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Nyt ajat ovat muuttuneet ainakin osittain sallivimmiksi. 
Vaatteilla voi jokainen erottautua tai osoittaa joukkoon 
kuulumistaan, ja vielä on niitäkin, jotka vähät välittävät 
ja jotka luovat omat muotinsa. Erilaisia pukeutumisop-
paita silti edelleen ilmestyy. Niistä voi hakea neuvoa, jos 
sellaista tuntee tarvitsevansa. Vähän kuitenkin nikotte-
lin, kun luin artikkelia työpukeutumisesta, ja siinä ke-
hotettiin välttämään ”mukavia vaatteita” ja värjäämään 
harmaat hiukset. Minä olen ansainnut jokaisen harmaan 
hiukseni, ne kertovat eletyistä vuosista ja elämänkoke-
muksesta: en värjää.

Teemavuotemme pukeutumisen parissa ja myös Suomen 
100-vuotisjuhlavuosi on päättymässä. Vuoteen on mah-
tunut tapahtuma jos toinenkin, ja yhä niitä on tulossa, 
kuten tästäkin lehdestä huomaatte. Vuosi on vaihtumas-
sa, jatkamme kohti seuraavaa teemaa ja seuraavaa sataa 
vuotta. Nyt on tauon paikka. Vuodenvaihteen juhlakau-
den koittaessa muistattehan varata aikaa myös levolle, 
hämärähyssylle, oleilulle, kotoilulle tai miksi rennosti 
ottamista kukin kutsuukaan. Ja nyt Peppi Pitkätossun 
sanoin:

Oikein hyvää joulua meille kaikille!

          

  Sirkka-Liisa Mettomäki

Pääkirjoitus
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Me kalevalaiset naiset olemme olleet tiiviisti mukana 
ajankohtaisessa keskustelussa teemavuotenamme Mui-
naispuvusta marimekkoon. Kautta vuoden sekä lehdis-
sä että televisiossa on käsitelty pukeutumista ja muotia 
menneisyydessä, nykyisyydessä ja tulevaisuudessakin. 
Miten on pukeuduttu, miten tulisi pukeutua?

Minusta Pirta on tuonut oman hyvän lisänsä tähän kes-
kusteluun. Olemme tuoneet esiin pukeutumisen kulttuu-
rihistoriaa ja kehityssuuntia, olemme esitelleet persoonal-
lisia pukeutujia ja vaatesuunnittelun ammattilaisia sekä 
enemmistön ja vähemmistön kansallispukuja.  Vuoden 
ensimmäisessä Pirrassa kerroin, että en tiedä vaatteista, 
saati muodista mitään. Nyt tiedän paljon enemmän. Toi-
vottavasti teillä on sama kokemus.

Vanhasta talonpoikaiskulttuuristamme on jäänyt paljon 
aineistoa, jossa näkyy selvästi se, että jokaisen tulisi py-
syä säädyssään, ja kaikkinainen itsensä esiin tuominen 
on lähtökohtaisesti pahasta. Varoitustarinassa Pommerin 
piiasta kerrotaan piiasta, joka lähtee palveluspaikastaan 
kotonaan käymään emännän antamat leivät kainalos-
saan ja uudet kengät jalassaan. Matkalla tulee vastaan 
vetinen kohta ja piika heittää leivät alustakseen, jotta hie-
not kengät eivät turmeltuisi. Ja mikä onkaan lopputulos: 
”Maan alle vaipui pramea piika uusine kenkineen. Se oli 
rangaistus hänelle.”

Harmaata hiuksissa,  
mutta muuten muodikkaana?

Raili ja Tauno Hurrin puinen  
Kalevala Koru -kokoelma on nähtävissä  
Ruotsin Norrtäljen museossa 7.1.2018 asti. 

Lisätietoja kultur.norrtalje.se/web/arena/museum
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Teksti Outi Flander

Tyyliä, leikkimieltä  
ja taiteellista luovuutta

Linnan juhlien iltapukuja on  
tallennettu Kansallismuseon  

kokoelmiin.

Kuva Soile Tirilä/Museovirasto

Vuosikymmenten saatossa naisten iltapuvut ovat viesti-
neet aikansa aatteista ja kantajansa persoonallisuudesta 
aina muodin oikuista kierrätykseen ja kestävään kehityk-
seen. Kansallismuseon laajasta juhlapukukokoelmasta 
löytyy useita esimerkkejä itsenäisyyspäivän vastaanotolla 
käytetyistä puvuista.

Eduskunta hyväksyi Suomen itsenäisyysjulistuksen 6.12.1917. 
Itsenäisyyspäivän juhlavastaanotto sai alkunsa vuonna 1919. 
Ensimmäinen iltavastaanotto järjestettiin 1922. Vasta 1980-lu-
vulta lähtien suora tv-lähetys Linnan juhlista on kuulunut 
suomalaisten itsenäisyyspäivän iltaohjelmaan.

Charlestonin aikaan
Ensimmäisen maailmansodan jäätyä taakse oli pukumuo-
dissa ehditty astua pitkä harppaus 1900-luvun vaihteen 
jugendkaarista klassisen pylvässiluetin kautta pelkistet-
tyyn paitamaiseen mekkoon, jonka teho perustui kimmel-
tävän pintakoristelun alle kätkeytyviin unelmankevyihin 
kangaslaatuihin. Puvun leikkaus oli useimmiten sivuseik-
ka. Vyötärö laski vuoteen 1924 mennessä alas lantiolle, 
helma ulottui puolisäären alapuolelle.

Hjalmar Appelgren-Kivalo, valtionarkeologi vuodesta 1915, 
oli suorasukainen ja mielipiteissään usein kaihtelematon. 
Sanavalmius ilmenee hauskasti eräästä Linda-tyttärelle ul-
komaille joulun alla vuonna 1922 lähetetystä kirjeestä, 
joka piirtää ajankuvaa juuri professoriksi nimitetyn mu-
seomiehen silmin. Ensin isä mainitsee työkiireistään ja 
tottumattomuudestaan privaattikirjeiden kirjoittamiseen. 
Sitten hän kertoo käyneensä mummun kanssa Kansallis-
teatterissa Kuninkaan tanssijatar -esityksessä, jossa Ruth 
Snellman (o.s. Sibelius) esiintyi nimiroolissa taiteellisesti 

täysin vapautuneena vastoin ennakko-odotuksia. Paris-
kunnalle oli nimittäin aiempien esiintymisten perusteella 
syntynyt sellainen käsitys, ettei Snellmanista tule kelvol-
lista näyttelijätärtä. 

”Kun presidentin pidoissa vapauden päivänä (6/XII) 
tapasin Jean Sibeliuksen, mainitsin hänelle sekä aikai-
semmista että nykyisistä ajatuksistani hänen tyttärensä 
taiteesta ja näkyi tämä arvostelu hänen edistymisestään 
häntä suuresti ilahduttavan,” kirjoitti Appelgren-Kivalo. 
Seuraavaksi hän raportoi tyttärelleen presidentin kutsu-
jen tunnelmista: ”Kauheasti väkeä, varmasti puolitoista 
tuhatta henkeä. Kuuma. Liikuntaa edestakaisin ja tun-
gosta. Naisia ja herroja. Monet naiset niin vähissä vaate- 
riekaleissa kuin mahdollista. Herroista vetivät puoleensa 
varsinkin ulkomaiset lähettiläät, joilla oli rinta täynnä ri-
tarimerkkejä ja nauhoja ja takit täynnä kultapäärmeitä. 
Yksi oli tulipunaisessa frakissa koristeineen.”

Vuonna 1922 itsenäisyyspäivää juhlittiin Linnassa kello 21 
alkaneena iltatilaisuutena, kutsuvieraita oli toista tuhatta. 
Aikalaissilmin näitä ensimmäisiä iltajuhlia siis vietettiin 
puolialastomien poikatyttöjen ja koreiden poikien kuljes-
kellessa kuumissa saleissa tungokseen asti. Ajan henkeä 
ilmentää sekin, että marraskuussa maailmaa kohauttanut 
sensaatiotapaus, poikafaarao Tutankhamonin häikäise-
vien hauta-aarteiden löytyminen, nostatti suoranaisen 
egyptikuumeen myös koru-ja pukusuunnittelijoissa.

Tasavallan presidentin Suomen itsenäisyyspäivänä järjes-
tämät gaalatanssiaiset, valtakunnan ykkösjuhla, vakiin-
tuivat presidentti Relanderin (1925–31) aikana. Rouva 
Signe Relander muistetaan paitsi kauniina, myös sivis-

ku
va

 M
at

ti 
Po

rr
e/

 
Ta

sa
va

lla
n 

pr
es

id
en

tin
 k

an
sl

ia

pirta 4_2017.indd   4 18/11/2017   20.25



5

(jatkuu) >>

”Tasavallan presidentin Suomen itsenäisyyspäivänä  
järjestämät gaalatanssiaiset vakiintuivat  

presidentti Relanderin aikana.”

Kuvanveistäjä Eila Hiltunen kättelemässä 
tasavallan presidentti Tarja Halosta Linnan 
juhlissa 6. joulukuuta 2001. Kuva Lehtikuva.
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tyneenä ja tyylikkäänä seurapiirinaisena. Kansallismuse-
ossa on hänen beige helmikirjailtu silkkikreppipukunsa, 
joka on helsinkiläisen ompelimo Salon de Mode Jenny 
Kuosmasen valmistama 1925 Ruotsin kuningas Kustaa 
V:n ja kuningatar Victorian valtiovierailua varten. Tämä 
malliltaan selkeän kaksikymmenlukulainen puku on hy-
vin saattanut olla hänellä myös Linnan kutsuilla.

Varhaisin esimerkki itsenenäisyyspäivän juhla-asusta 
Kansallismuseon kokoelmissa on musta, silkkisamettinen 
tylli- ja helmikoristeinen yläosa. Siihen tiedetään kuulu-
neen musta silkkisamettihame. Todennäköisesti puku on 
ollut yksiosainen, ja hame on poistettu siitä myöhemmin 
ehkäpä muihin käyttötarkoituksiin. Suhteellisen lyhyessä 
yläosassa on suora pitsikoristeinen puuvillavuori. Empi-
releikkauksen mukaisesti vyötärölinja lienee ollut hieman 
kohotettu. Tämä sekä materiaalin runsaus ja koristelu-
tyyli viittaavat vielä selvästi edellisen vuosikymmenen 
muotiin. Pukua on 20-luvulla käyttänyt Helsingin palo-
päällikkö Gösta Waseniuksen (Brand-Wasse) puoliso Ka-
rin Osberg (s. 1864). Varsin näyttävän puvun kantajaksi 
rouva Wasenius ei ollut tuolloin enää nuori. (1)

Asiallinen juhlatyyli 
Viulutaiteilija Anna Suolahti o.s. Forssell (1882–1970) oli 
nuoruudessaan Helsingin Filharmonisen Orkesterin en-
simmäinen naispuolinen viulisti. Professorinrouvan lu-
paava taiteilijanura jäi kuitenkin avioliiton myötä kesken. 
Museoon hän on lahjoittanut tyylikkään kultalameella 
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”Vähitellen klassinen empire  
rikkaine helmikirjailuineen  

valtasi meilläkin jalansijaa.”

(1) (2) (3)

silatun vihreän metallinhohtoisen iltapukunsa, jonka hän 
teetti 1920-luvulla kenraali Rudolf Waldenin päivälliskutsu-
ja varten. Vuonna 1951 hänet kutsuttiin Presidentinlinnaan 
miehensä lääkintäkenraalimajuri Eino Suolahden kuoleman 
jälkeen. Tässä tilaisuudessa käytetty musta kreppipuku, jota 
somistavat kankaaseen sirotellut vaaleansiniset koneella kir-
jotut nukkapintaiset kukat, on myös päätynyt museon ko-
koelmiin. Puku on helsinkiläisen Domina-ompelimon työtä, 
ja sen juhlavuus syntyy läpikuultavan pohjakankaan ja siitä 
pehmeinä erottuvien kukkien vuoropuhelusta. Kangasta on 
poimutettu eteen pääntiehen ja miehustaan. Leveät istute-
tut hihat on laskostettu olkasaumaan ja tuettu kevyellä top-
pauksella. Väljä yksinkertainen malli sopi hyvin vanhem-
man rouvan tyyliin. Pula-aikana kangasta oli vähän, ja siksi 
juhlapuvuissa keskityttiin yksityiskohtiin. (2)

Kun pula-aika 1950-luvun alkupuolella oli lopullisesti voitettu, 
pääsivät suomalaisnaisetkin seuraamaan muodin uusia linjoja. 
Naisellinen pehmeys, new look, oli valttia: mahdollisimman 
hoikka vyötärö ja leveät helmat sekä metreittäin nailontylliä. 
Ballerinamuodin vastapainoksi ilmestyi iltapukuihin seuraavan 
vuosikymmenen alussa ”uutuutena” empirelinja. Niinpä letka-
jenkka sujui Linnassa 1964 iloisissa merkeissä muodikkaan pit-
känkapeissa duchesse- ja brokadipuvuissakin.

Vielä 70-luvulla Linnaan pukeuduttiin valtaosin varsin asi-
allisesti, tosin jo silloin muutamat saattoivat hätkähdyttää 
erikoisuudellaan. Kuvanveistäjä Eila Hiltunen esiintyi vuo-
den 1975 kutsuilla valkoisessa kaftaanimaisessa asussa ja 
Marjatta Svennevig kirkkaanpunaisessa liehuvahelmaisessa 
puvussa pari vuotta myöhemmin. Kuvaajakaksikko Margit 
Ekman (1919–2011) ja Eila Marjala (1919–1983) ovat olleet 
kutsuvieraslistalla 1975, 1977 ja 1980. Valokuvaamo Kuva-
siskot aloitti toimintansa Lahdessa 1946. Sittemmin Helsin-
gissä sijainnutta legendaarista studiota luotsasi Eila Marja-
lan kuoleman jälkeen Margit Ekman aina vuoteen 1994 asti. 
Naisten elämäntyö studiomuotokuvaajina on nyttemmin 
tunnustettu. Margit Ekman osallistui Linnan juhliin 1975 
ajan hengen mukaisessa yksinkertaisessa kaftaanipuvussa. 
Sen sävähdyttävä painokuvioinen kultalameekangas ja eri-
koiset pitkänipukkaiset hihat vies-
tivät varmasta mausta. (3)

Romanttisista röyhelöistä 
veistoksellisuuteen
Romanttiset röyhelökaulukset ja 
isot puhvihihat olivat suosiossa, 
kun 1982 tiputanssi valtasi Linnan salit. Innostus silkki-
ryöppyihin pulppusi selvästikin prinsessa Dianan, tulevan 
muoti-ikonin, morsiuspuvusta. Parin vuosikymmenen 
ajan hänen tyylinsä oli esikuvana niille, jotka halusivat 
pysyä ajan hermolla. Röyhelöt jäivät melko nopeasti prin-
sessan puvustosta, kun hän siirtyi tyylikkääseen, itsel-
leen paremmin sopivaan, suoraan linjaan, jota täydensi 
joskus hyvinkin ylellinen pintakoristelu. Vähitellen klas-
sinen empire rikkaine helmikirjailuineen valtasi meilläkin 
jalansijaa tyylin hohdokkaimman edustajan vanavedessä.

Pylväsmäisen kauttaaltaan lasihelmin ja paljetein kirjotun 
silkkipuvun on suunnitellut amerikkalainen muotitaiteilija 
Oleg Cassini. Se on hankittu Stockmannin boutique-osastol-
ta. Raskas koristelu muodostaa pukuun poleroa muistutta-
van yläosan siipimäisine avohihoineen. Vahva värimaailma 
koostuu turkoosista, kullasta, sinisestä ja lilasta. Rintakupit 
ovat ohuen silkkikankaan tukena miehustassa, ja hartialinjaa 
on korostettu kangastoppauksin. Helmaosa on kirjailtu pys-
tysuuntaan kulkevin tummasävyisin helmin raitavaksi, mikä 
korostaa entisestään vertikaalisuutta. Ylvään ryhdikästä pu-
kua Anja Sarvas käytti itsenäisyyspäivän vastaanotolla 1993, 
jolloin presidentti Koivisto oli viimeistä kertaa isäntänä. (4)

Tyttären kertoman mukaan Eila Hiltunen, yksi modernin 
kuvanveistomme suunnannäyttäjistä ja kansainvälisesti 

menestyneimmistä taiteilijoista, 
oli erittäin tarkka pukeutumi-
sestaan, rakasti kirkkaita värejä, 
käytti korkeita korkoja ja mie-
likuvituksellisia, kimaltelevia 
koruja. Hitsaava kuvanveistäjä 
edusti kieli- ja esiintymistaitoi-
sena lukuisissa erilaisissa tilai-

suuksissa kuten valtiovierailuissa. Itsenäisyyspäivän vas-
taanotolla 2001 hän vieraili yllään pelkistetty punainen 
silkkisifonkipuku. Sen on ommellut yksityisompelija Vil-
lisilkin valmiiksi hopeanhohtoisin helmin kirjotusta kan-
kaasta. Puvun ainoa pehmentävä yksityiskohta on edestä 
ja takaa oikealta olalta alas vasemmalle lantiolle drapeerat-
tu sifonkikaistale. Tämäkin puku tavoittelee hoikkaa verti-
kaalista linjaa. (5)

pirta 4_2017.indd   6 18/11/2017   20.25



7

1) Rouva Karin Waseniuksen kymmenluvun henki-
nen juhla-asun yläosa. Kuva Ilari Järvinen,  
Suomen kansallismuseo.

2) Viulutaiteilija Anna Suolahden pehmeäkukkainen 
leninki vuodelta 1951. Kuva Ilari Järvinen,  
Suomen kansallismuseo.

3) Valokuvaaja Margit Ekmanin kaftaanityyliä  
Linnassa 1975. Kuva Markku Haverinen,  
Suomen kansallismuseo.

4) Oleg Cassinin helmikirjontaista pukusuunnittelua  
90-luvun alusta. Kuva Ilari Järvinen,  
Suomen kansallismuseo.

5) Eila Hiltusen helmikirjottu silkkisifonkileninki.  
Kuva Markku Haverinen, Suomen kansallismuseo.

7

(3) (4) (5)

Pukuloistoa viime vuoden itsenäisyyspäivän juhlasta.  
Rouva Jenni Haukion juhlapuku on Sari Nordströmin käsialaa. 
Kuva Juhani Kandell/Tasavallan presidentin kanslia

Kansallismuseon tarjoama otos Linnan juhlapuvuista ja 
katsaus kuvamateriaaliin synnyttävät sellaisen vaikutel-
man, että pukujen mallit ovat vaihdelleet linjakkaista 
leikkauksista ja ballerinamuodista empirelinjan kautta 
sileään halattiin. Pinnan kirjailu tai muunlainen koriste-
lu ovat olleet tasaisesti suosiossa. Värimaailma oli aluksi 
tyylikkään tummaa, joskus lämminsävyistä vihreä-orans-
si-ruskeaa. Vähitellen joukkoon sujahti yhä enemmän 
valkoisia, tulipunaisia, keltaisia ja sähkönsinisiä yksit-
täiskappaleita. 2000-luvulle siirryttäessä muodin liikkeet 
ovat olleet liian nopeita lähietäisyydeltä havaittaviksi. 
Toisaalta yksilöllisen erottumisen linja on selvästi koros-
tunut muun muassa innovatiivisten kierrätysmateriaalien 
käyttönä. Muotitaiteilija Jukka Rintala teki Linnaan en-
simmäiset pukunsa jo 80-luvulla, mutta vasta tällä vuo-
situhannella juhlasta on kehkeytynyt maan merkittävin 
muotiasiantuntijoiden kommentoima pukuluomusten 
esittelytapahtuma. Erityisesti Rintalan pukutaidetta on 
vuosien varrella saatu ihastella toistuvasti.

Tyytyväisenä voikin todeta, että suomalainen vaate-
suunnittelu on tänä päivänä kansainvälistä tasoa. Nuo-
ret suunnittelijat menestyvät kilpailuissa maailmalla. 
Kuitenkin brändinrakennuksessa ja markkinoinnissa on 
edelleen paljon oppimista ennen kuin tekeminen saadaan 
muuttumaan rahaksi. Muotihan on maailman suurimpia 
bisneksiä ja edellyttää näyttävää esilläoloa ja jatkuvaa 
uusiutumista, valmiutta toistaa ja muunnella ennakoiden 
lähimenneisyyden ideoita. 

Kirjoittaja on Kansallismuseon kokoelma- ja tutkimus- 
amanuenssi vastuualueenaan historian pukine- ja  
tekstiilikokoelmat.
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Merkit kohdilleen

Suomen itsenäisyyspäivän lähestyessä on hyvä 
kerrata kunnia- ja ansiomerkkien käyttöohjeet.

Kunniamerkkejä ovat erilaisten ritarikuntien myöntämät 
merkit, joita näemme usein presidentin itsenäisyyspäivän 
vastaanotolla. Näiden lisäksi useilla yhdistyksillä ja yhtei-
söillä on erilaisia palkitsemisjärjestelmiään. Periaatteena 
on, että kunniamerkkejä ja ansiomerkkejä ei käytettäisi 
yhtä aikaa, vaan ansiomerkkejä käytettäisiin lähinnä sen 
yhteisön tilaisuuksissa, joka merkin on myöntänyt.  

Yleisohjeena voidaan pitää sitä, että noudatetaan merkin 
antajan ohjetta merkin sijoituksessa. Ritarikuntien verk-
kosivuilta löytyy erinomainen opas nauhassa käytettä-
vien merkkien käyttöön, kiinnittämiseen ja jopa neulan 
kiinnittämiseen merkkiin. Yleisenä tapana on, että kun-
niat ja ansiot sijoitetaan henkilön vasempaan rintapie-
leen. Arvokkain keskimmäiseksi ja siitä kainalon suun-
taan arvo ja ikäjärjestyksessä. Pinssi- tai neulatyyppisissä 
merkeissä arvokkain on ylimpänä ja sen jälkeen jatketaan 
alaspäin.

Kiinnittäminen
Ritarikuntien merkit ovat usein rasiassa ja niiden mukana 
on kaksoisneula, joilla merkin voi kiinnittää jakotilaisuu-
dessa. Käyttöä varten nauhassa kannettaviin merkkeihin 
kannattaa teettää tai tehdä joko neula- tai pinssikiinni-
ke. Jos merkkejä on monta, ne pitäisi kiinnittää yhtenäi-
seen kannattimeen, jolloin merkit pysyvät yläreunastaan 
samalla tasolla ja ovat myös helpommat kiinnittää kuin 
irtomerkit. 

Neulatyyppisissä merkeissä on lähes aina kiinnike val-
miina, joten niiden käyttäminen on vaivatonta. Joskus 
pinssityyppinen merkki saattaa pyrkiä pyörimään, mutta 
jos merkin piikkiin laittaa pienen palan, vaikka ohutta 
nahkaa, merkki pysyy oikeassa asennossa. Neulatyyp-
pisessä merkissä voi tarpeen mukaan käyttää irtonaista 
tukikangasta puseron sisäpuolella, jolloin merkki pysyy 
nätisti paikallaan ja samalla voi estää pienten pistosten 
tuntumisen iholla. 

Merkit esille ja käyttöön
Suomen kohta huipentumansa saava syntymäpäivävuo-
si on paras mahdollinen tilaisuus ottaa ansio- ja kunnia-
merkit käyttöön – ainakin kun on kyse juhlatilaisuudesta, 
jonka kutsussa on mainittu ansiomerkit. 

Kirjoittaja on Etelä-Kymenlaakson Kalevalaisten Naisten 
puheenjohtaja. 

Teksti Eeva Koivula

Kuva ritarikunnat.fi

Merkit esille ja käyttöön
Suomen kohta huipentumansa saava syntymä-
päivävuosi on paras mahdollinen tilaisuus ottaa 
ansio- ja kunniamerkit käyttöön – ainakin kun on 
kyse juhlatilaisuudesta, jonka kutsussa on mainittu 
ansiomerkit.

Ohjeita valtiollisten merkkien (Valkoisen Ruusun  
Ritarikunta ja Suomen Leijonan Ritarikunta)  
käyttöön, hakemiseen sekä kiinnittämiseen  
www.ritarikunnat.fi

Sotainvalidien Veljesliiton kunniamerkkipalvelu; 
kunnia- ja ansiomerkkien ompelua ja korjaustöitä, 
myyvät myös kiinnittimiä. http://www.sotainvalidit.
fi/yhteystiedot/kunniamerkkipalvelu/ 

Kunniamerkkipalvelu Hyrsky. Korjaa ja myy kun-
niamerkkinauhoja, valmistaa ja suunnittelee uusia 
merkkejä. Myös kunniamerkkien kanto- 
järjestysohjeistusta ja heraldiikkatietoa, kunnia- ja 
ansiomerkkien ompelua ja korjaustöitä.  
www.hyrsky.fi
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Kulttuuriuutiset

ETKOT
5.12.2017
Yhdessä kirjastossa

Kirjastot halki Suomen järjestävät erilaista ohjelmaa 
itsenäisyyspäiväaattona. Katso oman paikkakuntasi 
kirjaston ohjelma esimerkiksi kirjastosi nettisivuilta.

 
    Karaokeravintolat haastavat kaikki  
    suomalaiset laulamaan 5.12. klo 21  
    Sininen ja valkoinen,  
    Olen suomalainen ja  
    Maamme-laulun.

Neulo naperolle  
-kampanja

Tule mukaan neulomaan tänä  
vuonna Vantaalla syntyneelle  
vauvalle vaikkapa villasukat tai  

lapaset!

Lisätietoja vantaa.fi  
(hakukenttään Neulo naperolle)

Luminous-valotaidekokonaisuus
Luminous valotaidekokonaisuuteen kuuluu kuusi 
valoteosta, jotka toteutetaan eri puolille Suomea itsenäi-
syyden juhlavuoden aikana. Valotaiteella paikkakuntien 
maamerkit, luonnon moninaisuus ja historialliset koh-
teet nostetaan valovoimaisesti esille.

Itsenäisyyspäivänä muistetaan kaikkia heitä, jotka ovat 
turvanneet maamme itsenäisyyden. Eri puolilla maata 
oleville sankarihaudoille muodostetaan kunniavartioita, 
joissa haudan kohdalla seisoo samanikäinen henkilö kuin 
vainaja oli kuollessaan.
- Kuopion Hatsalan hautausmaa 8.40–9.10
- Kälviän hautausmaa 9.30–10.00
- Salon kirkkohautausmaa 9.20–10.00
- Lappeenrannan Sankarihautausmaa 11.14–11.45
- Oulun hautausmaa 11.25–11.55
- Tampereen Kalevankankaan hautausmaa 11.45–12.30

Etkot eri puolella Suomea

Kokonaisuuden pääjärjestäjänä toimii Valoparta Oy  
yhteistyössä valotaiteilija Kari Kolan kanssa.
• 2.-3.12.2017 Oulu, Kuusisaari
• 4.-5.12.2017 Kilpisjärvi, Saana-tunturi
• 5.-6.12.2017 Turku, Turun linna

Kunniavartiot  
sankarihaudoilla

6.12.

9Kuva Rami Saarikorpi

Tämänkertaisen Pirran kansikuvan  
ottaneen Harri Maskon kuviin voit 
tutustua vielä tämän kuukauden ajan 
Helsingissä, Ateljeeompelimo  
Pitsikukassa ke-to 11-18 ja pe 11-19   
(Runeberginkatu 33 b).

Ikitie- ja Tuntematon sotilas -elokuvia esitetään 
ympäri Suomea elokuvateattereissa.  
Molemmat elokuvat kuuluvat Suomi 100  
-juhlavuoden ohjelmistoon. Elokuvien trailerit ja 
juonet löytyvät Finnkinon nettisivuilta.

Elokuviin!
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Petusta ja puurosta 
pitsaan ja pastaan

Suomalaisen yhteiskunnan muutokset ovat  
heijastuneet myös ruokatalouteen. 

Teksti Marja Hartola

”1970-luvulla tapahtui pitsan, broilerin,  
kirjolohen ja appelsiinituoremehun esiinmarssi.”
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Ruaka se on kon henkem pittä, kyl työl vähemmälki toi-
meen tule. Vanha sananlasku ilmaisee nasevasti elämän 
tarkoituksen. Vaikka työnteko oli arvossaan, ihmisen elä-
mänkaaren tärkeimpiä asioita on kautta aikain ollut myös 
ruoka. Sen hankkiminen on joskus ollut kovan työn taka-
na, mutta sen runsaudesta on osattu myös nauttia. 

Suomi muuttui 1900-luvun aikana köyhästä maatalousval-
taisesta Venäjän suuriruhtinaskunnasta itsenäiseksi teol-
listuneeksi valtioksi ja hyvinvointiyhteiskunnaksi. Vaikka 
ruokakulttuurin muutokset ovatkin hitaita, tapahtui suuria 
muutoksia myös 1900-luvun ruokataloudessa. Ensimmäi-
sen puoliskon aikana elettiin vielä omavaraisesti, koettiin 
sotia ja pula-aikoja, nähtiin nälkää ja tarvittiin jopa pet-
tua leivän jatkeeksi. Vuosisadan puolivälin jälkeen alettiin 
hankkia jääkaappeja koteihin, mikä muutti muun muassa 
ruoan säilöntätapoja niin, että kalaa ja lihaa ei tarvinnut 
enää säilöä runsaan suolan avulla, vaan nyt ne voitiin 
hankkia tuoreena ja säilyttää kylmässä. Vuosisadan toisen 
puoliskon aikana Suomi kansainvälistyi, ruokakulttuuri 
monipuolistui ja perinteisten suomalaisten ruokien 
tilalle tulivat eksoottisten keittiöiden herkut ja 
pikaruoat. Päivittäisen puuron ja läskisoo-
sin tilalle tulivat pitsat ja pastat. Vuosi-
sadan lopulta lähtien ruokatrendit ovat 
vaihtuneet tiuhaan ja kotimaisuus sekä 
terveysseikat ovat korostuneet päivittäi-
sessä ruokatarjonnassa.

1900-luvun alun ruokatalous
Ensimmäisen maailmansodan sytty-
minen vuonna 1914 aiheutti Suomessa 
pulaa elintarvikkeista, varsinkin viljasta, 
kun tuonti Venäjältä vaikeutui. Keväällä 1917 
vilja pantiinkin kortille. Silloin jouduttiin vielä 
kerran turvautumaan hätäleipään ja tuttuun pelastajaan, 
pettuun. Pettua on syöty viikinkiajoista lähtien. Sitä piti 
aina olla varastoituna uunin pankolle katovuosien varal-
ta 1900-luvulle asti. Maaseudun ruokatapoja sääteli vielä 
vuosisadan alussa maatalouden työrytmi. Elettiin omava-
raistaloudessa. Yleisimpiä arkiruokia ateriasta toiseen ja 
päivästä toiseen olivat läskisoosi ja perunat, suolasilakka, 
vellit, puurot, keitot ja ruisleipä. Vaihtelua yksitoikkoiseen 
arkiruokaan toivat vuotuiset juhlapyhät sekä eri vuodenai-
kojen kausituotteet, kuten tuoreet marjat kesällä tai tuore 
liha ja makkarat teurastuksen yhteydessä syksyllä.

1930-luvun lama
Maailmanlaajuinen 1930-luvun lama koetteli myös suo-
malaisia. Kansalaisten ravitsemustilanne oli jo muutenkin 
heikko ja nälkää torjuttiin kaupunkien joukkomuonituk-
silla. Pulaa oli varsinkin suomalaisten kansallisjuomasta 
kahvista, jota ei ulkomailta saatu. Pauligin kahvinpaahti-
mo alkoi valmistaa kahvinvastiketta, joka sisälsi kahvin 
lisäksi viljaa ja voikukanjuuria. Se osoittautui niin suo-
situksi, että sen käyttö ei loppunut, vaikka muutamien 

vuosien päästä pulaa kahvista ei enää ollutkaan. Vuosi-
kymmenen loppupuolella taloudellinen tilanne parani ja 
elintaso alkoi vähitellen nousta. Maidon, kananmunien, 
juuston, voin, lihan ja vihannesten kulutus lisääntyi. 
Kauppojen hyllyille alkoi ilmestyä jälleen ulkomaisia 
tuotteita, kuten mausteita, banaaneja, appelsiineja, viini-
rypäleitä ja riisiä.

Talvi- ja jatkosota ja pulavuosien korttipeli
Nousukausi ei hellinyt suomalaisia pitkään, sillä toi-
sen maailmansodan syttyessä uusi pula-aika oli jälleen 
edessä. Vuonna 1939 alkanut säännöstely, jota myös 
koko kansan korttipeliksi kutsuttiin, kesti yli kymmenen 
vuotta. Ensimmäisenä pantiin kortille jälleen kahvi sekä 
sokeri. Seuraavien vuosien aikana säännösteltäväksi jou-
tuivat lähes kaikki yleisimmät elintarvikkeet: vilja, voi, 
maitotuotteet, liha, peruna, kananmuna ja tee. Ruoan-
laitto oli todella luovaa, kun perheelle piti tehdä ruokaa 
olemattomista raaka-aineista. Miten leivot pullaa, kun ei 
ole maitoa, munia, sokeria, rasvaa, vehnäjauhoja eikä 

kardemummaa. Pahin pula elintarvikkeista oli 
talvella 1942–1943, jolloin esim. vihanneksia 

syötiin kymmenkertaisesti normaalivuo-
siin verrattuna – mikä sinänsä ei ollut 
huono asia. Vaikka tilastojen mukaan 
suomalaiset laihtuivat sotavuosina 6-7 
kiloa, ihmiset olivat terveempiä kuin 
myöhempinä aikoina, jolloin ruokaa 
oli enemmän tarjolla. Esim. hammas-
mätä väheni huomattavasti. 

Jatkosodan alussa selvittiin hankittujen 
varastojen turvin, mutta varastojen loputtua 

keväällä 1942 kansakunta oli käytännössä nä-
länhädän partaalla. Onneksi mustasta pörssistä eli 

vapaasta huollosta saatiin lisää elintarvikkeita, vaikkakin 
kovalla hinnalla. On sanottu, että Suomen kansa ei olisi 
selviytynyt pula-ajasta ilman mustaa pörssiä ja sitä kautta 
saatuja elintarvikkeita. Vaikka sota-aika päättyi 1944, sään-
nöstely loppui kokonaan vasta vuonna 1954. Pulavuosien 
jälkeen kansa söi surutta sokeria, rasvaa ja vehnäleipää ja 
sydänsairaudet lisääntyivät. Kahviakin kului kymmenen 
kuppia päivässä, kun sitä taas sai vapaasti. Ylensyömisen 
huippukohta ajoittui vuoteen 1956.
 
1950–70 -luvuilla vanhoja perinneruokia ja  
ruokauutuuksia 
Ulkomaiset siirtomaatavarat, tuoreet hedelmät, rusinat, 
mausteet, riisi ja kahvi ilmestyivät jälleen kauppoihin 
1950-luvulla. Helsingin olympialaisten aikana vuonna 
1952 tuli Suomeen myös uutuusjuoma Coca-Cola. Yksi 
50-luvun ruokauutuuksista oli makaronilaatikko, josta 
tulikin moneksi vuosikymmeneksi lasten suosikki. 1960- 
ja 70-luvuilla osa vanhoista perinneruoista oli edelleen 
suosikkeja, vaikka suomalaisten ulkomaanmatkailu oli 
lisääntynyt ja sen seurauksena meidän ruokakulttuurim-
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mekin alkoi kansainvälistyä. Varsinais-Suomen kymme-
nen suosituinta ruokalajia olivat hernesoppa, lihapullat, 
lihakeitto, läskisoosi, perunamuusi, silakkalaatikko, mak-
salaatikko, paistettu silakka, makkarakeitto ja kalakeitto. 
1970-luvulla tapahtui pitsan, broilerin, kirjolohen ja ap-
pelsiinituoremehun esiinmarssi. 50-luvun pakkokaura-
puuro vaihtui aamiaismuroihin. Mikroaaltouuni yleistyi 
kodeissa, mikä nopeutti ruoan lämmittämistä ja tarjoilua.

Pitäjänruokaprojekti 80-luvulla ja  
terveysvaikutteiset ruokatrendit 90-luvulla
Ulkomaisten muotiruokien suosiminen sai aikaan 80-lu-
vulla vastareaktiona kokki Kolmosen lanseeraaman pitä-
jänruokaprojektin, jonka avulla Suomen 450 pitäjälle saa-
tiin oma nimikkoruoka. Suurin osa näistä pitäjänruuista 
oli vanhoja perinneruokia, joita oli Suomessa syöty satoja 
vuosia ja joilla oli hauskoja murteellisia nimiäkin, kuten 
holomuussi, pastanttipuuro, prossakka, protto, prötti, 
saltti, suoalpualikka ja topseilvellinki. 

1900-luvun lopulla ruokavalioomme tulivat muun muas-
sa grillattu broileri ja kasvatettu kirjolohi sekä ulkomail-
ta tulleet ruokalajit, kuten chili con carne. Silloin alettiin 
kiinnittää enemmän huomiota myös ruoan terveysvaiku-
tuksiin. Pettukin tuli takaisin ruokavalikoimiimme, sillä 
sen todettiin sisältävän kasvistanolia ja alentavan koles-
terolia. 2000-luvun alussa proteiinipitoisesta härkäpavus-
ta, ”härkiksestä”, tuli trendiruokaa. Jo keskiaikana här-
käpavut olivat suosittua arkiruokaa niin koko Euroopassa 
kuin Suomessakin. Meillä viljeltiin 1950-luvulle saakka 
härkäpapua, mutta sen viljely loppui, kun uudet muotivi-
hannekset, kuten porkkana, tomaatti, kurkku ja salaatti, 
yleistyivät. 2000-luvun alusta lähtien yhtenä ruokatrendi-
nä on ollut kotimaisten lähellä tuotettujen kasvisten lisää-
minen ruokavalioon. 

Marja Hartola on kansatieteilijä ja ruokakulttuurin 
tutkija.

Aikamatka makuihin
Teksti Satu Laatikainen

Muistatko, miltä maistui itse poimituista marjoista teh-
ty mustikkapöperö? Tai millaiselta tuoksui pakkasesta 
tupaan kannetuilla koivuhaloilla lämmitetyssä leivinuu-
nissa pitkään hautunut pataruoka? Millaiselta tuntui 
saunanpehmeä iho lauantai-iltana, kun porukalla syötiin 
kiuaslenkkiä ja juotiin omenaporetta? 

S-ryhmän, Marttaliiton ja Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuran järjestämään ruokamuistokeruun vastauksis-
ta kootussa Ruoka-Kalevala-teoksessa ovat läsnä monet 
aistit ja tunteet. Kirjaan valikoiduista sadoista tarinois-
ta syntyy kertomus yhteisestä ruokaperinteestämme ja 
yksi näkökulma satavuotiaan Suomen taipaleeseen. Kir-
jan muistoista vanhimmat ulottuvat sodan kynnykselle, 
ja tuoreimmat tuovat nykypäivään. Ruoka ei kenties ole 
tänä päivänä samalla tavalla ”muistettavaa” kuin se oli 
ennen, mutta makumuistojen maaperä on helppo tunnis-
taa: nämä ovat meidän juuremme, tästä maasta olemme 
kasvaneet. 

Oman makunsa Ruoka-Kalevalaan antaa kahdeksan no-
vellia, joiden tekijöinä on eturivin kirjailijoitamme Rosa 
Liksomista Juha Hurmeeseen. Muistojen, novellien ja kir-
jan toimittajan Jani Kaaron taustateksteistä syntyvä koko-
naisuus on elämänmakuinen kuva kaupungistumisesta, 
sukupolvien ketjuista ja perheiden omimmista perinteistä 
ja myös ruokakulttuurin suurista linjoista. Aikamatka vie 
tuttuihin ympäristöihin ja kansakunnan jaettuihin mie-
lenmaisemiin.

Kaikki keräyksen tarinat ovat luettavissa  
osoitteessa ruokakalevala.fi,  

jossa muistojen ja tarinoiden keruu  
jatkuu edelleen. 

<< Noutopöytä saaristosta. Kun silakkaa ei syödä 
enää päivittäin, se on päässyt juhlaruokien joukkoon. 
Vanhoja ruokia edustaa rosolli ja uusia kirjolohi. 
Kuva Marja Hartola.

H
öylän henki
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Teksti Mari Mörö, piirros Leena Malmberg

Kolumni

Kun Suomea siistitään juhlakuntoon ja kattauksia viimeis-
tellään, niin yhtä ei voi unohtaa: juustohöylää. Pöydässä 
ei tarvitse välttämättä olla ruokaakaan, sillä höylään si-
sältyy niin monta Suomea edustavaa asiaa jo sinällään.

Käytännöllinen ja ääriluotettava juustohöylä edustaa 
suomalaisuutta tavalla, mitä ei voi monille selittää. Jos 
ruokapöytään osuu joku ulkomaalainen, hän ei todennä-
köisesti ole nähnyt juustohöylää aikaisemmin eikä varsin-
kaan sovittele paperinohuita viipaleita leivälleen. Hän on 
tottunut omapäisyyteen, vallattomuuteen ja ennen kaik-
kea juustoveitseen, ei tylsiin tasasiivuihin. 

Höylä on ikään kuin tae siitä, että kaikki saavat saman 
verran. (Tämä opitaan jo tarhassa.) Ottaessamme vas-
taan laitoskeittiön juustosiivun ja valmiiksi näkkileivän 
saamme ensikäsityksen siitä, mitä tuleman pitää. Elämän 
tylsät perusteet on kestettävä, huonomminkin voisi olla. 
Suomalainen kouluruoka kumpuaa samasta aivoriihestä 
kuin juustohöylä, äitiyspakkaus ja keittiön kuivauskaap-
pi. Jos ei nyt gourmetruokia ole tarjolla jatkuvasti, niin 
käytännöllisyyttä ja arkista jatkuvuutta niidenkin edestä. 
On myös eletty aikoja, kun sellainen meno on ollut ylel-
lisyyttä. Ne on kuulkaa juustomaat erikseen, eikä niissä 
heilu höylä vaan veitsi.

Kuvitelkaa tilanne, jossa meille ilmoitetaan jokin uusi 
vero tai maksu. Poliitikko voisi sanoa asiat somemmin, 
kun jo valmiiksi laittaa käteensä juustohöylän. Päättäjän 
käpälään voi kuvitella tämän maagisen esineen ilman 
muuta, etenkin jos muotoilu on kaunista. Ja tärkein idea 
on demokratian metafora eli kaikille samainen siivu, tai 
niin me haluamme uskoa. Kun höyläämme sieltä ja nap-
saisemme tuolta, sitä tuskin huomaa. Höylän hengen ym-
märtää jokainen, vaikka ei haluaisikaan sitä hyväksyä. 

Höyliä on muuten monenlaisia, ja ne surkeimmat eivät 
leikkaa mitään, tuskin edes voita. Kehnoimpien kohdalla 
ei muotoilija ole osannut tehdä varttakaan: on kuin kä-
dessä olisi kiinalainen kärpäslätkä.   

Kerran mökillä tipahti höylä laiturilta järveen, joka sukel-
lettiin päivänvaloon vasta kaksi vuotta myöhemmin. Pie-
nen putsauksen jälkeen se oli kuin uusi. Niin hyvää höylää 
ei enää myydä missään. Muovinen höylä ei kelpaa, sillä 
tuhnut vehkeet tunnistaa kyllä: ne eivät toimi. Höylällä on 
vain yksi ainoa virka - jos se ei siitä suoriudu, niin koko 
valmistamisen voisi lopettaa. Ja sanokaa mitä sanotte, 
mutta hopeinen juustohöylä on jo lähtökohtaisesti vitsi, 
samaa sarjaa muovisen saunavihdan kanssa. Jos viilaatte 
meitä linssiin, niin tehkää se edes tyylikkäästi!

H
öylän henki

Millainen on nainen yrittäjänä? Kerro oma tarinasi!
 
Osallistu SKS:n, Minna Canthin seuran ja Suomen Yrittäjänaisten muistitietokeruuseen 19.3.2018 
mennessä. Mikään ala ei ole naisyrittäjille vieras. Naiset ovat vetäneet sekä pieniä että suuria yrityk-
siä yksin ja yhdessä. Olemme kiinnostuneita kaiken kokoisista naisten perustamista tai pyörittämistä 
yrityksistä. Kerro meille omat muistosi, ja jos suvustasi löytyy naisyrittäjiä, voit jakaa myös heidän 
tarinansa.

Lisätietoa: www.finlit.fi/arkisto-ja-kirjasto/keruut
13
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Taidetynnyrin  
kasvatti 
Tämän vuoden Larin Paraske -palkittu  
Kirsi Kunnas korostaa kielen tärkeyttä. 

Teksti Karoliina Randelin, Kuva Jyrki Luukkonen / WSOY

Akateemikko, lastenkirjailija ja runoilija Kirsi Kunnas on 
vaikuttanut kaiken ikäisiin suomalaisiin monella vuosi-
kymmenellä ja luonut sukupolvien ketjuja runoutensa 
ympärille. Kunnas tunnetaan parhaiten rakastetusta Tiiti-
äisen satupuu -lastenrunokirjastaan, mutta hän on myös 
modernin suomalaisen runouden pioneeri ja väsymätön 
suomalaisen kulttuurin ja kielen puolesta taistelija. 

Tapasin Kunnaksen hänen värikkäässä kodissaan Tampe-
reella kauniina kesäkuun lopun päivänä. Hän otti minut 
vastaan kirsikoiden ja banaanikakun kera ja kiitti vielä sillä 
hetkellä tulevaisuudessa saamastaan palkinnosta. Kunnas 
oli uutisen saatuaan melkein sanaton hämmästyksestä ja 
toivoi olevansa palkinnon arvoinen. Sitä hän todella on: 
valtava kirjallinen tuotanto käsittää lasten- ja aikuisten 
runouden lisäksi myös suomennoksia ja osallistuipa hän 
myös 1970-luvun Aapisen tekemiseen. Kunnas taitaa sa-
noilla kouluttamisen ja parantamisen taidon, mutta hän 
korostaa myös sanojen voimaa ja kielen tärkeyttä. 

Taidetynnyrissä kasvatettu
Kielessä näkyy Kunnaksen mukaan koko kulttuuri ja sitä 
kautta myös suomalaisuus: 

– Kielen avulla me pidämme identiteettimme. 
Kirsi Kunnas kokee suomalaisuuden näkyvän hänen teks-
teissään juuri kielen avulla. Hän kertoo eläneensä suoma-
laisesta kulttuurista sanojensa mukaan sen risaisen osan, 
taitelijakulttuurin osan. Kunnas viittaa tällä lapsuuteen-
sa, jonka hän eli taitelijoiden keskellä. Kunnaksen äiti ja 
isä olivat kuvataiteilijoita, isäpuoli taas oli taidekriitikko. 
Myös perheen tuttavapiiri koostui kirjailijoista, maalareis-
ta ja näyttelijöistä. 

– Olin taidetynnyrissä kasvatettu tyttö! Kunnas nauraa. 

Kielellä hallitaan maailmaa. 
– Meitä hallitaan kielellä ja meidän pitäisi hallita maail-
maa, mutta sen sijaan meitä hallitseekin tällaiset vehkeet, 
Kunnas harmittelee ja osoittaa nauhurina toimivaa älypu-
helintani. Kunnas arvelee nettiajan olevan yksi syy kielen 
köyhtymiseen. Keskustelemme verkkokielen vaatimista 
lyhyistä lauseista, lyhenteistä ja siitä, miten lopulta väli-
neeksi tarkoitetut laitteet vaikuttavatkin tekstin muotoon 
ja sitä kautta valitettavasti myös sisältöön. Kunnas suree 
lukemisen suosion laskua, koska se vaikuttaa suoraan 
myös kielen hallinnan heikentymiseen. Tämä huonontu-
minen sopinee hyvin hallitsijoille, poliitikoille, joille Kun-
nas ei juuri anna armoa: 

– Meitä hallitaan sanalla, meitä hallitsevat nuo poliiti-
kotkin, jotka valehtelevat ja valehtelevat. 

Lukekaa lapsillenne runoja
Ratkaisuksi kielen osaamisen parantamiseen Kunnas eh-
dottaa lapsille ääneen lukemista. Hän korostaa, miten jo 

”Kirsi Kunnas arvelee nettiajan  
olevan yksi syy kielen köyhtymiseen.”

Kirsi Kunnas kehottaa ihmisiä lukemaan enemmän.
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Larin Paraske -palkintoa on jaettu vuodesta 1996 
lähtien. Palkinnon saajia ovat muun muassa  
joikutaiteilija Ingá-Máret Gaup-Juuso 2016, runoilija 
Jenni Haukio 2015, kirjailija, ohjaaja Juha Hurme 
2014 ja vapaa kirjoittaja Kaarina Hazard 2013.

Aikuisillekin kielen hallinnan parantamiseksi ja aivojum-
paksi Kunnas suosittelee lukemista. 

– Lukekaa enemmän kaunokirjallisuutta. Sillä lailla 
pääsee hengittämään ja tuntemaan sen kirjoittajan siellä 
tekstin takana, miten hän värähtelee. Kun lukija värähtelee 
samalla tavalla, lukeminen koskettaa aivojen kielikeskuk-
seen ja sitä kautta aivojen reagointiin ja tunne-elämään. 

Ei mitään iskelmäkieltä
Kirsi Kunnas on yksi vapaan mitan ja modernin suoma-
laisen runouden mullistajista. Hän kertoo, miten sota 
toimi vedenjakajana vanhan, 1930-lukulaisen runouden 
ja uuden, 1950-luvun runouden välissä. Loppusoinnut ja 
muut runomitat kuulostivat hänen ja muiden modernien 
runoilijoiden korvaan auttamatta vanhahtavilta. Kunnas 
perustelee tätä myös sillä, miten jo kielirakenne voi estää 
loppusointujen sujuvan käytön Suomessa: – Sidottu mitta 
ei aina sovi suomen kielelle, jossa on pitkät sanat. Klassi-
nen sidottu mitta perustuu toisenlaisiin kielirakenteisiin, 
jotka ovat tulleet anglosaksisista maista. 

Suomen kieli on kömpelöä omalla tavallaan, sen pakot-
taminen sidottuun mittaan oli meistä sodanjälkeisistä 
nuorista vähän pakotettua ja teennäistä, tietynlaista is-
kelmäkieltä. 

Mutta arvostaa Kirsi Kunnas myös perinnettä.
– Eihän meillä olisi tulevaisuutta tai muutoksia, jos 

meillä ei olisi menneisyyttä ja sen tekemiä virheitä ja löy-
töjä. Perinne vaikuttaa aina jollain tavalla. 

”Lukekaa lapsillenne runoja!”

puolivuotiaana lapsen kielikeskus aktivoituu ja pienokai-
sen sanavarasto alkaa karttua. Tämän herkkyysiän aikana 
lapsi oppii kielen perusrakenteen, joka Kunnaksen sanoin 
erottaa meidät muista eläimistä.  

– Lukekaa pienille lapsillenne runoja. Se kehittää muis-
tia ja antaa aavistuksen siitä magiasta, joka kielessä on ja 
jolla maailma löydetään ja otetaan haltuun. 

Juttelemme myös loppusoinnuista ja muista runon omi-
naisuuksista, jotka etenkin lastenrunoudessa ovat Kun-
naksen mukaan tärkeitä muistamisen ja kielen oppimisen 
kannalta. Lapselle lukeminen iltasadun aikaan toimii myös 
vastapainona päivähoidon hälinälle. Hän on nähnyt esiin-
tymismatkoillaan päiväkodeissa lapsilla toisinaan epätoi-
voisiakin katseita, kun kukaan ei kuuntele heitä niin, että 
on ollut pakko huutaa saadakseen jonkun kuuntelemaan.

Tiitäisen satupuu on  
Kunnaksen tunnetuin teos.
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– Maanisen nostalginen, luonnehtii Samu-Jussi Koski it-
seään naurahtaen. 

Seurasaaren talomuseon hirsipirtit saavat sydämen läi-
kähtämään, samoin isovanhempien vuosikymmenten ta-
kaiset valokuvat Muolaasta, Karjalankannakselta. 

– Niistä herää tunne, että ollaan oman historian yti-
messä ja samalla haikea pelko, että unohdetaanko nämä, 
hiipuvatko ne pois.

Ikivanhat suomalaisvaatteet ovat innoittaneet Koskea 
siinä määrin, että toisinaan häneltä penätään ”muutakin 
kuin niitä körttimekkoja”. 

Samu-Jussi Koski on perustamansa Samuji-muotitalon 
luova johtaja. Naistenvaatteisiin ja sisustustuotteisiin 
keskittyvää Samujia myydään noin sadassa liikkeessä eri 
puolilla maailmaa. Yritys työllistää kolmisenkymmentä 
henkilöä. Esteettisesti, eettisesti ja ekologisesti kunnian-
himoinen Samuji määrittelee kohdeyleisökseen ajattele-
vat naiset. Muotitalo antaa itsekin ajattelemisen aiheita: 
Samujin myymälöissä Helsingissä ja New Yorkissa järjes-
tetään toisinaan keskustelutilaisuuksia ja kirjanjulkista-
misia. Instagramissa saatetaan vaatteiden ohella mark-
kinoida Suomen luonnon päivää tai perinteisiä tapoja 
juhlia juhannusta.

Samujin ensimmäinen mallisto ilmestyi 2011. Jo seuraa-
vana vuonna Suomen muotiala myönsi yritykselle Kul-
tainen vaatepuu -palkinnon. Menestys on ollut alusta asti 
myös kansainvälistä. Keväällä 2015 Oscar-palkittu näytte-
lijä Meryl Streep puhui Women in the World -tilaisuudes-
sa yllään Samujin värikäs kukkajakku.

Suunnittelija Koski ilahtui tietenkin Streepin asuvalin-
nasta. Yhtälailla sykähdytti nähdä newyorkilaisasiakkaan 
ihastuvan Manhattanin myymälässä lapasiin, joita Samu-
jiin oli tilattu virolaismummoilta sata paria – ei tosin tar-
peeksi, sillä kysyntä yllätti. 

– Siinä jotenkin kauniilla tavalla maailman lähenemi-
nen, kutistuminen tuli todeksi, Koski iloitsee. 

Innostava ja omaleimainen Ratia
Samu-Jussi Koski (s.1975) kasvoi muotoilijaksi Marime-
kossa. Hän aloitti talossa suunnittelijan assistenttina 2003, 
Lahden Muotoiluinstituutin kouluttamana. Pian Koski de-
bytoi Marimekossa omalla mallistollaan ja 2008 hänet ni-
mettiin vaatetuspuolen taiteelliseksi johtajaksi, mistä teh-
tävästä hän irtisanoutui ennen oman merkin perustamista. 

Armi Ratian Marimekon radikaali omintakeisuus saa 
Kosken syttymään. Se on innoittanut myös hänen omaa 
suunnitteluaan ja luovaa johtamistaan. 

– Mielestäni Armi on sanonut hyvin, että me emme 
seuraa mitä Pariisin muodit tekevät, vaan me teemme jo-
takin aivan omaa.

Koski näkee Marimekon menestyksen syyksi Armi Ratian 
kyvyn välittää vahva visionsa ja intohimonsa työnteki-
jöilleen ja siitä edelleen tuotteisiin. Hän ihastelee Ratian 
edistyksellisen oivaltavaa markkinointia: Bökars-torppa 
kansainvälisen muotiväen ja poliitikkojen saunottamisi-
neen ja juottamisineen on ollut ”enemmän kuin mikään 
markkinointiteko, jolla viedä Suomea eteenpäin”. 

Ollessaan Marimekon edustajana maailmalla Koski kertoo 
yllättyneensä toistuvasti, miten hyvin Marimekko todella 
tunnettiin. Vuosikymmenten takaisia arkistokuvia sela-
tessaan hän on ollut suorastaan hämmentynyt, kuinka 
paljon Marimekko on näkynyt suomalaisessa katukuvas-
sa. Silmät loistaen Koski selaa kännykästään esille äitinsä 
albumeista kopioimiaan 1960-luvun kuvia: nuoria tyttöjä 
ja marimekkoja. 

– Äitini oli sairaanhoitajaoppilaitoksessa ja opiskelija-
tytöillä ei tietenkään ollut rahaa, joten tytöt ostivat eri 
mekot ja sitten vaihtelivat niitä. Mekot näyttivät aina eri-
laiselta eri tytön päällä. Tämäkin kertoo mielestäni siitä, 
miten tärkeä Marimekko on ollut monille.

Tarina kuulostaa tutulta: tyylitietoiset nuoret naiset 
himoitsevat nykyään kiihkeästi halpamerkkejä huomatta-

Teksti Suvi Ratinen, kuvat Samuji

Ajatonta ajatuksella
Vaatesuunnittelija Samu-Jussi Koski ammentaa menneestä  

pelastaakseen maailmaa ylituotannolta.

Wooden Shaker – Bo-Åke Ljungars
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(jatkuu) >>

vasti kalliimpia Samujin vaatteita, jotka kiertävät aktiivi-
sesti ja hyvään hintaan verkon second hand -kaupoissa.

Samujin tuotteet eivät kuormita kaatopaikkoja. Yrityksen 
ytimessä ovat laadukkaat, useille naistyypeille sopivat 
perusvaatteet, joita valmistetaan laajassa kokoskaalassa 
ja varioidaan neljässä vuosittaisessa mallistossa. Niiden 
halutaan kestävän käyttöä sesongista toiseen. 

– Jos vaatteen toivoo säilyvän kymmenen tai kaksi-
kymmentä tai kolmekymmentäkin vuotta, se ei voi olla 
vahvasti trendiin sidottu, vaan siitä pitää karsia jotakin 
pois, Samu-Jussi Koski sanoo. 

– Olen erittäin onnellinen kun näen jonkun käyttävän 
ensimmäisten mallistojemme vaatteita, koska silloin tie-
tää vaatteen onnistuneen täydellisesti, pysyneen ajatto-
mana ja laadukkaana.

Eettistä kauneutta
Monenlainen funktionalismi ja minimalismi innoittavat 
Koskea. Niin myös varhaisen kansanestetiikan niukkuus, 
jopa pula-aika, kun vähistä materiaaleista piti tehdä toi-
mivia mutta kuitenkin kauniita vaatteita ja esineitä. Ny-
kyaika on suunnittelijalle niin ikään haastavaa, vaikkakin 
päinvastaisessa mielessä: 

– Nyt meillä on käytössämme kaikki resurssit, mutta 
jotta emme niiden käytöllä tuhoaisi tätä maailmaa, on 
meidän mentävä takaisin pienempään.

Materiaalin kunnioitus on Samu-Jussi Koskelle suunnitte-
luprosessin lähtökohta. 

– Ihastun aina johonkin kankaaseen ja ymmärrän heti 
mitä siitä pitää tehdä. Näin tuote on alisteinen kankaalle.
Pariisin kangasmessut ovat Koskelle tärkeä inspiroitu-
mispaikka. Sieltä ei kuitenkaan löydy kaikkia Samujin 
käyttämiä materiaaleja, kuten poronnahkaa ja lampaan-
turkista. Niitä hankitaan kotimaasta, ruokateollisuuden 
teurasjätteenä. 

”Materiaalin kunnioitus  
on Samu-Jussi Koskelle  
suunnitteluprosessin  
lähtökohta.”
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Keraamiset vaasit – Karoliina Tuovinen

<< Smedar Shirt – Small Woody  
(kuosisuunnittelu Erja Hirvi)

Wooden Shaker – Bo-Åke Ljungars
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– Seuraava kysymys tietenkin on, tarvitaanko edes sitä 
ruokateollisuutta, mutta se on toisten päätettävissä. Niin 
kauan kuin sitä jätettä jää, on mielestäni arvostavaa käyt-
tää sitä eikä vain heittää pois.

Puhe villasta, lempimateriaalista, saa Kosken huokaa-
maan. Siitä on tullut turkiksen ja nahan jälkeen eläinten 
eettistä kohtelua ajavan Petan silmätikku. Koski kritisoi 
itsekin suurten toimijoiden ahnetta, eläimelle kärsimys-
tä aiheuttava keritsemistä, mutta ei ymmärrä suositusta 
korvata ekologinen, uudistuvana luonnonvarana kasvava 
villa saastuttavammalla puuvillalla tai jopa vesistöjä pi-
laavilla synteettisillä kuiduilla. 

– Nämä ovat monimutkaisia asioita ja joskus joutuu 
kysymään itseltään, että kannattaako ylipäätään tehdä 
mitään.

Kun suunnittelee vaatteita ajatteleville naisille, on 
suunnittelijan itse ensin ajateltava monta asiaa selväksi ja 
otettava kantaa seikkoihin, joista menneiden vuosikym-
menten suunnittelijoiden ei tarvinnut välittää.
Luonnon lisäksi Samu-Jussi Koski toivoo myös alihankki-
joidensa ja työntekijöidensä voivan hyvin.

– Uskon, että se millä tavalla ihmiset ajattelevat yrityk-
sestä ja voivat siellä, näkyy lopputuotteesta.
Hän soisi Samujin tuotteiden olevan yhtä huolella ja hel-
lyydellä tehtyjä kuin vanhojen käsitöiden. 

Menneisyys ja tulevaisuus käsikädessä 
Asuessaan ennen Samujin perustamista New Yorkissa ja 
Firenzessä, missä täydensi muotoiluopintojaan, Koski he-
räsi suomalaisen tradition kiinnostavuuteen ja koki, ettei 
sitä ole hyödynnetty muotoilussa kylliksi. Omintakeinen 
kuulaan yksinkertainen tulkinta suomalaisuudesta juur-
tui Samujin DNA:han, kuten suunnittelija kutsuu yrityk-
sensä ydintä. 

Kansallisten piirteiden korostaminen mietityttää ja arvelut-
taa Koskea näinä rasistisen nationalismin nousun aikoina. 

– Jokaiseen mallistoon haetaan inspiraatiota kuitenkin 
aina jostakin uudesta asiasta, Koski muistuttaa. 
Vuosien mittaan ovat innoittaneet vaikkapa Ingmar Berg- 
manin Fanny ja Alexander, amerikkalainen draamasarja 
Mad Men ja Ulla-Lena Lundbergin Jää-romaani. 

Nyt suunnittelijan työpöydällä on syksy-talvi 2018. Innoi-
tusta siihen on löytynyt talvipastellien sävyistä, amerik-
kalaisen kivitaiteilijan Isamu Noguchin New Yorkin mu-
seosta, Kosken omista lapsuuden valokuvista: nostalgiaa 
nostattavat nyt 1980-luvun turvalliset, lämpimät kirjo-
neuleet. Silloinhan kaikki oli niin hyvin, eikö ollutkin.  

Ei muistella enää menneitä, Samu-Jussi Koski on juuri läh-
dössä kolmeksi kuukaudeksi Japaniin. Hän avaa siellä pop 
up -kaupan ja selvittelee mahdollisia tulevaisuuden yhteis-
työkuvioita. Taas maailma vähän kutistuu, kauniilla tavalla.
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Tätä kirjoittaessani Kalevala Korun 80-vuotis-
juhlavuosi alkaa lähestyä loppuaan. Voi kuinka 
lyhyt aika vuosi onkaan! Vasta kun pääsimme 
vauhtiin, on aika vaihtaa uusiin suunnitelmiin 
ja aloittaa toimintamme 81. vuosi.

Teksti Riitta Huuhtanen, kuva Kalevala Koru

Juhlavuoteen oli ladattu paljon odotuksia – juhlimmehan 
satavuotiaan Suomen rinnalla. Valmistelujakin teimme jo 
yli vuotta aiemmin. Kun on elänyt juhlahumussa yli kaksi 
vuotta, tuntuu jotenkin haikealta laskeutua arkeen.

Vaikka objektiivisia mittareita juhlavuoden onnistumisel-
le onkin vaikea asettaa, koen, että onnistuimme todella 
hyvin monilla osa-alueilla.

Juhlanäyttelymme Rohkea. Ajassa. Aito – Suomen rakastetuin 
Koru 80 vuotta tulee vuoden aikana keräämään yhteensä 
noin 50.000 näyttelykävijää. Palaute näyttelystä on ollut 
myönteistä ja hyvällä tavalla yllättynyttä: ”tämä ei ollut-
kaan perinteinen korunäyttely vaan kertoi tarinaa paljon 
laajemmin!” Toivon myös, että Kalevalaisten Naisten pai-
kallisyhdistykset ovat saaneet näyttelystä iloa ja hyötyä 
omiin tapahtumiinsa ja sidosryhmäkohtaamisiin.

Media on ollut meistä kiinnostunut koko vuoden – Ylen 
puoli yhdeksän uutislähetyshän noteerasi juhlavuotem-
me heti loppiaisen tuntumassa, naistenlehdet ja maa-
kuntalehdet ovat kirjoittaneet kiitettävästi, paikallisradiot 
tekivät juttua, Maikkarin uutislähetyksen loppukevennys 
kuvasi suomalaista työtä tehtaallamme ja niin edelleen. 
Ainoa uutiskynnys, jota emme puhkaisseet, oli Helsingin 
Sanomat – yrityksemme kotipaikkakunnan media.

Keväällä julkaisimme Kesyttämätöntä kauneutta  
-videon, joka sai huikean yli miljoonan katselu- 
kerran levityksen sosiaalisessa mediassa ja  
käynnisti keskustelun kauneuskäsityksistä. Meidän  
viestimme on, että jokainen saa olla oma  
itsensä ja on kaunis omana itsenään.  
Halusimme viestillämme myös  
voimaannuttaa naisia toteuttamaan  
itseään omista lähtökohdistaan,  
ja tämä viesti upposi  
hyvään maaperään. 

Oma henkilökuntamme antoi juhlavuoden aluksi kas-
vonsa Helsingin Sanomien etusivun ilmoitukseen, jolla 
halusimme kertoa ketkä ovat Kalevala Korun tuotteiden, 
laadun ja tarinoiden takana. Henkilökuntamme myös 
juhlisti juhlavuotta lokakuussa, jolloin saimme yllätys-
vieraaksemme itse Elsa Heporaudan!

Juhlavuoden vietossa korut ovat tietenkin olleet yhdessä 
pääroolissa ja kulkeneet matkassa koko vuoden. Muotoi-
lujohtaja Kirsti Doukasin suunnittelema Kuulas-korusar-
ja, Iittalan kanssa yhdessä toteutettu Vitriini-kokonaisuus, 
Roosa nauha -kampanjan Naisen ääni sekä viimeisimpä-
nä upean uniikin Pohjoinen valo -beryllikorukokoelman 
lanseeraus joulukuussa ovat huipentaneet vuotemme.

Onkin tullut aika kiittää. Juhlanäyttelymme hieno käsi-
kirjoitus, upea toteutus ja näyttelypystytys yhdistettynä 
aktiivisiin näyttelykumppaneihin Oulussa, Jyväskylässä, 
Kuopiossa, Helsingissä, Espoossa ja Rovaniemellä ansait-
sevat isot kiitokset. Kiitokset myös Kalevalaisten Naisten 
Liitolle ja aktiivisille naisille paikallisyhdistyksissä monis-
ta yhteisistä kohtaamisista vuoden aikana.

Kiitoksen ansaitsevat myös taitavat korusuunnittelijam-
me, jotka loihtivat maailmalle toinen toistaan vaikutta-
vampia koruja. Lämpimän kiitoksen on ansainnut oma 
henkilökuntamme, joka on suunnitellut, valmistanut, 
myynyt ja markkinoinut, laskenut katteet ja tulokset, pi-
tänyt huolta asioiden sujuvuudesta ja hyväksynyt juhla-
vuoden toiminnalle luomat ylimääräiset paineet ja työ-
tehtävät – kiitos suomalaisen työn tekijät!

Juhlavuoden ponnistelujen jälkeen lähdemme entistä 
vahvempina kohti tulevien vuosien koitoksia, sillä juh-
lavuotemmekin sen vahvisti – Kalevala Koru on Suomen 
rakastetuin Koru!

Kirjoittaja on Kalevala Korun toimitusjohtaja.

Kalevala Korun
kuulumiset

Jättikö juhlavuosi jälkensä?

19
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Innostus suomalaista kansankulttuuria kohtaan oli herän-
nyt 1800-luvun lopulla. Sen myötä Suomeen perustettiin 
vuonna 1906 Brage-yhdistys/Föreningen Brage i Helsing-
fors, jonka tavoitteena oli edistää Suomen ruotsinkielis-
ten alueiden kulttuuria. Yksi yhdistyksen tehtävistä oli 
johtaa kansallispukujen ennallistamista maisteri Yngvar 
Heikelin johdolla. Vuonna 1922 pidettiin yleinen pukuko-
kous, jossa yhdistys sai valtuudet rekonstruoida jokaiselle 
Suomen ruotsinkieliselle kunnalle kansallispuku. 

Yhdistyksen noin 400 yhdyshenkilölle lähettiin kyselylo-
makkeet, jossa tiedusteltiin seikkaperäisesti vaatetuksen 
yksityiskohtia, selventäviä piirroksia, kangasnäytteitä, 
pukujen osia ja kokonaisia vaateparsia. Maisteri Heikel 

teki myös itse 20-luvulla useita tutkimusmatkoja eri puo-
lella Suomea haastatellen ihmisiä, piirtäen kokonaisuuk-
sia ja yksityiskohtia sekä valokuvaten ja ostaen pukujen 
osia yhdistykselle. 

Pukumuseon 200 pukukokonaisuutta
Bragen museon tekstiilikokoelma koostuu lähinnä Yngvar 
Heikelin tutkimusmatkoillaan ruotsinkielisellä rannik-
koalueella 1924-1926 ostamista ja museolle lahjoitetuista 
vaatteiden osista, pukukokonaisuuksista sekä koruista ja 
helavöistä. Mallipukukokoelma käsittää kaikki suomen-
ruotsalaiset kansallispuvut, eli noin 200 naisten ja mies-
ten pukukokonaisuutta. Jokaista kansallispukua valmis-

Suomenruotsalaista väri-iloa
Brage-yhdistyksen pukukokoelma sisältää kaikki suomenruotsalaiset kansallispuvut.

Teksti Eija Mendelin, kuvat Brage
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tettiin kaksi kappaletta, yksi museoon mallipuvuksi ja 
toinen paikkakunnalle esikuvaksi. 

– Tekstiilikokoelman lisäksi järjestämme pukumuseos-
sa vaihtuvia näyttelyitä, jotka valaisevat kansallispuku-
tutkimusta eri näkökannoilta, kertoo yhdistyksen kansal-
lispukukonsultti Eija Mendelin. 

Bragen pukuarkisto sisältää 7 000 vastausta 1920-luvun 
kyselylomakkeisiin, kangasnäytearkiston ja kuntakohtai-
set kansiot. Kansioihin on arkistoitu kansliapuvun kokoa-
minen: taustamateriaali kirjeenvaihtoineen, piirrokset, 
valokuvat ja puvun eri osien esittelyt, ohjeet sekä lehti-
leikkeleet ja julkaisut. 

– Arkisto on kaikkien puvuista kiinnostuneiden käy-
tössä, kertoo Mendelin. 

Kansallispukukonsultti edistää pukuosaamista
Eija Mendelin toimii Brage-yhdistyksessä kansallispuku-
konsulttina. Hänen työtehtäviinsä kuuluvat mm. kansal-
lispuvun käytön edistäminen, valistustyö, erilaiset tapah-
tumat, esitelmien pito ja näyttelyiden järjestäminen. 

– Työskentelemme yhteistyössä Jyväskylässä sijait-
sevan Suomen käsityön museon kanssa edistääksemme 
kansallispukukulttuuria Suomessa. 

Mendelinin mukaan kansallispukukonsultin tehtävän 
keskiössä on myös järjestää koulutusta käsityönopettajil-
le ja käsityöläisille, koska useimmat kansallispuvut val-
mistetaan kansalais- ja työväenopistojen kursseilla. Myös 
pohjoismainen yhteistyö kuluu tärkeänä osana kansallis-
pukukonsultin tehtäviin.

Missä ja miksi kansallispukua käytetään?
Bragen kansallispuvut ovat aina kokonaisuuksia. Tämä nä-
kyy esimerkiksi kansantanssitapahtumissa, laulujuhlilla ja 
muissa juhlatilaisuuksissa runsautena ja värikkyytenä. 

”Yhdistyksemme kansallispuvut 
kuuluvat länsisuomalaisiin  

pukuihin ja niissä näkyy yhteinen 
historiamme Ruotsin kanssa.”

<< Kansallispukukonsultit Eija Mendelin Tjöck Lappfjärdin 
/Tiukka Lapväärtin puvussa ja Maria Linden Pernån/Per-
najan kansallispuvussa Kaustisten kansanmusiikki- 
festivaaleilla 2017.

– Yhdistyksemme kansallispuvut kuuluvat länsisuo-
malaisiin pukuihin ja niissä näkyy yhteinen historiam-
me Ruotsin kanssa, esimerkkinä mainittakoon vaikkapa 
naisten raitaiset hameet ja kirjotut tykkimyssyt. Miesten 
puvuissa on yhtäläisyyksiä Ruotsi-Suomen armeijan ase-
pukuihin, kuten runsaat nappirivistöt röijyissä, liiveissä 
ja housuissa. 

Jokaisella Suomen 1900-luvun alun ruotsinkielisellä pi-
täjällä on oma kansallispukunsa, joten käyttäjästä voi 
helposti tarkistaa kansallispuvun kantajan kotikunnan. 
Kotikunta tulee erityisesti silloin esiin, kun ryhdytään 
harkitsemaan ja hankkimaan omaa kansallispukua. Täl-
löin tutkitaan usein juuri oman suvun tai kotipaikkakun-
nan historiaa. 

Kansallispukujen käyttäjien piiri on laajentunut perintei-
sistä kansantanssi-, -laulu- ja pelimanniryhmästä nuoriin 
ja ulkosuomalaisiin. 

– Esimerkiksi Norjaan muuttaneet suomalaiset eivät 
voi ajatellakaan Norjan kansallispäivää 17. toukokuuta 
ilman kansallispukua, koska silloin kaikki pukeutuvat 
parhaimpiinsa – usein juuri kansallispukuun, kertoo Eija 
Mendelin.

Kirjoittaja toimii kansallispukukonsulttina Bragen  
pukutoimistossa.
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Suomen Kotiseutuliiton puheenjohtaja, Jyväskylän yli-
opiston museologian professori Janne Vilkuna erottuisi 
isostakin joukosta mustassa kiiltävälippaisesessa lakissa 
ja värikkäässä kansallispuvussaan. Vanhan Korpilahden 
pukuun kuuluvan lakin mustan lipan alus on värjätty 
vihreäksi. Upea helavyö kiiltää ja kilisee vyötäröllä, kun 
hän ylväänä kantaa juhla-asuaan, suomalaista perinteistä 
miehen kansallispukua. Janne Vilkuna on ottanut suo-
malaisen miehen kansallispuvun haltuunsa tässä ja nyt.

Kansallispuku kuulostaakin Janne Vilkunalle itsestään 
selvältä valinnalta juhla-asuksi. Olihan jo lapsuudessa 
isoäiti pukenut Jannen sisaruksineen kansallispukuihin. 
Kaiken takana on kuitenkin nainen. Aikuisen Janne Vil-
kunan juhla-asun valinnassa tuttu sanonta toteutuu. Vil-
kunan vaimo on kansallispukujen lumoissa ja omistaa 
useita pukuja. Puolison oli help-
po hypätä uudelleen mukaan 
kansallispukugenreen. 

– Vaimoni herätti lapsuus-
muistot. Minulla oli pienenä 
poikana kauhavalaisen äidinäi-
tini ompelema kansallispuvun 
liivi sekä helavyö ja puukko. 
Puku oli juhlapukunani noin 
kymmenvuotiaaksi. Nyt on alkanut uusi kansallispuku-
kausi, Janne Vilkuna iloitsee.

Perinne ei siis siirtynyt suoraan isältä pojalle. Janne Vil-
kunan isällä ja isoisällä (kansatieteen professori Asko 
Vilkuna ja akateemikko Kustaa Vilkuna) ei ollut kansal-
lispukuja, vaikka molemmat olivat kansatieteilijöitä ja 
suomalaisen perinteen vahvoja tulkkeja. Värikkäät kan-
sallispuvut eivät tuohon aikaan olleet ylipäänsä miesten 
suosiossa tanhuajia lukuun ottamatta. 

Onko Janne Vilkunan lapsilla joskus kansallispuku ei ole 
vielä ennakoitavissa. 
– Kannettu vesi ei kaivossa pysy, vaan innostus kansal-
lispukuun tulee aikanaan, jos on tullakseen. Esimerkkejä 

kuitenkin tarvitaan, mutta jokainen tekee itse valintansa, 
Janne Vilkuna muistuttaa.

Yhdistelmä Kainuun ja Vanhan Korpilahden  
puvuista
Janne Vilkunan puku on kokonaisuus, jossa on osia Kai-
nuun ja Vanhan Korpilahden puvuista. Vanhan Korpilah-
den puvun röijyn ja liivin on tehnyt kansallispukukon-
sultti Taina Kangas varta vasten Janne Vilkunalle. Housut 
ovat Kainuun puvusta. Kansallispuvun kanssa hän käyt-
tää 1800-luvun mallin mukaisia kenkiä, jotka on myös 
käsin tehty. 
– Muoti vaihtelee eri aikakausina. Variaatiot ovat kiinteä 
osa kulttuurihistoriaa. Liika tiukkapipoisuus esimerkiksi 
kansallispukujen käytössä on vaarallista, Janne Vilkuna 

pohtii. 
– Harmillista, että osapukeu-

tuminen ei ole vielä levinnyt 
laajalle. Frakki ja kansallispu-
vun liivi olisi upea yhdistelmä, 
hän heittää.

Arkena liivi tai kravatti kansallispukukankaasta
Jos ei ole juhlan aika eikä Janne Vilkuna halua pukea 
koko kansallispukua ylleen, hän piristää itseään ja muita 
valitsemalla kansallispukukankaasta tehdyn kravatin tai 
liivin. Arkikäytössä hänellä on Janakkalan ja Parikkalan 
kansallispukukankaista tehdyt kravatit. Parikkala valikoi-
tui, koska siinä on Keski-Suomen värit. Liivi on Vanhan 
Korpilahden flammuraitaisesta kankaasta. Kangas on pu-
napohjaista, tummansinisillä kapeilla raidoilla ja nasta-
kuvioilla somistettua parkkumia. 
– Ostin joskus koko loppupakan Vanhan Korpilahden kan-
sallispukukangasta vaimolleni. Minä sain liivin itselleni.

Persoonallinen pukeutuja

Kansallispuvut otettava haltuun tässä ajassa

Värikäs, käsityönä valmistettu vaate on erinomainen erottautumisen väline.  
Janne Vilkuna haluaa näyttää esimerkkiä.

Teksti ja kuva  Annamari Maukonen

 
 

”Frakki ja kansallispuvun  
liivi olisi upea yhdistelmä.”
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Puvut ulos kaapeista ja kaikkien käyttöön
– Perinne kuolee, jollei se kehity ajassa, korostaa Janne 
Vilkuna. Hän iloitsee, kun nuoriso käyttää kansallispuku-
jen hameita, liivejä ja muita osia arjessa. 

– Kansallispukujen kuosit ovat ainutlaatuisia, joten nii-
den pitää olla näkyvissä ja elää ajassa.

– Elokuiset kansallispukujen tuuletukset on hieno idea, 
mutta kerran vuodessa ei riitä. 

Kansallispuvut pitäisi saada useamminkin ulos kaapeista 
ja käyttöön, Janne Vilkuna kannustaa. 

– Kansallispuku on vaate, jossa on myös aate. Kansal-
lispukua voi käyttää kaikissa juhlissa sekä kotona että 
maailmalla.

Hän itse on saanut monta ovea auki ja keskusteluja 
viriämään esiintyessään suomalaisessa kansallispuvussa 
kansainvälisissä tilaisuuksissa, viimeksi syyskuun alussa, 
kun Jyväskylässä kokoontui kansainvälinen yliopistomu-
seoiden ja -kokoelmien kongressi. 

– Värikäs, käsityönä valmistettu vaate on erinomainen 
erottautumisen väline, joten kansallispukua kannattaa 
käyttää myös ulkomailla. 

– Aatteet ja vaatteet kulkevat käsi kädessä. Voidaan 
puhua samaan aikaan sekä vaatteista että aatteista. Ko-
tiseutuliiton puheenjohtajana haluan johtaa omalla esi-

Janne Vilkunan suomalainen  kansallispuku 
on avannut monia ovia ja virittänyt mielen-
kiintoisia keskusteluja maailmalla. Valtakun-
nallisilla kotiseutupäivillä elokuussa Jyväs-
kylässä puheenjohtaja Vilkunan vyöllä kiilsi 
ensimmäistä kertaa konservoitu alkuperäinen 
käsintehty helavyö.

merkilläni. Juhla-asuni on oma valintani, mutta toivon 
sen kannustavan muitakin. Tähän mennessä kukaan ei 
ole tullut moittimaan minua siitä, että juhlin kansallis-
puvussa.

Janne Vilkunan toive on, että kansallispuvut vaihtaisivat 
omistajaa kasvotusten. 

– Kun kansallispuvun tarina siirtyy myyjältä ostajalle, 
siirtyy myös arvokas pala kulttuuriperintöä eteenpäin. Kan-
sallispuvuille voisi perustaa oman Huutonetin, jossa kansal-
lispukujen myyjät ja ostajat kohtaisivat, hän väläyttää.

OIKAISU 
Oikaisu viime lehdessä olleeseen Suomussalmen  
Kalevalaisten tekstiin: Lönnrot oleskeli pitkiä aikoja 
Karhulanvaaran pappilassa, ei Alanteen pirtissä, 
kuten lehteen oli virheellisesti kirjoitettu.  
Toimitus pahoittelee virhettä. 
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Tutkimusmatka  
keskiajan käsityöhön
Maskun kirkon kellotapulista löydetty villa- 
intarsia syntyi uudelleen taidokkaana kopiona. 

Teksti Krista Vajanto

Vuonna 1871 Suomen Kansallismuseon kokoelmiin päätyi 
erikoinen, keskiajalla valmistettu tekstiili. Se oli löydetty 
Maskun kirkon kellotapulista ja näytti aikalaiskuvauksen 
perusteella kasalta rääsyjä. Kun tekstiili avattiin, se osoit-
tautui suureksi, kuviolliseksi peitteeksi, joka oli valmis-
tettu erivärisistä villakankaista intarsiatekniikalla. 

Tekstiili koostuu kahdeksasta kuvapaneelista, jotka esit-
tävät yksisarvista, aarnikotkaa, peuraa ja riikinkukkoa. 
Ruutuja on säilynyt kahdeksan, mutta mahdollisesti al-
kuperäinen tekstiili on ollut vielä yhden kuvarivin suu-
rempi. Eläinhahmoja ympäröi uskonnollinen teksti, joista 
osa on kirjoitettu latinaksi, osa ruotsiksi. Osa teksteistä ja 
kirjaimista on väärinpäin – ehkä tekstien laatija ei osan-
nut lukea.

Maskun intarsiapeitettä on arveltu alttarin esivaatteeksi, 
antependumiksi. Valmistajina ovat ehkä olleet Naanta-
lin birgittalaisluostarin nunnat 1400-luvun alkupuolella. 
Ruotsissa on vastaavanlaisia tekstiilejä, joten tietotaito in-
tarsiapeitteen valmistamiseen tuli ehkä Vadstenan birgit-
talaisluostarin nunnilta. Maskun tekstiilissä on kuitenkin 
ainutlaatuinen saumarakenne, mikä viittaa paikalliseen, 
suomalaiseen valmistukseen.

Kasveista voimakas värimaailma

Intarsiapeitteestä valmistui tammikuussa 2017 taidokas 
kopio. Tämä työ vaati kaikkiaan 16 ihmisen työpanoksen 
ja yhteensä 1600 työtuntia. Hinta-arvio valmistuneelle 
työlle olisi ollut noin 20 000 euroa. Valmis kopio lahjoi-
tettiin kuitenkin Suomen Kansallismuseolle, jossa se oli 
näytteillä alkuperäisen löydön kanssa. Tämän lisäksi 
intarsiapeitteen kopio on ollut kuluvan vuoden aikana 
näytteillä Maskun kirkossa ja Turussa Aboa Vetus et Nova 
-museossa.

Maskun intarsiatekstiilin vallitsevat värit ovat tumman-
sininen ja vihreä. Pienissä yksityiskohdissa on käytetty 
lisäksi valkoista, kirkkaanpunaista, violettia ja keltaista. 
Kaikki väriaineet ovat luonnonvärejä, sillä keskiajalla 
synteettisiä värejä ei ollut vielä keksitty. Tarkemmin Mas-
kun peitteen väriaineita ei ole kuitenkaan tutkittu, sillä 
se vaatisi rahoitusta lisäanalyysien tekoon. Myös kopion 

tekstiilit värjättiin luonnonväreillä. Koska tarkkaa tutki-
mustietoa ei ollut saatavilla, valikoitiin sellaiset värit, jot-
ka olivat keskiajalle tyypillisiä.

Alkuperäisen tekstiilin sininen väri saatiin todennäköi-
sesti eurooppalaisesta morsinkokasvista, jonka sisältämä 
indigopigmentti on värjätty kuituihin kyyppivärjäysme-
netelmällä. Tämä värjäysmenetelmä vaati emäksisen 
väriliemen ja se on ollut jonkin verran vahingollinen 
villalle, mikä näkyi mikroskopiatutkimuksessa kuitu-
jen pinnan vaurioitumisena. Keskiajan tärkein punaisen 
värin lähde oli krappijuuri. Värjäämällä punaisen pääl-
le sinistä saatiin violettia. Oletettavasti näitä värejä on 
käytetty myös Maskun peitteen kukkia, sydänkuvioita 
ja muita yksityiskohtia värjättäessä. Keskiajalla vihreää 
saatiin värjäämällä kangas sekä sinisellä että keltaisella 
luonnonvärillä. Yleisesti keltainen väri saatiin resedasta, 
ja tätä väriä käytettiin myös kopiotekstiilissä. 

Tarkkaa mikroskopiatutkimusta

Kopion valmistusta varten Maskun tekstiililöydöstä otettiin 
näytteitä jokaisesta erivärisestä langasta sekä eri värialuei-
ta rajaavasta nahkanauhasta. Kooltaan näytteet olivat 1-4 
millimetrin pituisia ja ne otettiin mahdollisimman huomaa-
mattomista 
k o h d i s t a , 
osa tekstiilin 
nurjalta puo-
lel ta.xTut-
k i m u k s e n 
avulla halut-
tiin tarkistaa 
aiemmassa 
tutkimuskir-
jallisuudessa olleita mainintoja tekstiilin raaka-aineista ja 
samalla etsiä kaikkea mahdollista uutta tietoa. Mikrosko-
piatutkimus tehtiin Aalto-yliopiston Nanomikroskopiakes-
kuksessa, jossa on hyvät laitteet sekä valo- että elektroni-
mikroskopiaan.

Suurin yllätys löytyi lankanäytteestä, joka oli otettu intar-
sian riikinkukon pyrstösulan valkoisesta täplästä. Aiempi 
tutkimus oli arvellut täpliä pellavakankaasta valmiste-

 
”Tekstiilin valmistajina ovat  

ehkä olleet Naantalin  
birgittalaisluostarin nunnat  
1400-luvun alkupuolella.”
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tuksi. Sekä valo- että elektronimikroskopia paljasti kui-
tujen litteät ja lievästi kierteiset muodot, jotka eivät olleet 
silkille tyypillisiä. Lisäksi kuidut olivat paksumpia kuin 
silkki, ja tulkitsin löydön puuvillaksi. Suomesta keskiajan 
puuvillalöytöjä on vain muutamia, joten kyse oli poik-
keuksellisesta löydöstä. Puuvilla oli keskiajalla silkkiäkin 
kalliimpaa ylellisyyskuitua. Eurooppaan puuvilla tuotiin 
Intiasta, ja kauppareitit olivat vaativia, mikä nosti puu-
villan hintaa.

Ammattimaisesti valmistettua 
kangasta 

Kaikki tutkitut villalangat oli kehrätty valkoisesta ja peh-
meästä lampaanvillasta, jota voisi luonnehtia merino-
villan tyyppiseksi. Keskiajalla suomalaisilla lampailla ei 
ollut näin pehmeää villaa, eikä valkoinen ollut silloin 
Pohjolassa eläneiden lampaiden vallitseva väri. Lampaat 
olivat enemmänkin rautakauden tyyppisiä, eli niiden 
turkki oli kirjava ja se koostui alusvillasta ja päällysvillas-
ta. Maskun tekstiilin pehmeä villa onkin luultavasti tuon-

tia eteläisemmästä Euroopasta, mahdollisesti Englannista 
tai Alankomaista, joissa villateollisuus ja lampaanjalostus 
olivat tuolloin korkealla tasolla. 

Intarsiapeitteen kaikki kankaat ovat korkeatasoisia eli 
niiden kehruu- ja kudontajälki on hyvin tasalaatuista. 
Osa kankaista on kudottu toimikkaaksi, osa palttinaksi. 
Kankaiden pinta on ollut karstattu ja siten pehmeän nu-
kan peittämä, mutta tästä suurin osa on karissut aikojen 
kuluessa pois. Nukkaa näkyy nykyisin lähinnä kohdissa, 
joista kankaan päälle applikoidut kirjaimet ovat irron-
neet. On mahdollista, että kankaat on kudottu samalla 
alueella, mistä villa on hankittu; tämä ei ole kuitenkaan 
varmaa, sillä raakavilla oli yksi keskiajan Euroopan tär-
keistä kauppatavaroista. 

Saumoissa silkkiä ja hopeaa

Intarsiapeite on koottu ompelemalla eriväriset kankaan-
palat yhteen ompelulangalla ja pienillä siisteillä pistoilla. 
Aiemman tulkinnan mukaan ompelulanka oli pellavaa, 
mutta mikroskopiatutkimuksissa tämä tieto osoittautui 

 
”Tekstiilin valmistajina ovat  

ehkä olleet Naantalin  
birgittalaisluostarin nunnat  
1400-luvun alkupuolella.”

Näytteenotto alkuperäisestä tekstiilistä, kuvassa Krista Vajanto. 
Kuva viereisellä sivulla: Intarsiapeitteen kopion yksityiskohtia: sinistä ja vihreää kasviväreillä värjättyä villakangasta,  
hopeoitua nahkanauhaa ja silkkilankapistoja. Kuvat Mervi Pasanen.

(jatkuu) >>
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vääräksi. Ompelulanka on silkkiä, ja sitä on työssä jopa 
kahta erilaista. Tämä voi olla osoitus kahdesta eri silkki-
langan valmistuspaikasta tai useasta eri hankintaerästä. 
Keskiajalla silkkiperhosta kasvatettiin Välimeren rannoil-
la, sekä Lähi-Idässä, mutta silkkilanka voi olla tuontia 
Kiinastakin asti.
 
Sauman päällä, heti silkkilankapistojen alla, kulkee noin 
millimetrin levyinen nahkanauha. Tätä oli aiemmassa 
tutkimuksessa arveltu kullatuksi, mutta mikroskopiatut-
kimuksen mukaan nahan pinnalla on hopeaa. Alkuperäi-
sessä tekstiilissä hopea on tummunut melkein mustaksi. 
Tästä syystä vain kopiota katsomalla voi päästä kiinni teks-
tiilin alkuperäiseen, hienostuneeseen tunnelmaan: hopeoi-
tu nahka välkkynyt aikoinaan taianomaisesti, kun tekstiiliä 
on katseltu kirkon hämärässä kynttilöiden loisteessa.

FT Krista Vajanto on tekstiilitutkimukseen ja  
mikroskopiaan erikoistunut arkeologi.

”Intarsiapeite on koottu ompelemalla  
eriväriset kankaanpalat yhteen  

ompelulangalla ja pienillä  
siisteillä pistoilla.”
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J. Harjula, M. Helamaa and J. Haarala (eds.), Times, thin-
gs & places: 36 essays for Jussi-Pekka Taavitsainen, 236–
253. Masku, J.-P. Taavitsainen Festschrift Committee.

Arponen, A. 2015: The medieval skull relic of Turku Ca-
thedral. Preliminary results of analyses. Mirator 16/1:2015

Pylkkänen, R. 1974: Reference Use and traditions of me-
dieval rugs and coverlets in Finland. (11-19). Suomen 
muinaismuistoyhdistys.

<< Villakuituja (vasen).

< Silkkikuituja. Kuvat Krista Vajanto.

Valmis intarsiapeitteen kopio. Kuva Mervi Pasanen.
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Heinolan upeat  
muinaispuvut
Teksti ja kuvat Orvokki Rosberg

Muinaispuvut olivat syy, että Heinolan Kalevalaisten 
Naisten yhdistys sai alkunsa vuonna 1980. Aktiivi-
set naiset olivat jo 1970-luvulta lähtien Vappu Pan-
teron innostamina kiinnostuneet muinaispuvuista 
ja niiden valmistamisesta. Historia kertoo, että Pan-
tero tartutti kiinnostuksen Perniön puvusta Riitta  
Lavoniukseen, joka perehtyi asiaan todellisella tark-
kuudella. Hän jopa hakeutui aikuisena arkeologian 
opiskelijaksi. 

Toiminnan naiset paneutuivat pukuihin perehtymällä al-
kuperäisiin arkeologisiin julkaisuihin hautalöydöistä sekä 
vainajien hautavaatteissa käytetyistä käsityötekniikoista. 
Yhteistyö Kansallismuseon tutkijoiden, arkeologien Lee-
na Tomanterän ja Jaana Riikosen kanssa oli hedelmälli-
nen ja monivuotinen. 

Heinolassa oli ennen pitkää valmisteilla useita erilaisia 
muinaispukuja. Nyt kankaiden rakenne, lankojen pak-
suudet ja tiheydet tehtiin vastaamaan hautalöytöjä. Nau-
hat tehtiin vanhoilla tekniikoilla ja värit haettiin niin lä-
heltä esikuvia kuin suinkin. 

Kun Heinolassa oli valmistettu useita muinaispukuja ja 
yhdistyksen jäseniltä löytyi osaamista niiden valmistami-
seen, tuli esittely- ja opetuspyyntöjä eri puolille maata, 
jopa Ruotsiin ja Kanadaan. Omistajat antoivat auliisti 
pukujaan esittelyihin ja näyttelyihin. Vähitellen se kävi 
kestämättömäksi ja esiin nousi ajatus valmistaa yhdis-
tykselle lainapukukokoelma. Jälkeenpäin vaikuttaa suo-
rastaan ihmeeltä, että tämä ponnistus voitiin toteuttaa. 
Yhdistysten jäsenten valmistaessa omia kankaita käytet-
tiin lankaa niin paljon, että samaan loimeen voitiin kutoa 
kangas myös yhdistyksen pukuun. 

Euran muinaispuvun julkistuksesta vuonna 1982 kään-
tyi uusi sivu muinaispukuasiaan. Euran hautojen tutkijan 
arkeologi Pirkko-Liisa Lehtosalo-Hilanderin oivallus päät-
tölautanauhasta ja soljilla sekä vyöllä puettavasta vaippa-
hameesta mullisti käsityksen muinaispuvuista. Heinolan 
kokoelma sai nopeasti oman euralaisensa. Valmistettiin 
myös Perniön haudan no 6 kokeellinen rekonstruktio, 
valkoinen Perniön puku. Kalevalan 150-juhlavuoden 
kunniaksi koottiin Maskun muinaispuku. Langat värjät-
tiin luonnosta kerätyllä kiventieralla (karvejäkälällä) ja 
oikealla indigolla. 

Arkeologian opiskelija Jaana Riikonen teki gradunsa Kaa-
rinan muinaishaudasta. Hänen tutkimuksensa rinnalla 
valmistettiin Kaarinan muinaispuku. Tämän jälkeen voi-
mat riittivät vielä Mikkelin seudun loistavanvärisen mui-
naispuvun valmistamiseen.

Mikään kokoelma ei kai ole koskaan valmis. Tarkoitus oli 
vielä valmistaa alkuperäinen Aino-puku, vuoden 1893 
sanomalehden päivän juhlan kuvaelman muinaissuoma-
laisen naisen puku. Kyse oli fantasiapuvusta ja tämä var-
hainen Aino-fantasia jäi Heinolassa toteuttamatta.

Puvut ovat nähtävissä myös netissä www.artos.pp.fi.

Koko tarinan voit lukea verkkosivuiltamme  
www.kalevalaistennaistenliitto.fi 

Pukujamme ei enää lainata. Yksityiset ja ryhmät ovat tervetulleita 
tutustumaan pukuihin paikan päälle, os. Rauhankatu 3, Heinola.

Haluatko lisää tietoa suomalaisista  
muinaispuvuista?  
Facebookissa on Suomalainen muinais- 
puku -ryhmä, jossa jäsenet jakavat tietoa 
ja keskustelevat puvuista ja niiden  
tekemisestä.

pirta 4_2017.indd   27 18/11/2017   20.26



28

Kirjottua  
kulttuuriperintöä
Perinne ja tarinat elävät, kun ne siirretään uu-
sille sukupolville. Laukaassa on elävöitetty kan-
satieteilijä, tutkimusmatkailija Axel Olai Heike-
lin kulttuuriperintöä. 

Teksti ja kuvat Leena Luokomaa

Suomalaisesta kulttuurista kumpuavat perintöesineet kul-
kevat usein sukupolvelta toiselle. Tänä päivänä perinteiset 
käsityötavat ovat saaneet paljolti väistyä uusien tekniikoi-
den ja materiaalien tieltä. Kiinnostus käsillä tekemiseen 
on kuitenkin jatkuvasti lisääntynyt. Käsityöt kiinnostavat 
ja työskentely on muuttunut sosiaalisemmaksi. Käsityön 
onkin uusiuduttava ja olla osa tätä päivää. On tärkeää 
saada nuoret osaksi perinteiden siirtymisen ketjua.

Axel Olai Heikel (1851–1924) oli suomalainen tutkimus-
matkailija, kansatieteilijä, yliopiston opettaja ja tutkija. 
Toimessaan Muinaistieteellisen toimikunnan intendentti-
nä hän vaikutti Valtion historiallisen museon ja sittem-
min Suomen kansallismuseon kokoelmien karttumiseen 
ja sisältöön. Hän teki tutkimusmatkoja Venäjän suomen-
sukuisten kansojen keskuuteen ja perehtyi marien, mord-
valaisten ja udmurttien rakennuksiin, pukuihin ja kirjon-
takoristeluihin. 

Matkoillaan Heikel tallensi ornamentteja ja kirjonta-
malleja tavoitteenaan virittää suomalaisten aktiivinen 
kiinnostus sukukansojen pukuihin ja kuoseihin. Hän toi-
voi, että mordvalaisten naisten monimutkaiset kuosien 
valmistustavat korvattaisiin yksinkertaisemmilla 1800-lu-
vun ompelutekniikoilla ja näin ne leviäisivät helpommin 
suomalaisiin koteihin. 

Heikelin kulttuuriperintö  
Kuhankosken opetuskodissa
Axel Olai Heikelin tytär Kerttu Heikel (1898–1949) oli yksi 
Laukaassa vuodesta 1927 toimineen Kuhankosken tyttö-
kodin perustajista. Kerttu Heikel toi mukanaan Kuhan-
kosken opetukseen isänsä tutkimusmatkoillaan koottua, 
arvokasta kulttuuriperintöä. Axel Olai Heikelin keräämien 
käsityömallien pohjalta Kuhankosken opetuskodissa val-
mistettiin paljon käsitöitä, pääasiassa vohvelitöitä käyttö-
tekstiileiksi. Opetuskodin käsitöissä suomalais-ugrilaiset 
mallit olivat pohjana kirjontatöille, jotka sopivat erityistä 
tukea tarvitsevien nuorten valmistettaviksi. 

Kuhankosken tyttökodin nimi vaihtui opetuskodiksi vuo-
den 1957 vajaamielislain ja -asetuksen myötä. Vuonna 
1986 koulu muuttui opetushallituksen alaiseksi nuorten 
ja aikuisten ammattioppilaitokseksi ja vuonna 2009 op-
pilaitoksesta tuli osa Bovallius-ammattiopistoa. Koulu-
tuksen muutosten myötä opetus- ja oppimisympäristöt 
muuttuivat. Opetuskodin muuttaessa Jyväskylään myös 
koulun tekstiilikokoelmien säilytys täytyi miettiä uudes-
taan. Koulun yli 70 kappaleen kansallispukukokoelmasta 
osa lahjoitettiin Suomen kansallispukukeskukseen. Voh-
velikirjontatöistä edustava otos siirtyi Suomen käsityön 
museon kokoelmiin. Heikelin keräämien mallien pohjalta 
Kuhankosken opetuskodissa valmistetut tekstiilit voivat 
olla edelleen lähteenä uusien käsi- ja taideteollisuustuot-
teiden suunnittelulle ja valmistukselle. 

Perinteen siirtyminen
Ymmärtävätkö uudet sukupolvet historian arvon saades-
saan haltuunsa henkisen ja fyysisen perinnön?  Perinne ja 
tarinat elävät, kun ne siirretään uusille sukupolville. Täs-
sä prosessissa voi sukupolvien aarteista tulla nykyaikana 
roskia, tarpeettomia esineitä, jotka tilanahtaudessa eivät 
mahdu mihinkään. On haasteellista löytää kulttuuripe-
rintöön kuuluvalle aineistolle oikea paikka, josta sen voi 
ottaa tarvittaessa käyttöön. Uudet sähköiset tallennus-
tavat tuovat helpotusta kulttuuriperinnön tarkasteluun. 
Kulttuuriperinnön käyttö auttaa meitä muistamaan, mistä 
tulemme ja missä meidän juuremme ovat. Käsityöperin-
teemme tunteminen auttaa osaltaan meitä arvostamaan 
maailman kulttuureja, ja näin näemme itsemme osana 
suurempaa kokonaisuutta. Tämä tietoisuus antaa luovuu-
delle siivet tehdä käsitöitä modernilla tavalla.

<< Perinteinen tapa oli kirjoa valkoiselle vohvelikankaalle punaisella 
langalla. Kuvassa Kuhankosken opetuskodissa valmistettu päivä-
peitto. Uudet tyynyt on valmistettu vanhojen mallien mukaan.

”Opetuskodin käsitöissä suomalais-ugril aiset mallit olivat pohjana kirjontatöille,  
jotka sopivat erityistä tukea tarvi tsevien nuorten valmistettaviksi.”
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Käsityö on arvokas työtapa. Käsillä tekeminen vaikuttaa 
tekijäänsä jo prosessina suunnittelusta tai mallin valin-
nasta valmiiksi tuotteeksi. Käsityön tekeminen lisää sosi-
aalista kanssakäymistä. Äidit opettavat tyttäriään, malleja 
sekä kokemuksia vaihdetaan ystävien kesken kasvotus-
ten ja enenevässä määrin sähköisesti. Neule- ja erilaiset 
käsityökahvittelut ovat suosittuja. Seuraavaksi kenties 
voimme kokoontua yhteen kirjontatöiden ääreen, malleja 
ja kuulumisia vaihtaen. 

A. O. Heikelin keräämiä kirjontamalleja löytyy Kaukaa 
haettua -sivustolta ositteesta http://www.kaukaahaettua.
fi/heikel.html ja www.finna.fi. 

Kirjoittaja on toiminut opettajana Kuhankosken  
erityisammattikoulussa, nykyisessä Bovallius- 
ammattiopistossa vuosina 1990–2015.

”Opetuskodin käsitöissä suomalais-ugril aiset mallit olivat pohjana kirjontatöille,  
jotka sopivat erityistä tukea tarvi tsevien nuorten valmistettaviksi.”

Axel Olai Heikel kirjoitti ensimmäisen suomalaisen 
kansatieteellisen väitöskirjan 1887. Hän teki matko-
ja Viroon, Liettuaan ja Latviaan 1885 ja 1900–1903, 
Äänisjärven vepsäläiskyliin ja Tverin Karjalaan 1903. 
Hän osallistui myös arkeologisiin retkikuntiin Saja-
nin vuoristoon (1889) ja Mongoliaan Orhonjoelle 
(1890) tarkoituksenaan tutkia kivikirjoituksia. 

Heikel julkaisi keräämiään aineistoja tieteellisissä 
teoksissa, kuten väitöskirjassaan Rakennukset tšere-
misseillä, mordvalaisilla, virolaisilla ja suomalaisilla 
(1887) sekä Mordvalaisten pukuja ja kuoseja (1898–
1900).

Heikelin mallien mukaan Kuhankosken opetuskodissa  
valmistettuja liinoja. >>

Lähteet: 
Timo Niiranen: Axel Olai Heikel, Suomalais-ugrilaisen 
kansatieteen ja arkeologian tutkija. Kustannuskiila Oy 
1987

Eila Ollikainen: Kuhankosken opetuskoti, vaiheita ja 
elämää 50 vuotta. 1977.
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Mikä sai pitkän linjan markkinointiammattilaisen ryhty-
mään Kalevalan kuvitustyöhön?

Kaikki lähti pienestä ideasta: Voisiko pitkänkin tekstin ja 
tarinan ydinsanoman tiivistää yhteen kuvaan. Lähinnä 
Kalevalan runojen saattaminen merkeiksi liittyy muis-
tamiseen ja opetteluun. Omilta kouluajoiltani muistan 
oppineeni juuri kuvien kautta, koska olen aina ollut vi-
suaalinen ihminen ja kiinnittänyt enemmän huomiota 
kuvioihin, muotoihin ja väreihin. 

Kuvitustyötäni voisi siis pitää eräänlaisena käännöstyö-
nä, jossa käännetään teksti kuvaksi sellaisille, joilla on 
korostunut visuaalinen oppimistyyli. Monille asioiden si-
säistäminen ja mieleen palauttaminen tapahtuu vahvan 
näköaistin ja näkemisen myötä.

Jo 1800-luvulla pohdittiin Kalevalan kuvittamista. Akse-
li Gallen-Kallelan ikonisten Kalevala-taideteosten ja Ko-
ru-Kalevalan jälkeen on ilmestynyt lukuisia kuvituksia 
lukuisilta tekijöiltä sekä Suomessa että maailmalla. Mitä 
uutta Kalevalan runomerkit tuovat kuvitusten jatkumoon?

Informaatiomäärän lisääntyessä myös viesteihin perehty-
miseen käytetty aika vähenee. Ympäristömme rakentuu 
yhä enemmän kuvallisiin, nopeasti luettaviin ja visuaali-
sesti hahmotettaviin viesteihin. Nykynuoret nimenomaan 
ovat oppineet lukemaan nopeaa kuvaviestintää ja ym-
märtämään tyyliteltyä symboli-informaatiota.

Tavoitteenani on lisätä kiinnostusta Kalevalaa ja sen tari-
noita kohtaan. Uudenlaisen kuvitustyylin myötä Kaleva-
laan tutustuminen voi tuntua erityisesti lasten ja nuorten 
keskuudessa tutummalta ja helpommalta.

Runomerkkejä on 50, saman verran kuin vuoden 1849 Ka-
levalassa runoja. Ovatko runomerkit ikään kuin runojen 
alkuvinjettejä, vai mitä merkkejä ne oikein ovat? 

Runomerkkejä pitää ajatella enemmänkin liikemerkkei-
nä. Yrityksen, tuotteen tai seuran liikemerkkiin tiivistyy 

yleensä asioita, jotka kuvaavat yhteisön toimintaa, tuotet-
ta, palvelua, ydinajatusta tai arvoja. 

Kalevalan runomerkeissä olen kertonut aina mielestäni 
kyseisen runon tärkeimmän tai tärkeimmät tapahtumat. 
Jotkut merkeistä ovat enemmän esittäviä ja runsaita, kun 
taas jotkut yksinkertaisia ja vähemmän esittäviä riippuen 
aina runon sisällöstä. 

Kalevalan runomerkit ovat jo muutaman kerran olleet 
esillä näyttelyissä. Miten runomerkkejä voisi hyödyntää 
esimerkiksi kouluopetuksessa tai jossain muualla?

Uskon Kalevalan runojen muotoilun kuvallisiksi vies-
teiksi lähentävän Kalevalaa teoksena niille, joita se ei ole 
aiemmin puhutellut. Jo aiemmin Kalevalaan jollain taval-
la tutustuneilla on taas mahdollisuus helppojen merkki-
mäisten kuvituksien muodossa palauttaa mieleen eepok-
sen tapahtumat.

Kaikki Kalevalan runojen tapahtumat yhdessä näkymäs-
sä taulussa tai julisteessa auttaa taas hahmottamaan ko-
konaisuutta, sitä, mistä kansalliseepoksessamme kaiken 
kaikkiaan on kysymys.

Kalevala on vienyt monet taiteilijat ja tutkijat mennes-
sään. Tekee mieli ajatella, että kerran eepoksen sisälle 
päästyään sieltä löytää aina jotain uutta pohdittavaa. 
Miten on Mira Martikaisen kohdalla, jatkuuko työsi Ka-
levalan parissa?

Askelmerkkejä Kalevalaan
Mira Martikainen on teollinen muotoilija ja graafinen suunnittelija. Hän on tehnyt pitkän uran 
yrittäjänä ja eri mainostoimistoissa ympäri Suomea. Kalevalan runomerkit on hänen panoksensa 
Kalevalan kuvitusten pitkään traditioon. 

Teksti Sirkka-Liisa Mettomäki, kuvat Mira Martikainen
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Jatkuu. Jäin koukkuun Kalevalaan. Työn alla on uusi mit-
tavahko projekti, jossa tutkailen uudelta suunnalta Kale-
valan tarinoita. Se on osittain jatkoa runomerkeille, mutta 
lisäksi vahvasti guassi/tussi-kuvitusta kera kirjoituksen.

Jos olet kiinnostunut kuulemaan enemmän Kalevalan 
runomerkkien synnystä tai halukas ostamaan runomer-
keistä painettua julistetta (koko 50x70 cm, mukana pieni 
painettu lehtinen runomerkeistä ja Kalevalan 50 runon 
tapahtumat tiivistettynä), ota yhteyttä: Mira Martikainen.  
p. 050 5343753 tai miraposti@gmail.com 

VAIMO
23. runomerkki

Piä herkät hiiren korvat,
terävät jalat jäniksen!
Niska nuori notkuttele,
kaula kaunis kaarruttele
kuni kasvava kataja
tahi tuore tuomen latva!
“Valvoa sinun pitävi,
aina valvoa, varoa,
ettet pyri pyllyllesi,
pankon päähän pitkällesi
etkä vaivu vaattehille,
veteleite vuotehelle!

”Uskon Kalevalan runojen muotoilun  
kuvallisiksi viesteiksi lähentävän  
Kalevalaa teoksena niille, joita se  
ei ole aiemmin puhutellut.”

Kalevalan runossa 23 morsiamelle annetaan neuvoja avio-
liittoa varten ja ohjeita anoppilassa elämiseen.

Runomerkki kuvaa tyyliteltyä morsinko-kasvia ja mor-
siuskruunua ikään kuin ihoon painautuvaa piikikästä or-
jantappuraa. Merkistä löytyy myös runossa mainittujen 
nopeajalkaisen jäniksen pää korvineen sekä teräväkuu-
loisen hiirulaisen hahmo.

Kun morsiamelle annetaan neuvoja avioliittoa ja anop-
pilassa asumista varten, ovat ne lähinnä ohjeita, miten 
olla mahdollisimman työteliäs ja tehokas raataja. Sulhas-
ta taas opastetaan lähinnä olemaan lyömättä julkisesti 
vaimoaan.

Saaristosta ja meren rannoilta löytyvän  
kasvin kukinto tuo mieleen morsiuskruunun,  

mistä Lönnrot muotoili kasville nimen morsinko.
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Arviot

Teksti Tiina Piilola

Selja Ahava:  
Ennen kuin mieheni katoaa. 
Gummerus 2017.  

Kun karttoihin  
ei voi luottaa

Johanna Valkama:
Itämeren Auri 2016, Linnavuoren Tuuli 2017
Otava

Metsän ja meren suku

Teksti Veera Kujansuu

Ahava tarttuu kolmannessa, vahvasti omaelämäkerralli-
sessa romaanissaan aiheeseen, jota ei ole kirjallisuudes-
samme juuri käsitelty – millaista on kuulla, että 
oma mies on aina tuntenut itsensä naiseksi.

”Mieleni jakaa muutoksia pieniksi, erillisiksi pa-
lasiksi, ja jos katson niitä näin, toisistaan eristet-
tyinä, uskon kestäväni niistä jokaisen.

kasvovoide
karvaton käsivarsi
vaatekauppa
kampaamoaika
rintaliivin olkain”

Minäkertoja yrittää rakentaa uutta maailmaansa 
pala palalta ja pitää jopa pienet, symboliset hau-
tajaiset hyvästelläkseen sen miehen, jonka kanssa 
hän on jakanut elämänsä ja jota ei enää ole. Silti 
päähenkilön pettymys suuntautuu myös omaan 
itseen ja kyvyttömyyteen rakastaa puolisoa, joka 
on jo alkanut muuttua fyysisesti naiseksi.

Erotarinan rinnalla kulkee myös toinen tarina, ku-
vaus Kolumbuksen purjehduksesta Intiaan – tai 
kuviteltuun Intiaan. Nämä pettävien karttojen va-
rassa etenevät tarinat kietoutuvat toisiinsa taidok-
kaasti ja saavat lukijan pohtimaan, mitä sitten, 
kun unelmat hajoavat. Mitä jos kumppani ei enää 
yhtenä päivänä olekaan se, jona häntä on koko 
ajan pitänyt?

Välillä minäkertoja vihaa ja välillä ikävöi mies-
tään, joka on keskellä omaa muutosprosessiaan: 
– En kadu mitä tein, hän sanoo ääni väristen 
ja tekee violetiksi lakatuilla kynsillään kaaren.  
– Joskus vain toivon, että olisin arvostanut 
enemmän sitä aikaa, kun olit vielä tässä. 

Ahava kirjoittaa vahvaa ja runollista proosaa, joka py-
säyttää ja muistuttaa, että yksikään hetki ei palaa eikä 
toistu samana.

Pirkanmaalainen kirjailija Johanna Valkama julkaisi esi-
koiskirjansa Itämeren Aurin vuonna 2016 ja tarina jatkuu 

tänä kesänä ilmestyneessä Linnavuoren Tuulis-
sa. Romaanien tarinat johdattelevat lukijan jän-
nittävälle matkalle syvälle muinaisen Hämeen 
metsiin ja Itämeren myrskyisille aalloille.

Itämeren Auri on jännittävä ja romanttinen seik-
kailutarina, joka sijoittuu myöhäisrautakaudel-
le viikinkikuningas Haraldin aikaan. Kirja ker-
too Hämeessä kasvaneen parantajatyttö Aurin 
tarinan. Isoäitinsä kasvattama orpotyttö Auri 
haaveilee elämästä Hämeen mahtavimpana pa-

rantajana, mutta metsänreunasta löytynyt haavoittunut 
nuorukainen mutkistaa tytön suunnitelmia.

Linnavuoren Tuulin tarina keskittyy ensimmäises-
sä osassa esiteltyjen Aurin ja Haakonin tyttären 
Tuulin seikkailuihin. Auri toivoisi tyttärestään pa-
rantajaa suvun perinteiden jatkajaksi, mutta eloi-
sa ja villiluonteinen Tuuli janoaa seikkailua.

Itämeren Auri ja Linnavuoren Tuuli ovat innos-
tavia kirjoja, jotka tempaavat lukijan mukaan-
sa Suomen muinaishistorian kiinnostavaan  
maailmaan. Johanna Valkama on tehnyt ansio-
kasta työtä perehtyäkseen myöhäisrautakauden 
mytologiaan, paikkoihin ja perinteisiin. Tari-
noissa vieraillaan todellisissa muinaishistorian 
paikoissa ja tavataan historiallisia henkilöitä, ja 
aidot suomalaiset kansanrunot sekä -loitsut täy-
dentävät kertomusta. Vaikka kaikkea eivät tut-
kijatkaan vielä muinaissuomalaisesta elämästä 
tiedä, onnistuu Valkama johdattelemaan lukijan-
sa elävän tuntuiseen maailmaan, jota hallitsevat 
muinaisuskon jumalat ja jumalolennot.

Metsän ja meren suku -saaga sopii historiasta, 
kansanperinteestä, seikkailuista sekä romantii-

kasta kiinnostuneille lukijoille. Kirjojen tarinat ovat toisis-
taan itsenäisiä, ja ne voi lukea missä vain järjestyksessä.
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Arviot

Niitä laulan, joita tiijän
Jyrki Korpua:
Lajivirren laulamaa. Kalevala ja kirjallisuus.
Avain, 2017

Teksti Merja Leppälahti

Kirjoittavia naisia
Kati Launis: Kynän kantama elämä.  
Kirjoittavat Hiiskun sisaret. 
Sigillum, 2017.

Teksti Merja Leppälahti

Kati Launis on kirjoittanut kiinnostavan kolmoiselämä-
kerran Turussa asuneista kirjoittavista Hiiskun sisaruk-
sista. Aune, Kyllikki ja Helka Hiisku valmis-
tuivat kaikki maistereiksi Turun yliopistosta. 
Perheen alkuperäinen sukunimi oli Heinonen, 
mutta sisarukset muuttivat aikuisena nimensä 
Hiiskuksi isän suvun kotitilan mukaan.

Hiiskun sisarukset saivat aikansa naisiksi 
poikkeuksellisen paljon koulutusta. He myös 
opiskelivat ja matkustelivat ulkomailla, mikä 
ei ollut naisille aivan tavallista. Perhe oli vah-
vasti isänmaallinen ja suomalaismielinen, 
mutta ei ollut mitään vanhaa sivistyssukua, 
vaan isä Johan Viktor oli rakennusmestari. 
Perheen vanhin lapsi oli poika, joka oli kuollut 
kolmevuotiaana. Launis pohtiikin, olisivatko tytöt ehkä 
jääneet kouluttamatta, jos isoveli oli jäänyt henkiin. 
 
Launis esittelee jokaisen sisaren erikseen omassa lu-
vussaan. Aune (1902−1978) oli ”kirjoittava 
opettaja”, joka kirjoitti mm. romaanin Kun 
talo on valmis, tulee kuolema (1933). Kyllik-
ki (1905−1966) oli toimittaja. Hänen kirjansa 
ovat romaani Marttilan tyttäret (1938) ja mat-
kakirja Italia valinkauhassa (1945). Kyllikki 
aloitti myös elämäkerran Kaarlo Sarkiasta, joka 
oli sisarusten ihailema runoilija ja myös heidän 
hyvä ystävänsä. Vanhin sisar Aune kirjoitti sen 
valmiiksi Kyllikin kuoleman jälkeen. 

Nuorin sisar Helka (1912−1962) oli runoilija 
ja kääntäjä, joka toimi myös Turun ylioppilas-
lehden päätoimittajana vuosina 1940-luvun 
alussa. Helka käänsi italiasta useita romaane-
ja, mm. suosittuja Isä Camillo -kirjoja. Hän julkaisi kaksi 
runoteosta, Muuttolintu (1946) ja Karannut tuli (1948), 
lisäksi postuumisti ilmestyi Iltalaulu (1971).

Hiiskun sisarusten kirjoittavaan elämään mahtui paljon 
kiinnostavaa, myös luopumista ja pettymyksiä. Kirja ei 
kerro kaikkea, vaan osa jää lukijan pohdittavaksi.  

Vuonna 2015 J. R. R. Tolkienin fantasiamaailman rakentumi-
sesta väitelleeltä Jyrki Korpualta ilmestyi viime vuonna Alussa 

oli sana. Teos käsitteli Raamattua kirjallisuuden 
lähteenä. Lajivirren laulamaa on monessa mie-
lessä kyseisen teoksen sisarteos. 

Kirja on jaettu neljään osaan. Ensimmäinen osa 
käsittelee Kalevalan taustaa ja syntyä. Tässä 
osiossa Korpua esittelee Lönnrotin elämänvai-
heita, kansanrunouden keruuta ja muita eepo-
ksia. Esille tulevat myös Kalevala-tutkimuksen 
suuntaukset.

Toisessa osassa pääpaino on Kalevalan sisällöl-
lä. Korpua esittelee myös vertailukohtia antii-
kin mytologiaan ja vanhoihin teksteihin tarkas-

tellessaan Kalevalan kuvauksia maailman syntymisestä, 
Kullervon elämänvaiheista ja sammosta. Kalevalan lopun 
käsittelyssä mukana on juutalaisten ja kristittyjen messia-
sodotusten lisäksi viitteitä Eddaan ja kuningas Arthurin 

tarinoihin. Korpua nostaa esille myös Kaleva-
lan henkilöhahmot, naishahmot erillisessä lu-
vussa. Tarkastelussa on myös kalevalainen kieli 
nykypäivään asti säilyneine sanontoineen. 

Kolmas osa on kirjan laajin, se käsittelee Kale-
valan näkymistä kotimaisessa ja ulkomaisessa 
kirjallisuudessa. Mukana ovat Leinon ja Haa-
vikon teokset sekä runsaasti nykykirjallisuutta, 
kuten Paasilinnan Lentävä kirvesmies ja Sini-
salon Sankarit, osansa saavat myös ulkomaiset 
Kalevala-viittaukset. Erikoistapauksena Korpua 
nostaa esille Tolkienin, jota hän on väitöskirjas-
saan tutkinut. Mukana ovat myös Kalevala-ai-
heiset sarjakuvat sekä Kalevala-musiikki. 

Kirjan viimeisessä osassa käsitellään Kalevalan tulevai-
suutta ja nostetaan esille erityisesti elokuvat ja pelit. 
Korpua näkee Kalevalan tulevaisuuden vakaana ja turvat-
tuna. Lisääntyvä kiinnostus myyttiseen menneisyyteen 
tekee Kalevalasta oivallisen inspiraation lähteen myös 
uusille sukupolville.
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Tapahtumia on tulossa lisää. Vastikään on esitetty ohjaa-
ja Aku Louhimiehen ohjaama Tuntematon sotilas, joka 
on uusi tulkinta Väinö Linnan klassikosta. Kansallismu-
seomme tarjoaa myös uusia näkökulmia historiaan. Esi-
historiallinen näyttely lähestyy nuoria, valokuvanäyttely 
Julkinen ja kätketty pureutuu Suomen historiaan ennen 
näkemättömällä tavalla kiinnittämällä huomiota historian 
kipupisteisiin. 

Näyttelyissä aina piilee suuri haaste, tarjoaako se tarpeek-
si kiinnostavaa ja uutta sekä lisäksi herättääkö se ajatuk-
sia? Museolta odotetaan asiantuntevuutta ja samalla elä-
myksiä, eli tietoa ja taidetta. Museon valttina on esine, ja 
esineisiin aina liittyy tarina.  Esihistoriallinen näyttely saa 
arvoisensa parin, kun itsenäisyyspäivänä avataan itsenäi-
syysajan Suomesta kertova näyttely. Mitä on tulossa, saa-
daanko nähtäväksi rakkaita ryijyjämme? Näyttely kertoo 
Suomen historiasta valtion näkökulmasta, tasa-arvosta, 
koulutuksesta ja hyvinvointivaltion rakentamisesta – oli 
projektipäällikkö Hanna Forssellin vastaus. Käsikirjoitta-
jana on historiantutkija Teemu Keskisarja, joka maalaa 
laajan kuvan historiasta alkaen kenraalikuvernööri Bobri-
kovin murhasta 16.6.1904 nykypäiviin asti. Vaikka liiku-
taan valtion tasolla, ihminen on vahvasti läsnä esineiden 
kautta. Itsemurhan tehneen Eugen Schaumanin verinen 
paita ja sisällissodassa kaatuneen punasotilaan saappaat 
kertovat kouriintuntuvasti tapahtumista. Toki mukana 
on myös Suomen rakentaminen hyvinvointivaltioksi, äi-
tiyspakkauksista marimekkoihin. Onnistuuko näyttelyn 
syventää tietojamme historiasta ja samalla hätkähdyttää? 
Pysäyttävätkö esineet pohtimaan nykyajan kriisitilantei-

Yhdessä

Suomi100 on lopullaan. Tapahtumista ei ollut puutetta. 
Keskeisintä on kuitenkin niiden sanoma, yhdessä  
tekeminen. Tämä oli johtolankana kalevalaisten  
naisten yhdistyksissä, ja luulisin, että se jatkossakin  
yhdistää meitä ja muita. 

ta? Näihin kysymyksiin saadaan vastaus vasta näyttelyn 
avauduttua. Entä ryijyt? Tässä näyttelyssä arjen historia 
on taustalla. Toistaiseksi ryijyt saavat odottaa, mutta nii-
denkin aika koittaa vielä.

Museot uusiutuvat. Viron kansallismuseo Tartossa tar-
joaa monipuolista tietoa. Saman katon alta löytyy Viron 
historiaa ennen ja nyt, suomalais-ugrilaisten kansojen 
elämänmenoa ja kansanpukuja eri puolilta Viroa. Eri 
aiheet ovat erilaisia myös ulkoasultaan. Historia tarjoaa 
yllättäviä käänteitä, suomalais-ugrilaiset kansat silmää 
hivelevää kauneutta ja kansanpuvut käsityötaidetta par-
haimmillaan. Göteborgissa minulla oli tilaisuus vierailla 
Maailman kansojen museossa. Sen näyttelyt puolestaan 
korostavat maahanmuuttajien elämää nyky-Ruotsissa ja 
toisaalta vetoavat lapsiin. Elämän kriisitilanteista kertova 
näyttely toimii esineiden ehdolla. Silkkitien karavaanirei-
tin symbolina on upea silkkiviitta, vesipulasta muistuttaa 
puuvillapaalu ja vesiastiat eri puolilta maailmaa.

Vuosi 2017 alkoi yhteistyön merkeissä. Janakkalan miek-
kojen kummeina kalevalaiset naiset pitivät vuosikoko-
uksen ja Elsan päivän seminaarin Muinaispuvuista ma-
rimekkoon Kansallismuseossa. Myös Kalevala Korun 
juhlanäyttely oli nähtävänä museossa. 

Yhteistyö jatkukoon myös vuonna 2018!

 
Ildikó Lehtinen

pirta 4_2017.indd   34 18/11/2017   20.26



35

Tänä päivänä kalevalaisuus on niin moninaista, että jo-
kaisesta kodista löytyy varmasti jokin siihen liittyvä asia 
tai ominaisuus. Helposti kalevalaiseksi piirteeksi miellet-
täviä, perinteisesti suomalaisessa kodissa näkyneitä asioi-
ta, kuten ryijyjä, räsymattoja, puisia koriste- ja käyttö-
esineitä tai itse kirjailtuja liinoja ja vaatteita löytyy yhä 
edelleen monesta kodista. Osa niistä on vanhoja, suku-
polvelta perintönä siirtyneitä aarteita, osa taas uusia ja 
itse hankittuja.

Ryijyt ovat tehneet uutta tulemista moderneihin koteihin 
varsinkin hyvien akustisten ominaisuuksiensa vuoksi. 
Vinteiltä ja varastoista tehdään nyt mieluisia löytöjä, kun 
mummun tai äidin tekemä käsityö onkin taas haluttua 
perintöä, jolla kaikuva kivitalo saadaan vähän kodik-
kaammaksi.

Matoissa nähdään nyt paljon kuvioita, jotka on lainattu 
vanhoista perinteisistä käsityömalleista, kuten kansallis-
pukujen nauhoista tai lakanan pitseistä ja perinteiset rä-
symatot ovat nousseet lattioilta myös tyynynpäällisiksi. 

Erilaisia ”tuohikontti”-punoksia käytetään mitä erilaisim-
pien materiaalien työstämisessä, monelle ovat varmasti 
tutut huovasta tehdyt design-virsut tai vanhoista kahvipa-
keteista punotut kauppakassit. Omin käsin tekeminen on 
jälleen pop, ja mitä kekseliäämmin siinä käyttää kierrä-
tettyjä materiaaleja, sen suurempaa tyydytystä lopputulos 
tuntuu tuovan tekijälleen. 

Mutta mitä kalevalaista voisi olla modernissa, pelkistetys-
sä kivitalossa, jossa tekstiilien määrä on minimoitu eikä 
mistään löydy tuttuja kuvioita tai materiaaleja?

Voiko koti olla kalevalainen ilman kirjahyllyä ja kirjoja? 
Jos ei ole edes sitä Kalevalaa?
Itselleni kalevalaisuus merkitsee myös yhteisöllisyyttä, 
ihmisten kohtaamista ja ilojen ja surujen jakamista, juh-
lan ja arjen vuorottelua vuodenkierron mukaan.

Vieläkö kodeissamme asuu kalevalainen vieraanvarai-
suus? Kohottuvatko kamanat ja alenevatko kynnykset, 
jotta naapuri tai ystävä voi piipahtaa ilman sen kum-
mempaa syytä? Onko ystävän kanssa nautittu saunaolut 
kunnioitus Osmattarelle ja saunan haltijalle? Vieläkö naa-
purille kiikutetaan lämpimäinen?

Entä onko kalevalainen koti aina siellä, missä ihminen 
asuu? Entäpä jos koenkin, että kalevalainen kotini on jo-
kin tietty sävelmä, runo, maisema tai yhteisö? 

Mikä sinulle on kalevalainen koti? 

Kirjoittaja on Kalevalaisten Naisten Liiton hallituksen  
jäsen ja tamperelainen sisustussuunnittelija. 

Vuoden 2018 teema

Teksti Hanna Rantanen

Kalevalainen koti
Tulevana vuonna sukelletaan Kalevalainen koti -teemaan. 
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Tervetuloa Udmurtiaan!
Udmurtit, entiseltä nimeltään votjakit, asuvat Volgan 
mutkassa Vjatkan ja Kaman vesistöalueella. Nimikko- 
tasavallan pääkaupunkina on Iževsk, udmurtiksi Ižkar, 

joka tarkoittaa kaupunkia Ižjoella.  
Viime vuosina udmurtit tulivat kuuluisaksi  

Buranovon mummojen ansiosta, ja laulut sekä  
käsityötaide ovat edelleen udmurttien valtteina. 

Matka taittuu Udmurtiaan Moskovan kautta lentäen. 

Alustava matka-aikataulu on 11.-16.6.2018.

Matkalla tutustumme mm. yliopistoon, kansallislukioon 
ja museoihin sekä osallistumme Gerber-kansallisjuhlaan. 

Tarkemmat tiedot matkasta 1/2018 Pirrassa.

Kulttuurimatka Tarttoon 18.-20.5.2018
 

Tutustumme matkan aikana mm. ERM-museoon ja Tarton kaupunkiin. 
Paluumatkalla Tallinnaan, vierailemme Jänedan kartanossa ja nautimme lounaan. 

Matkan järjestää Kalevalaisten Naisten Liitto yhteistyössä TR-Kielimatkojen kanssa. 
Matkan hinta alkaen 300 euroa / hlö. 

Lisätietoja ja matkavaraukset 1/2018 Pirrassa.  

Tverin karjalaisten vieraana

llomantsin kalevalaisten naisten aloitteesta järjestetty 
matka Tveriin ja sen lähellä sijaitseviin kyliin oli täynnä 
aitoa vieraanvaraisuutta.

Matkan sisällöstä ja tunnelmista:  
”Tiesin, että karjalan kieli on Tverin Karjalassa nopeas-
ti alkanut 80-luvun jälkeen hävitä. Sellainen vaikutelma 
tuli, että seuraava sukupolvi ei enää karjalaa puhu.”

”Aina on kielen häviäminen traagista, mutta Kozlovon 
kirjasto oli matkani kohokohta. Kirjastonhoitaja Alevtina 
Federovan 40 vuotta kestäneen työn ansioista sinne on 
talletettu kaikki sinä aikana ilmestynyt tverinkarjalainen 
kirjallisuus. Sinne on talletettu myös koskaan aiemmin 
julkaisematonta kirjallisuutta.”

”Luulen, että Pyhän Katariinan nunnaluostari oli 
useimmille meistä unohtumaton kokemus. Igumenian, 
äiti Juljaanan vastaanotto oli vilpittömän ystävällinen, 
kaikkea korosti vaatimattomuus, mutta myös luonnolli-
suus ja huumori.”

Teksti Elvi Lemmetyinen

”Tverissä palasimme nykypäivään. Tverin yliopiston venäjän ja karjalan kielten 
opettaja Ljudmila Gromova teki oppaanamme valtavan urakan. Hän käänsi koko ajan 
kaiken; itse karjalaisena hän oli osannut suunnitella runsaan ohjelmamme. Hän tiesi 
karjalaisuudesta kaiken. Ljumila ei tehnyt työtä, hän omistautui tehtävälleen. Ilman 
Ljudmilaa ei olisi ollut matkaakaan.”

Sydämellinen kiitos kaikille ihanille matkakavereille sekä matkanjärjestäjille ja oppaille!
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Lahjoitus Eesti Rahva Muuseumille
Kalevalaisten Naisten Liitto on lahjoittanut Alpo Sailon 
(1877–1955) setukaisrunolaulaja Miku Odea esittävän 
pronssiveistoksen Eesti Rahva Muuseumin kokoelmiin 
Tarttoon.
 
Miku Ode lauloi kuvanveistäjä Alpo Sailolle, taidemaalari 
Carl Bengtsille ja etnomusikologi A. O. Väisäselle kesällä 
1922 Obinitsan kylässä. Ode oli siihen aikaan iäkäs, miltei 
unohdettu, kuitenkin huumorintajuinen ja tietoinen omas-
ta taidostaan. Häneltä merkittiin talteen yli 20 000 säettä. 

Vuosikokous sujui mukavissa merkeissä
Teksti Laura Seesmeri, kuva Seija Tiihonen

Kalevalaisten Naisten Liiton vuosikokous pidettiin Hel-
singissä 30.9. Kokousväkeä saapui paikalle 42 paikallis-
yhdistyksestä ja virallisia kokousedustajia oli 68. Kokous 
valitsi uuteen hallitukseen jäseniksi lehtori Eeva Heinosen 
Kemijärveltä toiselle kaudelle sekä ensimmäisille kausil-
le MBA Eija Orpanan Helsingistä sekä toiminnanjohtaja 
Saara Paavolan Tampereelta. 

Kokouksessa käsiteltiin toimintakertomus, tilinpäätös, 
toimintasuunnitelma ja budjetti. Kalevala Korun toimitus-
johtaja Riitta Huuhtanen piti katsauksen Kalevala Korun 
tilanteesta ja tulevaisuusnäkymistä sekä esitteli viimei-
simmän tilinpäätöksen. Kokous myös valtuutti Liiton os-
tamaan tai vuokraamaan uudet toimitilat, koska Kaleva-
la Kartano Oy:n kauppa tulee toteutumaan helmikuussa 
2018 ja muutto on edessä kesällä 2018.

Kokouksen lisäksi saatiin kuulla kaksi puheenvuoroa; toi-
nen naisista ja taloudesta ja toinen naisen urasta maan-
puolustuksen parissa. Toivotaan, että tämä ja tätä ko-
kousta vastaava positiivinen tunnelma toteutuisivat taas 
ensi vuonna Rovaniemellä.

Teksti Taina Luodelahti, Götanmaan Kalevalaiset,  
kuva Pirjo Nyckling

Ildikó Lehtinen palkittiin Ruotsissa
Istun ja odottelen Göteborgin kirjamessujen hälinässä. Ihmi-
siä kerääntyy pikkuhiljaa Finlands Arenan eteen. Kello yk-
sitoista Ruotsin kulttuuriministeri Alice Bah Kuhnke ojentaa 
Hans Mannebyn muistorahaston palkinnon Ildikó Lehtiselle. 

Tämän vuoden palkinnon perusteita: ”Palkinto myönne-
tään Ildikó Lehtiselle hänen antaumuksellisesta omistau-
tumisestaan työskentelylle suomalais-ugrilaisten vähem-
mistöjen kielellisen ja kulttuurisen perinnön puolesta. 
Hän on ylittänyt maantieteelliset ja henkiset rajat aloitta-
malla verkostoitumisen hajaantuneiden vähemmistöryh-
mien välillä innovatiivisesti modernia tekniikkaa käyt-
täen levittäen näyttelyitä, tietoa ja koulutusta erityisesti 
nuorisolle.” 

– Ruotsin hallituksen puolesta kiitän Ildikó Lehtistä 
hänen tekemästään museokehitystyöstä mikä yhdistää 
museot, ihmiset ja ihmisten kulttuurin, toteaa Ruotsin 
kulttuuriministeri Alice Bah Kuhnke.

Ruotsin Kansainvälisen museoneuvoston ICOMin 
puheenjohtajana vuosina 2004–2008 toimineen Hans 
Mannebyn (1945–2008) muistoksi perustettu rahasto on 
palkinnut kansainvälisesti museoalalla merkittävästi toi-
mineita henkilöitä.

Hallituksen ehdottomassa erovuorossa olevat  
Kirsi-Marja Siltavuori-Illmer ja Paula Syväniemi saivat kokouksessa  

kiitokset kuudesta hallitusvuodestaan.  >>
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Yhdistyskuulumisia

Asikkalan Kalevalaiset
Asikkalan kalevalaiset vierailivat naapuriyhdistyksessään 
Heinolassa, jossa muinaispukuvastaava Orvokki Rosberg 
esitteli heille yhdistyksen jäsenten tekemän muinaispuku-
kokoelman. Lopuksi nautittiin kansantanssiesityksestä. 

Hämeenlinnan seudun Kalevalaiset Naiset
Saimme ihmetellä ja ihailla käden taitoja käsityön ih-
memaassa eli Jyväskylän Käsityön museossa ja Kan-
sallispukukeskuksessa. Esillä oli Suomi 100-merkeissä 
juhlanäyttelyn 60 kansallispukua. Myös maakunnat 
esittäytyivät puvuilla. Mikä upea perinne meillä onkaan!

Joensuun Kalevalaiset Naiset
Kansallispukujen tuuletuksessa Taitokorttelissa Joensuun 
Wanhan kaupungin päivänä oli mukana myös marimekkoja 
menneiltä vuosikymmeniltä. Marimekko-myymälän myymä-
länhoitaja Miia Huikuri (ed. vas.) on Joensuun Kalevalaisten 
Naisten sihteerin Lea Lihavaisen haastateltavana. 

Kemijärven Kalevalaiset Naiset
Kemijärven Kotiseutumuseolla tuuletettiin perinteisesti kan-
sallispukuja ja nostettiin malja 100-vuotiaalle Suomelle. 

Keski-Karjalan Kalevalaiset Naiset
Keski-Karjalan yhdistys järjesti yhdessä Kitee-seuran 
kanssa kirjoituskilpailun kortti- ja kuponkiajasta sodan 
jälkeen ”Muistatko vielä korttiaikaa”. Palkinnot jaettiin 
Kiteesalissa järjestetyssä juhlassa. 

Lempäälän Kalevalaiset
Lempäälässä on ollut aktiivinen syksy. Tässä yhdistys 
Birgitan keskiaikamarkkinoilla kirkkotorilla lokakuussa.  
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Savonlinnan Kalevalaiset Naiset
Savonlinnan yhdistys on vieraillut tänä vuonna mm. 
Johanna Oraksen Taidekartanolla Punkaharjulla. Johan-
na esitteli Kalevalasta innoituksensa saaneita teoksia ja 
kalevalaiset naiset lausuivat tauluun liittyviä runoja. 
Kuva Heidi Finér.

Suomussalmen Kalevalaiset
Suomussalmen aktiivinen vuosi on sisältänyt mm. 
vierailun Hietajärven perinnetalossa runolaulupäivänä, 
kansallispukujen tuuletusta sekä osallistumisen marjan-
poiminnan MM-kisoihin – josta tuli voitto pukukilpailus-
sa. Kuva Alpo Rissanen.

 

Ylitornion Kalevalaiset Naiset
Ylitorniolla on vietetty juhlavuotta kirjallisuuden, muo-
din ja korujen parissa. Tänä vuonna 40 vuotta täyttävä 
yhdistys on mm. kokoontunut kahdeksan kertaa novel-
likoukkuun Ylitornion kirjastoon, jossa on kuunneltu 
ääneen luettuja novelleja ja keskusteltu niistä. 

Mikkelin Kalevalaiset 
Mikkelin Kalevalaiset ovat vierailleet vuoden aikana 
mm. päiväkodissa ja koulussa esittelemässä kansallispu-
kuja. Yhdistys järjesti myös rautakauden pukeutumista 
elävöittävän seminaarin Soljilla soreasti, spiraaleilla 
koreasti. Kuva Sirpa Peltonen.

Oulun ympäristön Kalevalaiset Naiset
Oulun Ympäristön kalevalaiset naiset osallistuivat Suomi 
100 koko kansantyöllä -kansalaisjuhlaan syyskuussa. 
Vieno Myllylä ja Elma Koivunen esittivät runoja, Aurora 
Okkonen ja Jasmin Hotti lauloivat. Kuva Lassi Myllylä.

Roslagen Kalevalaiset
Aulikki Lundgren Roslagenista työstää tällä hetkellä 
ruotsinsuomalaisten omaa ruokakirjaa Oma maa mustik-
ka. Kirja ilmestyy Suomi 100 -vuotisjuhlavuoden kun-
niaksi.  Kuva Marjatta Hinkkala.
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“Eräät kulttuurifilosofit pitävät nykymaail-
man pelottavimpana kehitysilmiönä leikin 
kuolemaa. Maailmassa, jossa on pelkästään 
tehokkuutta ja tahtoa valtaan, ei ole leikin 
sijaa. Kun leikki kuolee, kuolee myös kulttuuri, 
sanoo Jan Huizinga.” Näin Matti Kuusi puhuu 
25-vuotiaalle helkatyölle ja uskoo helkatyön 
säilyvän tuoreena, jos aina uusilla nuorilla on 
vapaus ilmaista omia mielikuviaan kansanru-
non kuvilla, ei pelkästään ohjaajilta perityillä 
mielikuvilla. Hän ennustelee helkatyön elävän 
ainakin vuoteen 1999. 

Kun Laukaassa uudet helkanuoret saivat toivoa kerhossa 
leikittävää leikkiä, eräs lapsista toivoi “vettä kengässä”. 
Helsingin helkanuorten kerhopäiväkirjasta 55 vuoden ta-
kaa löytyy seuraava kertomus: “3.5.1963 Tulin helkatyttö-
jen kerhoon ennen Joulua. Täällä on paljon muita tyttöjä. 
Viime kerralla lausuimme erään runon. Sitten rupesimme 
leikkimään vettä kengässä. Liisa-täti kertoi meille sadun. 
Sitten lähdimme kotiin. Sirpa, eli Sipri.”

Mutta mitä helkatyö on sadan vuoden kuluttua? Tältä 
näyttävät kerhopäiväkirjat sadan vuoden kuluttua: “Tä-
nään kerhossa oli aiheena Suomi Kaks Sataa. Ohjaaja oli 
tuonut printterin. Siihen laitettiin paperia! Vau, en tiedä 
mistä ohjaaja oli saanut sitä, mutta ihan tosi kallista kuu-
lemma. Sitten kone printtasi, eli kun me oltiin itse sor-
milla ensin kirjoitettu sanoja jollekin tietokone-nimiselle 
laitteelle. Ihan kummaa! Kyllä tää ajatuksenlukukirjoitus 
on paljon helpompaa.”

“Meidän Suomi Kaks Sataa -kerhossa oli tänään sata vuot-
ta vanha Kalevala, siis sellainen, joka on tehty paperista 
ja jossa on kannet. Ihan hurjan raskasta! Miten sellaista 
jaksaa pidellä ees?!”

“Helkanuorissa harjoiteltiin tänään vuorovaikutustilan-
teita. Me harjoittelimme tervehtimistä: siis ilman säh-

köä!! Ihan hullua! Miten ihmiset on ennen vanhaan jak-
saneet koko ajan jutella keskenään? Miten koulussakaan 
on voitu viestitellä tunneilla ilman että ope huomaa?! Oli 
tosi outoa myös katsoa toisia silmiin ilman sähköistä suu-
rennusta näytöllä. Jotenkin kiinnitti enemmän huomiota 
toisten eleisiin ja asentoihin.”

“Viime viikolla kerhossa oli muinaispukuja. Tärkeää oli 
kuulemma pukeutua farkkuihin, ne oli kaikkien vaate. 
Me saatiin kokeilla sellaisia, ne oli ainakin 70 vuotta van-
hoja. Tosi jäykkää kangasta, eikä mitään ominaisuuksia, 
ei ees mitään liitäntäpaikkoja! Miten niille on voinut hei-
jastaa kuvaa? Ei ehkä olekaan. Mutta joissain vielä van-
hemmissa vaatteissa oli tuttuja hameiden raitoja, niitä-
hän on nykyään joka paikassa.”

“Luimme tänään helkanuorissa vanhoja, digitoituja Pirto-
ja. Kuvista näkyi leikkiviä helkanuoria. Yhdessä leikittiin 
ihan varmasti Hura hura häitä! Se on meidänkin lempi-
leikkimme kerhossa.”

Helkanuorten tekemä työ on kulttuurityötä, joka elää 
ajassa ammentaen menneestä. Vaikka harrastajamääräm-
me on vuosien saatossa laskenut, uskomme aatteemme ja 
yhdistyksemme työn elävän vielä pitkälle tulevaisuuteen. 
Niin kauan, kun suomalaiset ovat kiinnostuneita omis-
ta juuristaan ja siitä, mikä tekee meistä suomalaisia, on 
helkatyöllä paikka tässä yhteiskunnassa. Uskomme vielä 
vuosikymmenienkin päästä kasvattavamme tulevaisuu-
den kalevalaisia naisia ja perinnekasvattajia.

Tulevaisuuden helkatyötä
Teksti Kaisa Räsänen ja  
Riitta Varpuharju

Helkanuorten kuulumisia
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Yhdessä

Miun muinaispuku
Teksti Seija Nikkanen, kuva Kosken kuvaamo

”Aloitin oman pukuni kuto-
misen syksyllä 1997. Ensim-
mäisestä muinaispukukos-
ketuksestani oman puvun 
valmistumiseen meni muu-
tama vuosikymmen. Imatran 
Työväenopiston kudonta- ja 
ompelupiirin opettaja Eeva- 
Leena Uosukainen otti yhteyt-
tä ja tiedusteli kiinnostustani 
valmistaa Mikkelin seudun 
muinaispuku itselleni. Tartuin 
tarjoukseen mielihyvin. 

Mikkelin seudun muinais-
pukuun kuuluu alusmekko, 
vaippahame, esiliina, esiliinan 
vyöttönauha ja hartiavaippa. 
Kaikki puvun osat ovat puh-
dasta villaa ja ne on kudottu 
tavallisilla vipukangaspuilla. 
Tämä on ensimmäinen mui-
naispuku, jonka tarkistus on 
tehty Suomen Kansallispuku-
neuvoston valvomana. Tarkis-
tuksen myötä puku, koruja lu-
kuun ottamatta, muuttui niin 
paljon, että se nimettiin Mikkelin seudun muinaispuvuksi 
ja mallipuku julkistettiin 1996. Kolmen rouvan ryhmäm-
me oli Imatralla ensimmäinen, joka aloitti uuden mui-
naispuvun valmistuksen.

Puvun vahvat värit ja näyttävät korut vievät helposti 
huomion pois puvun muista hienoista yksityiskohdista, 
kuten esimerkiksi lautanauhoista, joita on alusmekkoa 
lukuun ottamatta puvun kaikissa osissa. Lautanauhojen 
kutominen käyttämällä kankaan loimilankoja kuteina oli 
minulle täysin uuden kudontatekniikan opettelemista. 

Tein pukua Imatran työväenopiston kansallispukupiirissä ja 
vapaa-ajallani. Täysin valmiina, koko komeudessaan ja kaik-
kine koruineen muinaispuku oli päälläni ensimmäisen kerran 
huhtikuussa 2005 Kalevalaisten Naisten Liiton 70-vuotisjuh-
lassa ja Osmansolmun jakotilaisuudessa Helsingissä.”

Kirjoittaja on kalevalainen nainen Imatralta. 

Muinaispukuni

Tornion kalevalaiset / teksti Maire Pelttari,  

kuvat Eila Hietaniemi

Maailma tuli kaupunkiin
Tanssia, laulua, soittoa – värikkäitä pukuja, erilaisia ih-
misiä. Maailma tuli kaupunkiin -tapahtuma järjestettiin 
Kemissä jo viidennen kerran. Suomi 100-teemaan liittyen 
myös suomalainen kulttuuri oli vahvasti mukana ja sitä 
me kalevalaiset naiset olimme esittelemässä.

Tanssiesityksiä oli Somaliasta, Nigeriasta ja Afganista-
nista, kuorolaulua kuultiin Burman nuorten esittämänä, 
kiinalaisiin sävelmiin meidät vei Zhan Xueying ja italia-
laisiin tunnelmiin Kemin Dante-seuran kvartetti. Me kale-
valaiset naiset esittelimme kansallispukuja ja kerroimme, 
että pyrimme siirtämään ikiaikaista, aitoa, uudistuvaa 
suomalaista kulttuuria sukupolvelta toiselle siten, että 
se olisi yhteinen ilo meille kaikille. Esittelimme myös 
Kantelettaresta valittujen runojen avulla naisen elämää. 
Myös kemiläinen pienten kanteleensoittajien ryhmä sekä 
Kemin lyseon lukion abiturienttien Suomi-runot beatbo-
xauksen kera kertoivat tarinaa Suomesta. 

Suomi-teltassa kiinnosti erityisesti työnäytös: hallituk-
semme jäsen Arja-Maija kutoi pirtanauhaa ja monet py-
sähtyivät seuraamaan mielenkiintoista työtä. 

Tällaista Yhdessä-teemaan liittyvää positiivista toimintaa 
kaivataan nyt, jolloin vihapuhe ja jopa väkivaltaisuudet 
ovat valitettavan yleisiä. Me kalevalaiset naiset teem-
me mielellämme tällaista rajoja rikkovaa kulttuurityötä, 
elämmehän me joka päivä kahden kulttuurin rajalla, ra-
jattomassa Tornionlaaksossa.
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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 11864623

00003 VASTAUSLÄHETYS
Nimi

Osoite

S-posti

Puh.nro

Minkä paikkakunnan jäsenyhdistykseen tahdot liittyä

Haluatko olla osa  
säkenöivää naisverkostoa?

 
Liity jäseneksi ja tule edistämään kanssamme  

suomalaista kulttuuriperintöä!

Liiton jäsenenä olet monessa mukana:

• Suomalainen kulttuuriperintö ja oman tiedon  
syventäminen 

• Suomesta Ruotsiin ulottuva naisverkosto 

• Suomalaisen kulttuuriperinnön edistäminen  
muuttuvassa arjessa 

• Kulttuurilehti Pirta neljä kertaa vuodessa 

• Kiinnostavia artikkeleita ja blogeja kotisivujemme 
kautta 

• Hoijakka-tiedote yhdistyksille kuusi kertaa vuodessa 

• Tukea, apua ja ohjausta järjestötoimintaan 

• Opintokeskus Siviksen järjestämiä opintotunteja 
jäsenyhdistyksille, joissa opitaan mm. suomalaisesta 
kulttuuriperinnöstä 

• Kiehtovia jäsenmatkoja ja kulttuuritapahtumia 

• Jäsenalennuksia Kalevala Korun ja Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seuran tuotteista 

• Iloista mieltä ja yhdessä tekemistä

Tervetuloa mukaan!

Joululahjaksi ja  
      omaksi iloksi

Kaikille Pirran lukijoille
rauhaisaa joulun aikaa ja 
menestystä vuodelle 2018!

Kalevalaisten Naisten Liitto ry.

Rakastettu Suomussalmen  
hevossolki nyt ihanissa  
keittiöpyyhkeissä!
Keittiöpyyhe/leivinliina 10 €
+ postikulut

   Tilaukset:  
leena.asp-rinne@kalevalaisten 
naistenliitto.fi tai puh. 050 4122 021.

Hoijakka on KNL:n sähköinen tiedote jäsen- 
yhdistyksille. Kysy omalta puheenjohtajaltasi!
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Minun koruni

Voi suomen kieli minkä ongelman eteen minut laitoit, ajat-
telin kirjoitustoimeksiannon otsikon kuullessani. Minun 
koruni? Se yksi rakkaimpani, vaiko ne kymmenet omista-
mani? Ne, jotka olen suunnitellut tai joita olen tehnyt? Vai 
kenties isolla alkukirjaimella yritys, joka on laskutavasta 
riippuen ollut työnantajani lähes tai yli puolet elämästäni? 
Kaikista noista olisin voinut kirjoittaa, mutta päätin lopulta 
”korulaisuuteni” (johdettu tuosta viimeisestä merkitykses-
tä) antaa määrittää tämän kirjoituksen tulokulman. Kun 
kirjoitan Koru, tarkoitan Kalevala Koru Oy:tä, ja kun kirjoi-
tan koru, tarkoitan Korun valmistamaa korua.

Ensimmäisen kerran törmäsin koruihin mummolan vin-
tillä suorittamieni arkeologisten kaivausten yhteydessä. 
Löysin piirongin laatikosta Räisälän riipuksen ja Kaarinan 
ristin, joita sen enempää äiti kuin mummokaan ei muis-
tanut omistavansa. Luin korujen mukana olleet historiikit 
ja olin aivan haltioissani: joku oli siis jossain tonkinut 
paikkoja, löytänyt ikivanhoja koruja, ja sitten oli joku fir-
ma, joka teki niistä tällaisia hienoja jäljennöksiä! Korun 
konsepti oli myyty minulle kertalaakista. Aloin katsella 
kultasepänliikkeiden ikkunoita, kerätä esitteitä ja leikel-
lä mainoksia lehdistä. Keväällä 1994 lahtelaisessa kulta-
sepänliikkeessä pääsin juttusille Korun myyntiedustajan 
kanssa, joka ystävällisesti postitti minulle tuotekuvastoja 
ja kutsui tehdasvierailulle. Visiitti silloiselle Arinatien teh-
taalle toteutui seuraavana vuonna. 

Koru oli ollut ennennäkemättömässä nosteessa jo useam-
man vuoden, ja tekemisen tahti oli kiivas. Mallisto koos-
tui lähes yksinomaan historiallisista koruista: elettiin 
”Kuuttaren ja kumppanien” kulta-aikaa Vanamoiden ja 
Lumikukkien odotellessa vielä vuoroaan. Helisevien ja 
kilisevien perinnemallien kokoamisessa oli paljon yk-
sinkertaista mekaanista punontatyötä, jota teetettiin ns. 
kotityöntekijöillä. Keväällä 1996 kirjoitin Korun toimitus-
johtajalle ja esitin kainon toiveen päästä kokoamaan ko-

ruja. Toiveeni toteutui, ja pari vuotta kokosin pronssisia 
Kuuttaria kotityöntekijänä koulunkäynnin ohessa. 

Kun syksyllä 2001 juna toi minut Helsinkiin pysyvästi 
asumaan ja opiskelemaan, aloitin Korun Unioninkadun 
myymälässä osa-aikaisena myyjänä, ja sillä tiellä olen 
edelleen, tätä nykyä kokopäiväisenä Pitäjänmäellä teh-
taanmyymälässä. Näiden Korussa viettämieni vuosien 
aikana toimenkuvani on ollut varsin kirjava: olen ollut 
myyjä, esimies, tukkumyynnin asiakaspalvelun tuuraaja, 
vastannut lukemattomiin asiakaspalautteisiin, isännöinyt 
vierailijaryhmiä tehtaalla ja kirjoittanut tarinoita kym-
menille korusarjoille. Suureksi ilokseni minulle on suotu 
myös mahdollisuus kokeilla kykyjäni korumuotoilijana 
– suunnittelemallani Lohikäärme-sarjalla lienee edelleen 
hallussaan kyseenalainen ennätys nopeimmin mallistosta 
poistettuna korusarjana. Ja tähän hymiö. 

Kun harrastuksesta tulee työ, suhde koruihin väistämättä 
muuttuu: ne eivät ole enää pelkästään vitriinissä kiiltele-
viä mystisiä esineitä kiehtovine tarinoineen, vaan myös 
myyntiyksiköitä, varastoarvoja, jälkitoimituksia, avoimia 
tilauskantoja, reklamaatioita ja excel-taulukoita. Näistä 
arkisista ja joskus raadollisistakin liike-elämän aspek-
teista huolimatta korujen kauneudesta jaksaa yhä inspi-
roitua päivittäin, ja kaikkein omimmillani koen olevani, 
kun saan kertoa korujen tarinaa, joko asiakkaalle myy-
mälän tiskillä, vierailijaryhmälle tehtaalla tai nyt syksyl-
lä 80-vuotisjuhlanäyttelyymme tutustuneille. Koru pitää 
otteessaan. Eikä vain minua, vaan muitakin korulaisia. 
Työsuhteet ovat meillä olleet perinteisesti pitkiä, ja vaikka 
jokaisen meistä – minunkin – pitää jonain päivänä lähteä 
Korusta, ei koru lähde meistä.  

 
Kirjoittaja on Kalevala Korun tehtaanmyymälän  
myymälävastaava.

Teksti Ville Jokela

Minun koruni
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Anna lahja, joka 

SÄKENÖI LÄPI ELÄMÄN

Tänä jouluna löydät Kalevala Korun
rakastetuimmat mallit ylellisissä 

lahjapakkauksissa. Lahjasetin ostaessasi 
saat kahden suomalaisen klassikon,  

Kalevala Korun ja Fazerin,  
yhteisen suklaarasian.

Kalevala Koru -myymälä: 
Pohjoisesplanadi 25-27, Helsinki,
Factory Outlet: Strömbergintie 4, Helsinki, 
valtuutetut Kalevala Koru -jälleenmyyjät  
sekä kalevalakoru.fi

Kesyttämätöntä kauneutta 
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