin hiottua. Löytyykö salaisuus ja selviää-
kö Emman oman elämän kiemurat? 
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Pidä perintees!
Helkanuorten liiton kesäleiri järjestettiin kesä-
kuussa Petäjävedellä. Leiri kantoi nimeä ”100 
pistoa perinteeseen”, joka on myös Helkanuor-
ten liiton ja Karjalaisen Nuorisoliiton yhteisen 
Suomi 100 -projektin nimi. Karjalaisen Nuori-
soliiton puheenjohtaja Outi Mulari tanssittikin 
koko helkajoukkoa iloisella otteellaan. Yhteises-
ti ohjattu “Sain minä laulun palkastani” -esitys 
nähtiin osana Karjalaisten liiton kesäpäivien 
ohjelmaa Suistamon seuran laulujuhlilla ja 
pruasniekassa. Laulu, leikki, runo ja soitto 
liittyivät sopuisasti yhteen Palokan Peliman-
nitalon pihamaalla. Juhlavieraat tempaistiin 
mukaan piirileikkien pyörteisiin. 

Esiintymisen jälkeen juhlapukuiset helkanuoret yllättivät 
kaupunkilaiset Flashmob-esityksellään Jyväskylän ydin-
keskustassa. Onnistunut retkipäivä Jyväskylään päätet-
tiin vierailemalla Suomen käsityön museossa kansallis-
pukukeskuksen upeassa näyttelyssä. Kädentaidot olivat 
esillä myös leirin muussa ohjelmassa, jossa letitettiin 
hiuksia ja valmistettiin pirtanauhoja. Parasta helkaleiris-
sä oli kuitenkin yhdessä oleminen ja vanhojen tuttujen 
tapaaminen. Yhdessä me helkatkin olemme enemmän! 

Juhlavuoden jälkeen Helkaliitto on suurien haasteiden 
edessä, sillä liiton vähäisen jäsenmäärän takia Opetus-
ministeriö ei katsonut Helkanuorten liittoa valtionapu-
kelpoiseksi. Keskellä lastenkulttuurin kärkihankevuotta 
Helkaliitto joutuu tarkastelemaan omaa toimintaansa 
uudelleen ja miettimään omaa erityistä asemaansa kult-
tuurikasvatuksen ja erityisesti perinnekasvatuksen ylläpi-

Helkanuorten kuulumisia

Teksti Maarit Kaija, Outi Sané, Kaisa Räsänen ja  
Riitta Varpuharju, kuva Seija Tiihonen

Hei sinä perinteiden suojelija!  
Haluatko sijoittaa kulttuurisi tulevaisuuteen?
Perinne on alati elävää ja muuttuvaa. Vanhat perinteet 
unohtuvat mielistä, jollei niitä ylläpidetä. Me Helkanuor-
ten liitossa teemme konkreettista työtä lasten arjen kes-
kellä. Kerromme, opetamme ja muistutamme niistä perin-
teistä, jotka ovat kenties katoamassa.

Helkanuorten liitto tekee arvokasta lasten ja nuorten pe-
rinnekasvatusta. Toimintamme keskittyy sanalliseen ja 
suulliseen perinteeseen ainoana yhdistyksenä Suomessa. 
Helkoilta taittuvat myös kanteleensoitto ja piirileikit. Toi-
mintamme tarvitsee tukea, myös sinulta.

Helkanuoret ovat kerhoissaan ja kokoontumisissaan saaneet vuo-
den mittaan suunnitella, kuvata ja editoida lyhyitä videoita. Nämä 
videot kannattelevat lastenkulttuuria ja heidän perinteitään. Jokai-
nen kannattajajäsenemme saa ilahduttavan videotervehdyksen ja 
pääsee näkemään nykypäivän helkatyötä. 

Sijoittamalla vähintään 20 euroa kannattajajäsenyy-
teen, me viemme sen suoraan lasten perinnekulttuurin 
ylläpitoon. Helkanuoret on harrastuksena matalan kyn-
nyksen toimintaa.

Meillä ei ole palkallisia toimijoita, vaan teemme kaiken 
työn talkoovoimin. Näin ollen sijoitus liittoomme menee 
suoraan lasten leireihin, oman lehtemme Perinneporinan 
julkaisuun ja ohjaajien koulutuksiin. 

Pienellä summalla voit tehdä suuren teon kulttuurin parissa!

Liity kannatusjäseneksi osoitteessa
www.helkanuortenliitto.fi/pida-perintees 

täjänä. Helkaliiton toiminnan perusajatus on aina ollut, 
että tuntemalla oman historiansa, suomalaisen perinteen 
ja erityisesti sen ikirikkaan kansanrunouden voi jokainen 
pitää kiinni omista perinteistään.
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Puheenjohtajalta

Minulla oli onni ja tilaisuus työskennellä Suomen kansal-
lismuseossa pukujen parissa. Hilkka Vilppulan pyynnöstä 
sain ensituntuman suomalaisiin kansanpukuihin inven-
toimalla silloisen kansatieteellisen näyttelyn kansanpu-
kuja vuonna 1974. Tutkimusapulainen Anja Punamäen 
kanssa käänsimme mannekiinien vaatteita nurin etsimäl-
lä niiden esinenumeroita. Seuraavaksi näkökulmani laa-
jeni, kun Kulttuurien museon silloisen johtajan Pirjo Var-
jolan ohjauksessa valmistauduin näyttelyyn Puku peittää 
ja paljastaa (1976). Oli sykähdyttävää avata matka-ark-
kuja ja laatikoita, joihin ei kukaan siihen mennessä ol-
lut kurkistanut. Suomalais-ugrilaisten kansojen pukujen 
lisäksi osakseni osuivat Balkanin kansojen puvut, joissa 
on lännen ja idän pukukulttuurin vaikutusta: kirjontaa, 
rahakorujen hohtoa ja loisteliasta kutomataitoa. Taide-
hallin pukunäyttely keräsi yleisöä, ja määritteli minunkin 
tutkimussuuntaa. 

Elämykset pukujen parissa jatkuivat, kun tutkija, myö-
hemmin yli-intendentti Pirkko Sihvon kanssa kävimme 
johdonmukaisesti läpi niin suomalaisia kuin norjalaisia, 
ruotsalaisia, saamelaisia, venäläisiä, virolaisia ja latvia-
laisia kansanpukuja. Laajamittaiset katsaukset havah-
duttivat yhtäläisyyksien ja poikkeuksien kohtaamiseen. 
Kansallispukujen kuvastoista tuttujen pukujen lisäksi 
”löydettiin” muodikkaita liivejä ja jakkuja, joiden esiku-
vat löytyivät säätyläisten parista. Renessanssin ja barokin 
tyylivirtausten lisäksi huomattiin, miten empire on lyönyt 
leimaansa myös suomalaisiin kansanpukuihin. Sukellus 
varastojen uumeniin kertoi suomalaisnaisten kekseliäi-
syydestä, muotitietoisuudesta ja monipuolisesta käsityö-
taidosta. Meitä kiinnosti, miten näitä pukuja oli pidetty, 
ja siksi suuntasimme katseemme varhaisiin valokuviin, 
mutta myös taideteoksiin. Tuloksena oli kansanpukujen 
laaja katselmus Hämeenlinnassa (1984) ja samanniminen 
pukujulkaisu Rahwaan puku.

Suomalais-ugrilaisten kansojen loisteliaat kansanpuvut 
lumosivat jopa tiedemiehiä, jotka hankkivat niitä Kansal-
lismuseon suomalais-ugrilaisiin kokoelmiin. Kulttuurien 

museon näyttelyissä esiteltiin näitä lumouksia eri yhteyk-
sissä, ja lisäksi niistä tehtiin kaavoja, mallipukuja ja jär-
jestettiin työpajoja. Työparina on ollut museomestari Ulla 
Kostiainen, joka on kokoelmien olkainhameiden eli fere-
sien mukaan on tehnyt kolme eri vaihtoehtoa nykykäyt-
töön. Näyttelyn Rajantakaista Karjalaa (2008) avajaisiin 
pukeuduimme näihin hameisiin, joiden kanssa kelpuutet-
tiin tavallinen pitkähihainen T-paita. Hulmuavat helmat 
keräsivät yleisön katseita. 

Olen saanut itselleni yhden näistä hameista, joihin on 
saatu kangas Marimekolta. Olkainhameeni on nyt ahke-
rassa käytössä osoituksena Marimekon ja kansanomaisen 
puvun onnistuneesta liitosta. Entisajan karjalaiset naiset 
olisivat mielestäni hyväksyneet Ullan toteuttaman puvun 
omakseen – sehän kertoo käsityötaidosta ja kauneuden 
tavoittelusta. 

Elias Lönnrot havaitsi rukajärveläisiä naisia matkallaan 
kesällä 1835 ”koriasti” pukeutuneina.

”Naiset	oltih	kaikki	paitahiemoisillah,	 joko	sitte	paiat	pun-
aset	eli	valkoiset.	Paian	päällä	oli	hameet	liivin	kera	yhteen	
ommeltu	eli	 leikattuki,	 vaikka	 liiviksi	 sitä	ei	hyvästi	 taitaisi	
sanoakkana	koska	hamehesta	voan	kävi	kun	muutki	kan-
nattimet	eli	viilekkeet	kaksi	tuuman	eli	paremman	levyistä	
rihmaa	olkien	ylitse.	Pää	oli	jokaisella	palmikoilla	ja	palmi-
kosta	heilu	selkeä	myöten	½	kyynärän	pituinen	ja	1	½	tuu-
man	levyinen	½	kyynärän	pituinen	ja	1	½	tuuman	levyinen	
silkkinen	rihma	alas.	Muuten	oli	pään	ympäri	kaikilla	siottu	
huivi	sillä	tavalla	että	se	ensin	oli	¾	korttelin	levyiseksi	las-
kettu	 ikäskun	 miehet	 kaulahuivinsa	 laskevat.	 Sellaisna	 oli	
se	 otsapuolelta	 alkaen	 siottu	 pään	 ympäri,	 taka	 puolelta	
palmikon	 juurelta	 yhellä	 puolisolmulla	 helposti	 kiinnitet-
ty.	Jos	 ken	 tahansa	olisi	 nämät	 kisanaiset	 nähnyt,	 ei	 olisi	
hän	luultavasti	muuta	virkkaa	tainnut,	kun	että	olivat	koriat	
vaatteissansa.”

Puku peittää ja paljastaa
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PORO ER – huomenta mariksi - toivotti emäntämme 
ani varhain saapuessamme Untson kylään, Marinmaan 
itärajan tuntumaan, matkamme ensimmäisenä päivä-
nä. Meille tarjottiin tuoretta leipää, munankeltuaisella 
keltaiseksi siveltyä rahkakakkua ja kotikaljaa perintei-
sen tervetuliaislaulun siivittämänä. Vastaanottajat olivat 
pukeutuneita kauniisiin kansan- tai kansallispukuihin. 
Lämmin ja ystävällinen vastaanotto toistui aina uuteen 
paikkaan saapuessamme. Olimme tervetulleita, emme-
kä vähiten siksi, että matkanjohtajana toimi Liiton pu-
heenjohtaja, Marinmaan kunniakansalainen, Ildikó Leh-
tinen. Hänen ylivertaisen asiantuntemuksensa ansiosta 
matkasta muodostui ainutlaatuinen kokemus.

Oli sykähdyttävää nähdä, miten luontevasti paikalliset 
naiset pukeutuivat upeasti kirjottuihin kansan- tai kan-
sallispukuihin, ja tuon tuostakin kajahti kirkas yhteis-
laulu vieraille ja kutsu piiritanssiin. Tyypillisen suoma-
laisen jäykistelyn jälkeen olimme pian kaikki iloisessa 
piirileikissä. Mikä ihana ja hauska tunne!

Jos olivat kirjailut runsaita, niin olivat myös tarjoilut! 
Pöydät notkuivat perinneherkkuja, ja saimme myös 
maistaa paikallista uunissa paistettua palsh’ia, johon ka-
lan sijasta oli ruistaikinaan leivottu lihaa, riisiä ja lant-
tua. Teen ohella paikallinen leivästä tehty pontikka oli 
parasta kyytipoikaa! 

Kylänraitteja reunustivat koristeelliset vanhat ja uudet ta-
lonpäädyt, ja lehmät, kukot, kanat, koirat, ankat ja han-
het vahtivat omia reviirejään sulassa sovussa. 

Lähteeltä lähteelle -retkellä kuulimme marilaisten, yhä 
elävästä luonnonuskonnosta. Matkatessamme läpi aal-
toilevan, vihreän tasankomaiseman ohitimme pyhiä leh-
toja ja virkistäydyimme parantavissa lähteissä. 

Joshkar-Olassa tapaaminen ja illallinen paikallisen nais-
järjestön Saskavijn jäsenten kanssa oli upea ja mieltä 
ylentävä päätös matkalle.
 
Kiitos vieraanvaraisuudesta rakkaat sukulaiset!  
Kiitos Ildikó, unohtumattomasta matkasta!

Sukuloimassa Marinmaassa
Teksti ja kuvat Kaise Meltti
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Äitini Aino-puvussa 
Teksti Satu Koskimies

Äitini, kanteletaiteilija Ulla Katajavuori (1909−2001) 
käytti esiintymisasunaan yleensä Aino-pukua. Sen sini-
sen mekko-osan rikastavat kirkkaanpunainen esiliina ja 
valkoinen pusero, iso rintaneula sekä monet ketjut ja 
koristeet. Äidistä kirjoittamaani elämäkertaromaaniin Te 
näitte mun soittoni riemun (Tammi, 2003) sisältyy ku-
vaus siitä, miltä äidin sonnustautuminen lumoavaan Ai-
no-pukuun lapsen silmissä näytti:

Äidillä on nyt yllä Aino-puku. Oikeastaan se ei ole kan-
sallispuku vaan fantasiapuku, sanoo äiti. Hänen kävel-
lessään vyötäröä kiertävästä helyketjusta irtoaa pientä 
himmeää musiikkia, niiden sävelten alkuja joita soitta-
maan äiti on pian menossa. Olkapäille hän on kiinnittä-
nyt ketjun, jossa killuu pienenpieni veitsi itsensä kokoi-
sessa nahkatupessa. Sen vieressä riippuvat vieri vieressä 
tulusrauta, nahkakukkaro ja korvalusikka.

Jalassa äidillä on nylonsukat, ja minä tiedän, että joka 
kerta vetäessään ne jalkaan äiti on uhmamielellä. Tämä 
on vakava asia. Sillä yksi kalevalainen nainen oli kerran 
sanonut moittivasti äidille, että kansallispuvun kanssa 
pitäisi aina pitää alkuperäisen hautalöydön mukaisia val-
koisia sukkia.

− Ja minä kun en mitään ruumiin sukkia jalkaani lai-
ta, sanoi äiti siihen.

Äiti on kaunis. Äiti on jo melkein kokonaan toisessa maa-
ilmassa. Hän on voittamaton ja täynnä varmuutta.

Muinaispukuni
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Suomussalmen Kalevalaiset / teksti Katri Rissanen, 

kuva Alpo Rissanen

Lönnrot ja Via Kalevala

Suomi 100 -juhlavuonna kelpaa olla suomussalmelai-
nen ja kalevalainen! Suomussalmen kautta Kajaanin 
piirilääkäri Elias Lönnrot kulki melkein kaikilla Vienaan 
suuntautuvilla runonkeruumatkoillaan, ja tiettävästi Ka-
levalaan siirtyi aineistoa myös Suomussalmelta, jonka 
Lönnrot mainitseekin Kuhmon ohella Vanhan Kalevalan 
esipuheessa.

Suomussalmella on kaksi paikkaa, joihin Lönnrotin nimi 
liittyy kiinteästi: Karhulanvaara, jossa sijaitsi pappila jat-
kosodan lopulle saakka, ja nykyisin kotiseutumuseona 
oleva Alanteen pirtti, jossa Lönnrot viipyi usein pitkään 
toimittaen sieltä käsin aikakauslehti Mehiläistä. Kaleva-
lan merkitystä ja erityisesti Alanteen pirtin roolia koros-
tamaan Suomussalmen kalevalaiset suunnittelivat muis-
tolaatan, joka paljastettiin museon täyttäessä 50 vuotta. 
Elämysmatkojen Via Kalevala -kävely toteutui tänä vuon-
na Suomussalmella, kirjaimellisesti Lönnrotin jalanjäl-
jillä. Vuokin kyläyhdistys on merkinnyt ja kunnostanut 
vanhaa Vienan reittiä lähes 30 kilometriä. 

Ensimmäisen päivän kävely suuntautui vanhaa kirkkotietä 
Alanteen pirtiltä Karhulanvaaralle Ståhlberg-seminaariin. 

Via Kalevala -hankkeen tavoitteena on saada aikaan Suo-
men ja Vienan Karjalan läpi kulkeva kulttuurimatkailu- ja 
vaellusreitti vuoteen 2035 mennessä, jolloin Kalevalan il-
mestymisestä tulee kuluneeksi 200 vuotta. Teeman mer-
keissä järjestetään vuosittain kävely- ja kulttuuritapah-
tumia Suomessa ja Vienan Karjalassa. Hankkeen avulla 
halutaan yhdistää terveysliikunta, kulttuuri sekä luonto-
elämykset kokonaisuudeksi.

”Kamanat kohottukohot, lakin päästä laskematta…”  
Suomussalmen Kalevalaiset toivottivat Via Kalevala  
-kävelijät tervetulleiksi Lönnrotin jalanjäljille.

Yhdistyskuulumisia
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Yhdistyskuulumisia

Ilomantsin Kalevalaiset Naiset / teksti Marjatta 

Hiltunen

 
Ilomantsilaiseen tapaan  

”Muinaispuvusta marimekkoon” 

Harvinaisen koleaan toukokuuhun toi lämpimän tuulah-
duksen Ilomantsin Kalevalaisten Naisten ja IloMarin jär-
jestämä tapahtuma ”Muinaispuvusta marimekkoon”.

Lämpiön värikkääseen näyttelyyn oli koottu näyttävästi 
Marimekon tuotantoa eri vuosikymmeniltä. Seinillä heh-
kuivat painokankaat Armi Ratian suunnitteleman pelkis-
tetyn tiiliskivi-kuosin geometrisesta mustavalkeasta aina 
runsaskuvioiseen, moniväriseen Suomi 100 vuotta -juhla-
kankaaseen. Esillä oli myös Marimekon pukuja vuodes-
ta 1963 aina tähän päivään. Osa puvuista oli yksityisiltä 
henkilöiltä, osa myynnissä olevia sekä ns. arkistopukuja.

Karjalaisten naisten käsityötaidot tulivat esille näyttelyn 
kansallis- ja kansanpukuja katsellessa. Useimmiten puvut 
on valmistettu itse, jopa kankaista on osa itse kudottu-
ja. Sarafaaneissa ja fereseissä, karjalaisen kansannaisen 
puvuissa, on ainoastaan liivihameiden kaava yhtenäinen. 
Kankaiden raaka-aineet, kuosit ja värit vaihtelevat run-
saasti käyttäjän oman mieltymyksen mukaan. Pusero on 
yleensä valkoinen ja hameen kanssa käytetään vyötä tai 
esiliinaa. Kansanpuku on ollut myös vaatimattomammin 
valmistettuna yleinen arkivaate.

Näyttelyn yhteydessä järjestettiin arpajaiset sekä puku-
näytös ja upeat tarjoilut siivittivät mukavaa iltaa. Tapah-
tuman päätteeksi syvennyttiin Armi Ratian elämään Jörn 
Donnerin ohjaaman elokuvan ”Armi Elää!” tunnelmissa.

Kuopion Kalevalaiset / teksti ja kuva Jaana Vasankari

Kalevalainen  
viikonloppu Kuhmossa

Kuopion Kalevalaiset ja Liiton varapuheenjohtaja Liisa 
Kiianlinna vierailivat Kuhmossa toukokuussa. Sekä Kuo-
pion että Kuhmon yhdistykselle viikonloppu oli mainio 
tapa verkostoitua sekä vaihtaa ideoita ja kuulumisia. Yh-
distysten – pientenkin – toiminta on tärkeää perinteiden 
kantajina ja uusien perinteiden luojina. 

Molempia yhdistyksiä askarruttavat pitkät välimatkat, 
mikä korostuu Itä- ja Pohjois-Suomessa. Maaseudulla Ka-
levalaiset naiset tekevät laajaa kulttuurityötä, johon eri 
kansankerrokset ja eri-ikäiset osallistuvat. Jäsenmäärät 
eivät kuitenkaan ole kummassakaan yhdistyksissä lähte-
neet kasvuun. 

Yhteisten asioiden pohdinnan lisäksi viikonloppuna tu-
tustuttiin mm. Kalevalan kulttuurikeskus Juminkekoon, 
Suomen kauneimpaan kirjastoon Atalanteen, Kuhmo-ta-
loon ja hotelli Kalevalaan sekä osallistuttiin ortodoksi-
seen liturgiaan. 

Kuhmon kulttuurilaitok-
set ovat vahvoja kivijal-
koja kalevalaisuudelle, 
jolla on paikkakunnalla 
pitkät perinteet. Jo-
kaisen kalevalaisen 
kannattaa käydä joskus 
Kuhmossa.

Kalevalaiselle illalliselle  
pukeuduttiin kansallis- 
pukuun. >> 

<< Kaija Pajunen  
esittelee Marimekon  

uudessa tuotannossa  
olevaa Monrepos-mekkoa, 

jonka Keidas-kuosin  
Annika Rimala on  

suunnitellut.

Kuopion kalevalaisten Rapsakka-kanteleryhmä esiintyi  
Siilifolkissa 18.7.2017. Kuvassa Riikka Asikainen,  
Liisa Saavalainen, Liisa Kiianlinna ja Jaana Vasankari.

PS.
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Riistaveden Kalevalaiset Naiset / teksti Leena Ronkainen ja  

Eila Pitkänen, kuva Hannu Kettunen

Riistavedellä perinteen parissa
Riistaveden perinnepäivää vietettiin heinäkuussa. Myös alueen kalevalaiset 
naiset olivat mukana kokoamalla museoalueelle näyttelyn marimekkotuot-
teista. Lapsia ei unohdettu – heille järjestettiin Suomi 100-teemainen tieto-
visa. Marimekkoaihe kirvoitti vieraissa monia hauskoja muistoja vuosien 
varrelta ja päivän järjestäjille jäi mukavat muistot makusteltavaksi talven 
tuiskuihin.

Yhdistyskuulumisia

Ylä-Savon Kalevalaiset /  
teksti ja kuva Marja-Liisa Patrikainen

Ylä-Savon Kalevalaisilla 
kaksinkertainen juhlahetki

Iisalmessa Olvihallin piha-alueella venesataman tuntu-
massa seisova Pohjolan emäntä -patsas sai kesäkuun 
lopulla kenties ihka ensimmäisen luonnonkukkaseppe-
leensä ja samalla Eija Pennaselle luovutettiin Osmansol-
mu-koru ansiomerkkinä pitkästä aktiivitoiminnasta. 
Navakasta luoteistuulesta huolimatta seppelöintitilai-
suudesta muodostui lämminhenkinen, olihan se samalla 
tapaaminen Kuopion Kalevalaisten edustajien kanssa ja 
oman erikoissäväyksensä antoivat monet upeat kansallis- 
ja muinaispuvut, jotka herättivät ansaittua ihailua  
myös paikalle tulleissa ulkopuolisissa. Vaikkei päivä  
ollutkaan virallisesti nimetty kansallispukujen tuuletuk-
seen, kyllä Poroveden ulapalta puhaltava tuuli liehutti 
tuimasti helmoja ja huiveja. 

Pohjolan emäntä -patsas on  
tehty jälkivaloksena kuvan- 
veistäjä Eemil Halosen  
kuoleman jälkeen veistoksesta,  
jonka alkuperäinen hahmo  
nähdään edelleen Kalevala  
Korun tehtaalla Helsingissä.  
Iisalmen patsas on Olvi-säätiön  
lahja Iisalmen kaupungille ja  
toinen jälkivalos on  
Kuopiossa.  

Götanmaan Kalevalaiset / Teksti Merja Heed ja  

Heli Henriksson Vasara, kuva Merja Heed

LISÄÄ SUOMEA! – MERA FINSKA!

Götanmaan Kalevalaiset elvyttävät kieltä

Göteborgissa kymmenen vuotta toiminut yhdistyksemme 
on huolissaan ruotsinsuomalaisten lasten mahdollisuu-
desta päästä osalliseksi suomen kielen käytöstä. 

”Äidinkielesi ja äänesi ovat hienointa, mitä voit lapsel-
lesi antaa”, sanotaan Tukholman kansainvälisen kirjaston 
esitteessä. Olemme yhdistäneet ruotsalaisen Allas barn-
barn (Kaikkien lastenlapset) -yhdistyksen perusajatuksen 
projektiimme: Ruotsinsuomalaiset tenavat ja heidän iden-
titeettinsä ovat meidän kaikkien asia. 

Olemme jo ennen projektin aloittamista lukeneet satuja 
ruotsinsuomalaisille lapsille ja osallistuneet myös Tukhol-
man Suomen instituutin Lue lapsenlapselle -projektiin.
Elvytysprojektimme toteutetaan Göteborgin kaupungilta 
saadun hallintoalueavustuksen turvin. Kohderyhmänä 
ovat ruotsinsuomalaiset 3-9-vuotiaat lapset, heidän van-
hempansa ja isovanhempansa sekä lasten suomen kielen 
kehityksestä kiinnostuneet yksityiset ja ryhmätason toi-
mijat. 

Perusajatuksia ovat lapsitoimintaa järjestävien välinen 
yhteistyö, positiivinen ja kiinnostunut suhtautuminen 
suomen kieleen ja erilaisten perinteiden esiin nostami-
nen. Järjestämme luovaa toimintaa lapsille ja kokoamme 
halukkaita opintotoiminnan piiriin. Elvytysprojektin on 
tarkoitus kestää kolme vuotta. 

Pontus Poro, Saku Sammakko ja Aulis Ankka  
ovat mukana Götanmaan Kalevalaisten  
kielenelvytysprojektissa. >>

Göteborgissa ajankohtainen rintamerkki.

Ylä-Savon Kalevalaiset seppelöivät Pohjolan emäntä  
-patsaan satavuotiaan Suomen kunniaksi juhlistaen 
myös samalla Eija Pennaselle järjestettyä  
Osmansolmu-korun luovutustilaisuutta. 

>>
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Kalevala Korun juhlavuoden näyttelykiertue jatkuu

1.9.–22.10. Kirsti Doukasin ja Kim Simonssonin  
yhteisnäyttely Kesyttämätöntä kauneutta etsimässä
Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus, 
Espoo

 7.–17.9. osa Kalevala Koru 80 v näyttelystä on esillä  
Clarion-hotellissa osana Helsinki Design Weekiä.
22.9.–22.10. Kalevala Koru 80 v näyttely Kansallismuseossa
 
3.11.2017–4.3.2018 Kalevala Koru 80 v näyttely  
Rovaniemen taidemuseossa

Osmansolmun saajat vuonna 2017

Tuula Eränen, Ikaalisten Kalevalaiset Naiset ry

Kirsti Isotalo, Lempäälän Kalevalaiset ry

Anneli Koivu, Teuvan Kalevalaiset ry

Ritva Tellervo Laitinen, Tampereen Kalevalaiset Naiset ry

Aulikki Lundgren, Roslagen Kalevala

Eija-Riitta Pennanen, Ylä-Savon Kalevalaiset ry

Päivi Salenius, Pohjois-Kymen Kalevalaiset ry

Kirsi-Marja Siltavuori-Illmeri, Rauman Kalevalaiset Naiset ry

Suoma Sihto, Suur-Helsingin Kalevalaiset Naiset ry

Tuula Udd, Espoon Kalevalaiset ry

Osmansolmu on ikivanha onnea tuottava kuvio. Se myön-
netään jäsenyhdistysten ehdotuksesta kannustamaan ka-
levalaisia naisia vapaaehtoisessa kulttuurityössä. Kaikille 
tämän vuoden Osmansolmun saajille yhteistä on heidän 
monipuolinen, pitkäaikainen ja ahkera vapaaehtoistyön-
sä kalevalaisuuden hyväksi. Kaikki Osmansolmulla pal-
kitut ovat kulttuuriperinteen vaalijoita, tarmokkaita va-
paaehtoisia ja idearikkaita kalevalaisia. Onnea kaikille 
palkituille!

Osmansolmu jaetaan Elsa Vuorjoen rahastosta. Korun on suunni-
tellut taitelija Börje Rajalin ja sen valmistaa Kalevala Koru Oy. 

Kalevalaisten Naisten Liiton kotisivut ovat uudistuneet! 
Käy kurkkaamassa uusia, raikkaita sivujamme. Sivua 
seuraamalla pysyt myös hyvin kärryillä niin Liiton tapah-
tumista kuin muistakin ajankohtaisista riennoista. Kale-
valainen blogi taas kannattaa tsekata, kun haluat piristää 
päivääsi uusilla ajatuksilla.

www.kalevalaistennaistenliitto.fi

Louhen tyttäret maailmalla 
Kalevalaisten Naisten Liitto järjesti vuonna 1995 Louhen tyttäret maailmalla -kirjoituskilpailun yhteistyössä 
Kotilieden kanssa. Juuriltaan suomalaiset naiset kertoivat elämästään maailmalla. Aineisto on nyt talletettu 
SKS:n arkistoon, jossa se on tutkijoiden käytettävissä.

Uudet verkkosivut ovat auki!
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Anna Wessman, Helsingin yliopisto 
Rautakautisia korulöytöjä Espoosta

Eero Ehanti, Suomen kansallismuseo
Kulttuurikummit, konservointi ja Janakkalan miekat

Joanna Weckman, tutkija
Sinihameet, punapaulat – Sampo (1959) -elokuvan  

puvut perinteiden ja uusien ihanteiden ristipaineessa 

Arja Turunen, Jyväskylän yliopisto
Marimekko pukeutumisilmiönä 1950–1970-luvuilla

Tytti Lehtovaara, Jyväskylän yliopisto
Nuorten naisten pukeutuminen sotien jälkeisinä vuosina

Kahvitauko

Tatjana Nikitina, Marin tutkimuslaitos
Marien muinaispuvuista

 
Paneeli: Anna Wessman, Eero Ehanti, Krista Vajanto,  
Aila Nieminen, Arja Turunen, Tytti Lehtovaara, 

Heinolan Kalevalaiset Naiset, muinaispukuvastaava 
Orvokki Rosberg 

Muinaispukujen esitys

Tilaisuudessa Kalevala Korun toimitusjohtaja  
Riitta Huuhtanen luovuttaa Germund Paaerin  
piirustuskirjan Museoviraston kuvakokoelmiin.

Vapaa pääsy – Tervetuloa!

      

Sukukansapäivät 2017
Muinaispuvuista marimekkoon

lauantai 14.10.2017 klo 13–17, Suomen kansallismuseo

Järjestäjät:  Kalevalaisten Naisten Liitto ja 
  Suomen kansallismuseo
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Kalevalaisten Naisten Liitto on perinteestä ja kulttuurista kiinnostuneiden ihmisten 
verkosto. Kulttuurin voima kokoaa meidät yhteen ja yhdessä etsimme uusia 
näkökulmia perinteeseen.

Liitto järjestää kulttuuritapahtumia, seminaareja ja matkoja. Paikallisyhdistyksissä 
toimintaa on viikoittain. Kalevalaisten naisten toiminta näkyy vireänä vaikuttamisena 
eri puolilla Suomea.

Liity mukaan!  www.kalevalaistennaistenliitto.fi/palaute.html tai lähettämällä 
tämän lomakkeen täytettynä.

Perinne on yhteinen ilo!
POSTIMAKSU 

MAKSETTU

Kalevalaisten Naisten Liitto ry

Tunnus 5015328

00003 VASTAUSLÄHETYS
Nimi

Osoite

S-posti

Puh.nro

Minkä paikkakunnan jäsenyhdistykseen tahdot liittyä

Yhden aikakauden päätös
 
Teksti Ella Karttimo, kuva Artti Kaipainen

Valtakunnallisen Runolaulupäivän pääkonserteista toinen 
pidettiin huhtikuisena iltana Suomussalmella Hietajärven 
perinnetalossa. Paikka oli itsestäänselvyys tälle Suomi 
100 -tilaisuudelle, jonka pääesiintyjänä oli Jussi Huovi-
nen, vienalaisen runolaulun viimeinen taitaja Suomessa. 

Kului vain pari viikkoa, kun suomalaisuuden päivänä 12. 
toukokuuta kiiri suruviesti 93-vuotiaan Jussi Huovisen, 
Suomen vienalaiskylien kuulun miehen, siirtymisestä 
tuonilmaisiin. 

Jussi Huovinen syntyi 2.4.1924 Hietajärven vienalaisky-
lässä kulttuurihistorialtaan merkittävään sukuun. Hänen 
esiäitinsä Toarie Huovinen vaikutti Kalevalan rakentee-
seen laulamalla D. E. D. Europaeukselle laulun, jonka 
perusteella Lönnrot yhdisti kyyttöselkä lappalaisen ja 
Joukahaisen samaksi henkilöksi. Jussin isoisä Ohvo ja 
isosetä Miina olivat tunnettuja tietäjiä. 

Jussi Huovinen kiinnostui perinteestä ja musiikista 
jo pikkupoikana. Hän rakensi elämänsä aikana lukuisia 
kanteleita. Kanteleen, viulun ja haitarin soittotaidon hän 
opiskeli itsekseen. Sävellyksilleen hän sai usein aiheen 
vienalaisesta luonnosta. Hänen muistissaan oli laaja va-
likoima esi-isien runolauluja, joita hän myös esitti itse.

Jussi Huovinen siunattiin Hietajärven perinnetalossa 6. 
kesäkuuta omaiset, sukulaiset ja ystävät ympärillään. 
Siunaustilaisuudesta Jussi saateltiin viimeiselle matkal-
le Kuivajärven kalmosaareen Enni-vaimon rinnalle sekä  
Oksenie-moamon ja Iivana-toaton lähelle.

In Memoriam

Jussi Huovisen muistolle

Suren suurta taitajata,
laulajata laatuisinta.

Suuri olit laulannassa,
paras sadun kerronnassa,
tarinoitten muistannassa.

Soljui sormes soittimilla:
kaunis kannel, vieno viulu,

haitarikin hienohelma
ilojasi ilmaisivat,

surujasi soittelivat.

Tahdoit vielä kesän nähdä,
suven uuden suloisimman.
Eipä Kainuu kesää saanut,

aurinko ei armastanut,
kun sut kutsui Suuri Luoja,
Taivaan Taatto tavoittihe,

ikikesään kuljettihe.

Anja Lahma-Mulari

Jussi Huovinen 1924–2017
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Minun koruni

ni. Vanhemmilta ja isovanhemmilta saadut perintökorut 
ovat minulle rakkaita ja tärkeitä. Jopa niin tärkeitä, etten 
arjessa tohdi käyttää niitä peläten, että ne häviäisivät mi-
nulta.

Korujen suunnittelu on lempiharrastukseni. Olen pie-
nestä asti ideoinut erilaisia koruja muistivihkooni. Olen 
suunnitellut myös äitini kanssa yhdessä koruja – jotkut 
niistä olemme toteuttaneetkin kultasepällä. Suunnittelen 
jatkossakin koruja, olisi hauska päästä suunnittelemaan 
niitä vieläkin enemmän.
 
Haluan ympäröidä itseni kauniilla ja merkityksellisillä 
asioilla. Sellaisia ovat minulle myös rakkaat koruni. Kaik-
kien korujeni taustalla on jokin tarina. Mielestäni korui-
hin kannattaa aina vähän tuhlata, joten välillä kannattaa 
hemmotella itseään ja korujen osto on itseensä panosta-
mista. Koruja ostaessa eettisyys on minulle myös oleelli-
nen kriteeri, en halua ostaa mitään, mikä ei ole eettisesti 
valmistettua.  

Jos saisin valita ihan minkälaisen korun tahansa, valitsi-
sin jonkun minulle rakkaan ja läheisen ihmisen suunnit-
teleman korun. Aina kun katsoisin sitä, sydämeni täyttyi-
si rakkaudella.”

Maryam Razavi on helsinkiläinen malli, juontaja ja 
stylisti. Aktiivisina mallivuosinaan hän asui mm.  
Lontoossa, Kapkaupungissa, Los Angelesissa ja  
Milanossa. Hän toimii tänä vuonna Suomen  
Huippumalli haussa -ohjelman päätuomarina. 

”Rakastan koruja. Minulle korut ovat muutakin kuin kau-
niita esineitä – ne ovat myös onnenamuletteja, muistoja 
tai merkkipaaluja jostain onnistumisen tai päämäärän 
saavuttamisen johdosta. Kun nuorena aloitin mallin työt 
ulkomailla, kävin kymmenissä castingeissä ennen kuin 
natsasi. Kun sitten sain ensimmäisen työni, äitini kehotti 
minua palkitsemaan itseni jollain, joka tekee minut iloi-
seksi. Samana päivänä löysin ihanat vintage-korvakorut, 
jotka päätin ostaa. Tätä samaa tapaa olen jatkanut aina 
isompien onnistumisten jälkeen. Koen, että korut ovat 
muistoja kantajalleen jostain merkityksellisestä. Tunnesi-
dos tekee niistä arvokkaita ja tärkeitä. 

Minulla on lähes poikkeuksetta aina jokin koru päällä. 
Arkena käytän siroja ja keveitä koruja. Välillä havahdun-
kin siihen, että minulla saattaa olla samaan aikaan päällä 
korvakorut, rannekoru, sormuksia, nilkkakoru ja kaula-
koruja – ihan huomaamatta. Korut ovat niin pieniä, ettei 
yleisvaikutelmasta tule liian krumeluuria tai päälle liimat-
tua. Korujen pitää sulautua kantajaansa ja tämän tyyliin. 
Vaikka korut ovatkin usein hyvin henkilökohtaisia, niil-
lä saa ja pitää hullutella. Juhlaan suosin näyttäviä koru-
ja. Yleensä laitan yksinkertaisen mekon kaveriksi suuret 
korvakorut, erikoisemman mekon kanssa laitan taas yk-
sinkertaiset korut. Rakastan kultaa ja bling blingiä. Itse 
ajattelen, että se kimalluksen rakastaminen tulee isäni 
puolen iranilaisista juuristani. 

Kun täytin 30 vuotta, äitini ja isäni suunnittelivat ja tee-
tättivät minulle lahjaksi korun. Se on mielestäni kaunein 
koru, minkä olen koskaan nähnyt. Käytän sitä lähes aina. 
Koru on kultaa ja siinä on kaunis siro pioni, lempikukka-
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Kesyttämätöntä kauneutta 

N A I S E N 
Ä Ä N I

Kalevala Koru lahjoittaa Roosa nauha -keräykseen 

10 € jokaisesta tämän vuoden kampanjakorusta. 

Myyntiaika vuoden 2017 loppuun.
 

ROOSA NAUHA 2017 – design Kirsti Doukas
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