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Pääkirjoitus

Isoäidin tarina kantaa  
yli sukupolvien 
Vanhassa väritetyssä valokuvasuurennuksessa isoäitini He-
tastiina katsoo vakaasti eteenpäin vierellään isoisäni To-
bias. Heidän elämänsä päättyi nykyajan mittapuussa tosi 
nuorena, noin viisikymppisinä. Isäni äiti Hetastiina syntyi 
ja teki elämäntyönsä Saviahon torpassa Korpilahden Hei-
nosniemellä. Hän oli kuulemma voimakastahtoinen nai-
nen, joka viihtyi pellolla ja ulkotöissä. Tätä pääkirjoitusta 
kirjoitan nyt samassa savupirtissä missä Hetastiina syntyi. 
Paksut hirsiseinät ovat kuulleet ja nähneet isoäitini arjen ja 
juhlan. Harmi, että seinät ovat nyt vaiti. 

Minä en ehtinyt tutustua kumpaakaan isoäitiini, mutta mi-
nulle on syntynyt kuva molemmista. Äidinäitini ehti hoitaa 
minua muutaman kuukauden juuri ennen kuolemaansa, ja 
minulle jäi mummon muistoksi toinen nimeni Oili. Tarinoi-
den mukaan mummoni nauru oli tarttuvaa eivätkä elämän 
vaikeudet olleet katkeroittaneet mieltä. 60-vuotisjuhlaku-
vassa hauras, mutta iloinen Oili-mummi istuu kukkame-
ren keskellä levollisena, elämäänsä tyytyväisenä. Isoäitieni 
Hetastiinan ja Oilin maailma oli erilainen kuin minulla nyt, 
mutta lukemattomia mausteita oman elämäni keittoon on 
heiltä jäänyt. Olemmehan samaa sukua.

Kalevalaisten Naisten Liiton tämän vuoden teema on Sa-
maa sukua. Vuoden aikana on tavoite avata suku-teemaa 
eri kulmista. Sukulaisuus ei ole vain verisukulaisuutta, 
vaan koemme myös muiden kanssa hengen heimolai-
suuden harmoniaa ja sielujen sympatiaa kuten isotätini 
Lyyli aina välillä muistutti. Jakamalla yhteisiä kokemuk-
sia, kuuntelemalla ja keskustelemalla sukupiiri laajenee. 
Omien juurien tuntemus antaa rohkeutta kiinnostua avoi-

mesti myös toisista kulttuureista. Kiehtovan sukutarinan 
tässä Pirrassa kertoo lämmöllä Eriikka Sailo. ”Nina ja 
Alpo Sailo ovat tunnettuja kulttuurivaikuttajia ja kuvan-
veistäjiä. Minulle he olivat isovanhempani, joiden roh-
keaa taiteilijapolkua olen ihaillut koko elämäni.”

Sukututkimuksen saloihin opastaa J.P. Kuusiluoma si-
vulla 8. Uusi kolumnistimme Karen Fey pohtii suomalai-

suuden ja saksalaisuuden eroja. ”Sitten ehkä ymmärtää, 
kuinka tärkeä oma äidinkieli, ruokatottumukset ja lap-
suuden perinteet ovat. Sitten ehkä ymmärtää, ettei ai-
noakaan maahanmuuttaja – saati pakolainen – ole tullut 
vain huvin vuoksi eikä elämä vieraalla maalla on pelkkää 

ruusuilla tanssimista.”

Kansainvälinen kieli – ilmeet, eleet, kädet – on kaikille 
tuttua ja yhteistä. Nurmijärvellä Kalevalaiset Naiset ovat 

tarttuneet maahanmuuttajien opetukseen ja pienryhmissä 
avanneet suomen kielen saloja kongolaisille kiintiöpako-
laisille. Sanojen ohella jokainen sai myös lämpimät villa-
sukat, joiden kutojat ovat antaneet myös palan sydäntään.

Kalevalan päivänä ilmestyi sarjakuvataiteilija Marko 
Raassinan Kullervo-albumi. Kalevalan sankareista Kul-
lervo traagisine elämänkaarineen on kuvataiteilijoita, sä-
veltäjiä ja kirjailijoita eniten kiinnostanut henkilöhahmo 
kautta aikojen. Raassina tuo siihen tuoreen näkökulman. 
Meillä Pirran lukijoilla on ilo saada ikiomat samaa sukua 
-sarjakuvastripit vuoden jokaiseen numeroon. 

Juhlavuottaan viettävä suomalainen kansantanssi erottuu 

maailman perinnetanssien joukosta erityisen moni-ilmei-
senä ja vaihtelevana, vakuuttaa Anneli Perheentupa artik-

kelissaan. Toinen vuoden 2016 juhlittava on kansalaisvaikut-
taja Miina Sillanpää, josta kirjoittaa Aura Korppi-Tommola. 
”Saamenmaan ”suurlähettiläänä” Valkeapää oli todelli-

nen jutava eli liikkuva saamelainen”, kuvailee Veli-Pekka 
Lehtola Nils-Aslak Valkeapäätä, jonka taiteellisessa tuo-
tannossa risteytyivät kaikki taiteenlajit. 

Sukujen tarinoita on meillä kaikilla, kantasuomalaisil-

la ja maahanmuuttajilla. Niillä kaikilla on oikeus tulla 
kuulluksi. Me kalevalaiset naiset voimme olla yksi vahva 
lenkki tässä ketjussa. Piispa Irja Askolaa lainaten: Olkaa 

rohkeita ja pitäkää hyvästä kiinni. Rohkaiskaa arkoja ja 
kunnioittakaa kaikkia ihmisiä. 

Innostavia lukuhetkiä Pirran parissa. Seuraava Pirta ilmes-
tyy elokuussa ennen perinteistä kansallispukujen tuuletus-
viikonloppua, mutta tuuletathan kansallispukuasi jo kesä-

juhlissa!

Annamari Maukonen
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”Ikävää tihkuvat kotialbumikuvat 
ja kuvat nyky-Suistamosta  

avaavat lakkautetusta kylä- 
pahasesta syvälle tunteisiin  

käyvän tulkinnan.”

Kadonneen  
kylän jäljillä



5
(jatkuu) >>

Taiteellista tohtorintutkimustaan Sibelius-Akatemiaan 
valmisteleva kansanmuusikko Anne-Mari Kivimäki luo 
arkistoäänitteiden avulla perinteisestä karjalaisesta mu-
siikista uusiin laitoihin ulottuvaa hypnoottista säveltai-
detta. Kivimäen perustama Suistamon perinnelaboratorio 
on johtanut hänet salapoliisimaiselle matkalle hiipuneen 
kylän mielenmaisemaan.

Kivimäen taiteellinen tutkimusprojekti ja ”kuvitteellinen 
kenttätyö” Laatokan Karjalassa Suistamossa muodostuu 
viiden konsertin kokonaisuudeksi, josta kolmas, viime 
vuonna valmistunut Lakkautettu kylä, on saanut paljon 
kiitosta ja huomiota ulkomailla asti. Lakkautettu kylä 
kasvoi evakkouden, sota-ajan ja kodin jättämisen teemoja 
pohtivaksi soivaksi valokuvanäyttelyksi, joka on taltioitu 
myös levyksi ja valokuvakirjaksi.

– Perinnelaboratoriossani yksi asia on johtanut toiseen. 
Tätä visiotani varten halusin löytää oikeahenkisen valo-
kuvaajan, joka etsisi arkistomateriaalia ja kuvaisi tämän 
päivän Suistamoa, kertoo useiden taiteilijoiden kanssa 
yhteistyötä tekevä Kivimäki.

Juuri oikea valokuvaaja löytyi Kivimäen tekemältä Vie-
nan-matkalta, jolle sattui myös Kainuun ja rajaseutujen 
ominaislaatua valokuvin tutkinut Hanna Koikkalainen. 
Hanna innostui suunnitelmista, uppoutui vanhoihin ai-
neistoihin ja haastatteli suistamolaislähtöisiä ihmisiä läh-
dön kokemuksista.

Monikasvoinen Suistamo

Haitaritaiteilija Kivimäelle jatkotutkintoaihe henkilöityi 
hänen törmättyään suistamolaisesta Ilja Kotikalliosta ker-

toviin lehtileikkeisiin. Kotinsa jättänyt ja monivivahteisen 
elämän elänyt Kotikallio oli armoitettu tarinankertoja, 
jonka tarinointia on taltioitu Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuran kansanrunousarkistoon.

Äänitteet sysäsivät Iljan vaiheisiin syventyneen An-
ne-Marin työssään eteenpäin: supliikki suistamolaismies 
nimittäin mainitsee äänitearkiston materiaaleissa Iivo 
Pehkoranta -nimisen miehen nauhoittaneen häntä mag-
netofonilla. Kivimäki jäljitti Karstulasta Pehkorannan po-
jan, jolla oli kuin olikin kyseiset kelat tallella.

– Nauhat digitoitiin sitten SKS:n äänitearkistossa. Niis-
sä Iljaa oli haastateltu suistamolaisesta musiikista. Sain 
tietää esimerkiksi, että suomalainen polkka kolisteli Suis-
tamolle raiteita pitkin rataverkoston rakentamisen myötä. 

Nauhoilla oli myös musiikkia, joka paljastui harvinaisek-
si otokseksi musiikkihistoriaamme. Löytö toi kuuluviin 
vanhan 1800–1900-luvun taitteen kanteleilla ja jouhikoil-
la soitetun tanssimusiikin. 

– Siitä ei ole ollut aikaisemmin kuultavissa pitkiä näyt-
teitä, vaan kokonaisuudet on pitänyt kuvitella lyhyiden, 
vain noin 30 sekunnin mittaisten haitarilla soitettujen 
arkistoäänitteiden perusteella. Tällä nauhalla Ilja soittaa 
ripaskaa ja ristakondraa peräti seitsemän minuuttia.

Useita perinteisiä instrumentteja soittava Kivimäki löysi 
Kotikallion ansiosta haitarista – pitkään aliarvostetusta 
”pirun keuhkosta” – uusia sävyjä. Iljan soitto paljasti mu-
siikista rakenteen ja muodon.

– Voin sanoa saaneeni Iljalta vaikutteita omaan soit-
tooni, mutta taiteen tekemisen kannalta tarinat ja etenkin 
tunne ovat olleet tärkeintä, Kivimäki toteaa.

Myös Hanna alkoi luoda omaa Suistamoaan kuuntelemal-
la Ilja Kotikalliota. Tunnustelevia suhteita seudulle syntyi 
Suistamon perinneseuran matkalla, ja vähitellen matkan-
teko tyhjissä kylissä hahmotti Hannalle mielikuvien Suis-
tamon.

Hannan Lakkautettu kylä -kirjan ottamia valokuvia 
leimaa pysähtynyt melankolisuus. Hanna ja Anne-Mari 
toteavatkin, että Suistamo näyttäytyy monin kasvoin. On 

ennen sotia olemassa ollut kylä, hiljainen nyky-Suistamo 
ja mielikuvien Suistamo, jossa Anne-Marikin on ryhmän-
sä kanssa tehnyt ennakko-odotuksista irrallista kenttätyö-
tään.

– Laboratoriotuotteena olemme käsitelleet Suistamoa va-

paasti ja testanneet mahdollisuuksia ilman ennalta annettu-
ja painolasteja. Haluan antaa projekteissani taiteilijoille tilaa 
ja aikaa – sillä periaatteella, että katsotaan mitä tulee. 

Millaisia tutkimustuloksia saadaan kuihtuneeseen karjalaiskylään  
perustetussa perinnelaboratoriossa? Muusikko Anne-Mari Kivimäen  

jäljittämässä Suistamossa on luotu, sävelletty, valokuvattu  
– ja suistuttu perinteen tuolle puolen.

Teksti Satu Laatikainen, kuvat Hanna Koikkalainen
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Ajan mitat

Lakkautettu kylä -työryhmä tuli pohtineeksi aikaa mo-
nesta näkökulmasta. Kuvitteellisen menneen jäljittämi-
nen oli omanlaisena aikamatka, mutta aika kulki erilaisin 
hyppäyksin myös eri taiteilijoiden työskentelytavoissa. 
Anne-Mari havaitsi, että valokuvaukseen verrattuna mu-
siikki on nopeammin valmistuvaa.

– Monitaiteellisissa projekteissa voi tehdä huomioita 
vertailemalla työn tekemisen tapoja. On mielenkiintoista 
katsoa, missä vaiheessa eri työt yhdistyvät.

Valokuvaaja Koikkalaisella oli jo ennestään kosketus 
kansanmusiikkiin, mutta Lakkautettu kylä -näyttelyissä 
tunnelma on elävän bändin ansiosta ennen kokematon. 
Näyttely myös syntyy uudelleen aina tilasta ja kuvien 
asettelusta riippuen.

– Perinnelaboratoriossa tutkiminen on ollut opettavais-
ta. Anne-Mari on napakka työntekijä, joka antaa energiaa 
myös muille. Ihailen muusikkojen yhteisöllisyyttä ja sitä, 
että Anne-Marin bändi on kuin yksi instrumentti, joka soi 
hienosti. 

Anne-Marikin kiittelee kokoonpanonsa kemiaa ja iloitsee 
siitä, että Lakkautettu kylä on avannut hänen omalaatui-
sen, nykykarjalaiseksi tranceksikin kuvaillun kansanmu-
siikkinsa ihmisille elävinä kuvina ja muistoina. Kuvien ja 
musiikin yhteen soiva kieli on puhutellut yleisöä ja saa-
nut sen muistelemaan menneitään, kun ihmiset ovat tun-
nistaneet isovanhempiensa hääkuvia tai löytäneet tutun 
nimen kirjasta.

– Ihmiset ovat tulleet konserttien ja näyttelyn yhtey-
dessä kertomaan tarinoitaan. Loimolassa esimerkiksi eräs 

mies kertoi, kuinka oli 7-vuotiaana piilottanut sukset lu-
mihankeen, kun koti oli pitänyt jättää. Hän ajatteli löytä-

vänsä ne myöhemmin sieltä, Anne-Mari kertoo.

Maailmaa maanitellen

Lakkautettu kylä -albumi valittiin vuoden 2015 kansan-
musiikkilevyksi, ja maaliskuussa ratkeaa, pokkaako Kivi-
mäki työryhmänsä kanssa myös Emma-palkinnon. Han-
na Koikkalaisen valokuvanäyttely on nähtävillä kuluvana 
vuonna Joensuussa ja vuonna 2017 Lapualla ja Etelä-Kar-
jalassa. Koikkalainen on saanut apurahan näyttelyn vie-
miseksi myös Venäjälle.

– Karjalaiskylissä asuvat ihmiset ovat tottuneet kivijal-
kamatkailijoihin, jotka palaavat jäljittämään menneisyyt-
tään. Kokemus Suistamosta on venäläisille varmasti eri, 
mutta on tärkeää saada tulkintamme nähtäville sinnekin.
Koikkalaisen koostama karheankaunis valokuvakir-
ja herää henkiin parhaiten, kun siihen syventyy musii-
kin kanssa. Kivimäen kuulasta laulua ja hengästyttävää 
haitarimusiikkia täydentävät muun muassa jouhikon, 
kanteleen, kontrabasson, trumpetin ja laulukuoron ääni-
maailmat. Arkistonauhojen rahina, ikävää tihkuvat ko-
tialbumikuvat ja kuvat nyky-Suistamosta avaavat lak-
kautetusta kyläpahasesta yhden mahdollisen, syvälle 
tunteisiin käyvän tulkinnan.

Suistamon perinnelaboratorion neljäs työ ja konsertti on 
”Suistamon sähkö”, kuvitteellinen suistamolainen bändi, 
joka soittaa Karjalan kuoppaisilta teiltä kumpuavaa ku-
vitteellista musiikkia, kansanelektroa. Sen ensimmäiset 
konsertit huumasivat yleisöä viime vuoden lopulla. Perin-
nelaboratorion tutkimustulokset yhteen kokoava viides 
konsertti on puolestaan saanut nimekseen ”Maailmanlo-
pun maanitus”. Sen aika on ensi vuonna.

– Ilja Kotikallio kertoi nauhoillaan, kuinka haitarilla 
saatettiin soittaa samaa kappaletta puolikin tuntia. Karja-

lainen haitarimusiikki oli todellista maanitusta, Kivimäki 
kiteyttää.

”Anne-Mari Kivimäen bändi on kuin  
yksi instrumentti, joka soi hienosti.”

Lakkautettu kylä on mahdollisuus kokea valokuvakonserttina Tampere-talossa 
27. huhtikuuta, jolloin Kivimäki tuo lavalle 10-henkisen orkesterin.  

Valokuvien lisäksi säveliä kuvittaa lyhytelokuva Sijaton sielu, joka kertoo  
pirun ilmestymisestä karjalaiseen kylään.

15.–21.8.2016 on Helsingin Musiikkitalossa Perinnelaboratorio-teltta,  
jossa saa nauttia Kivimäen ja muun muassa Suistamon Sähkö -kokoonpanon, 

Tanssiteatteri Tsuumin ja Pekko Käpin yhteisen musiikillisen  
tutkimustyön tuloksista.
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Koonnut Petra Nikkinen

Kulttuuriuutiset

Suomi syö ja juo
Ilmiöksi noussut Satokausikalenteri saa jatkoa syksyllä 
2016 Satokauden ruokaa -teoksella. Kirja on tieto- ja 
keittokirjan yhdistelmä, jossa palataan nykyisten  
ruokatrendien juurille. Kirja tarttuu kuumiin ajankohtai-
siin ruoka- ja juomakulttuurin kysymyksiin, mutta tuo  
näkyväksi myös niiden historiallisia taustoja.  
www.suomisyojajuo.fi 

Suomi täyttää 100 

 
Itsenäinen Suomi täyttää sata  
vuotta vuonna 2017. Se on  
aikamme suurin juhlavuosi.  
Kaikki suomalaiset on kutsuttu  
mukaan rakentamaan yhteistä  
juhlaa koko vuoden ajalle. Teema  
on Yhdessä. Kalevalaiset naiset kautta  
maan tuovat esiin paikallista kulttuu- 
riperintöä ja suomalaisuuden juuria.  
Miten Sinun yhdistyksesi on  
mukana juhlavuodessa? 

www.suomifinland100.fi 

100

tää sata 
e on
vuosi. 

kutsuttu 
yhteistä 
alle. Teema 
set naiset kautta 

kallista kulttuu-
suuden juuria. 

sesi on 
a?

0.fi 

Metsiin kadonneet
Metsähallituksen julkaisema Metsiin kadonneet -kirja kertoo Suomen suurim-
masta kulttuuriperintöinventoinnista, jonka aikana tutkittiin lähes 4 miljoo-

naa hehtaaria valtion monikäyttömetsiä. Kiinteiden muinaisjäännösten lisäksi 

inventoitiin ensimmäistä kertaa metsien nuorempaa kulttuuriperintöä, kuten 
uittoon ja metsätöihin liittyviä rakennelmia sekä toisen maailmansodan  

aikaisia kohteita. Teos toimii myös retkioppaana metsiin tutustuttaessa. 

Suomalais-ugrilaiset kielet
Tiesitkö, että nenetsin kieltä puhuvia on maailmassa jäljellä enää n. 30 000? Tämä ja  
moni muu kiinnostava tieto suomalais-ugrilaisista kielistä ja niiden uhanalaisuudesta 
löytyy Ildikó Lehtisen kokoamasta listasta www.kalevalaistennaistenliitto.fi

Elävää perinnettä
Juuri sinä saatat olla paras paikkakuntasi perinteen 
asiantuntija. Kirjoita siis juuri avattuun elävän perinnön 
wikiin! Sinne toivotaan tietoa paikallisista perinteistä  
kuten ruuasta, leikeistä, tavoista ja juhlista.  
Wikiin pääset https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi
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  Ryhtyisinkö  
  sukututkijaksi?
Sukututkimus on asiakirjoja lähteinään käyttä-

vää sukujen ja esivanhempien selvittämistä. Se 

on nykyään suosittu ja laajalti suomalaiseen yh-

teiskuntaan levinnyt harrastus. 

Teksti P. T. Kuusiluoma

Sukututkijan kiinnostus kohdistuu henkilöihin, joille 
asiakirjalähteistä voidaan löytää nimi, sekä heidän muo-
dostamiinsa ryhmiin, joita kutsutaan perheiksi, suvuik-
si ja esipolviksi. Sukututkija haluaa tarkkaan määrittää 
sukulaisuussuhteet ja lisäksi hankkia tutkittavista henki-
löistä näiden perustiedot eli tavallisesti ainakin nimen, 
syntymä-, vihki- ja kuolintiedot, ammatin ja asuinpaikat. 
Usein sukututkimuksen sijasta puhutaan suku- ja henki-
löhistoriasta, jolloin erilaisia lähdeaineistoja käytetään 
monipuolisesti tarkoituksena tutkia mahdollisimman kat-
tavasti henkilöiden elämänvaiheita.

Sukututkimusta on tehty Suomessa harrastusluonteises-
ti ainakin 350 vuoden ajan, mutta koko kansan harras-
tus siitä tuli vasta 1980-luvulla. Sen jälkeen kiinnostus 
on tasaisesti vuodesta toiseen kasvanut eikä laantumisen 
merkkejä ole näköpiirissä, pikemminkin päinvastoin. Sitä 
harrastetaan monenlaisista lähtökohdista käsin. Joillekin 
riittää sukulaisilta kerätyt tiedot ja sukukaavioiden piirtä-
minen niiden pohjalta. Toiset taas haluavat edetä kauem-
mas menneisyyteen, jolloin arkistolähteiden käyttäminen 
on välttämätöntä. Monille sukututkimuksesta tulee elä-

mäntapa, jossa tutkimustyö ja esipolvet ovat läsnä päi-
vittäin. Usein sukututkija saakin puolisoltaan moitteita 
jatkuvasta ja loppumattomasta kuolleiden kanssa seurus-
telemisesta.

Esipolvi- tai jälkipolvitutkimusta

Sukututkimuksessa voidaan sukulaisuussuhteita selvittää 
kahdella eri tavalla. Voidaan tehdä joko esipolvitutkimus-

ta tai jälkipolvitutkimusta. Esipolvitutkimuksessa selvite-
tään yhden henkilön esivanhempia nykyisyydestä kohti 
menneisyyttä, jolloin esi-isien ja esiäitien määrä kasvaa 

periaatteessa eksponentiaalisesti polvi polvelta. Käytän-
nössä näin ei aina tapahdu, sillä aviottomana syntyneen 
lapsen isää ei pääsääntöisesti voida selvittää, mikä ai-
heuttaa ns. esivanhempien kadon.

Jälkipolvitutkimus on varsinaista suvun tutkimusta. Sii-
nä tutkimuksen lähtökohdaksi valitaan kantapari, jonka 
jälkeläisiä selvitetään kohti nykypäivää. Varhemmin sää-
tyläissukujen tutkimuksessa jälkipolvitutkimus rajattiin 
ainoastaan miespuolisiin jälkeläisiin, mutta 1970-luvulta 
lähtien voimakkaasti kasvanut talonpoikaissukujen tutki-
mus on ulottanut jälkipolvitutkimuksen myös tyttäriin.

Sukututkimustaitojen hankkiminen

Sukututkijaksi ryhtyvältä vaaditaan ennen muuta kiin-
nostusta historiaa ja menneisyyttä kohtaan. Sen myötä 
tulee kaikki muu. Sukututkimus on kärsivällisyyttä ja pit-
käjänteisyyttä vaativaa puuhaa ja se muistuttaa monesti 
läheisesti salapoliisityötä. Joskus kaikkensa tehneen su-
kututkijan on yksinkertaisesti vain hyväksyttävä se, että 
lähteet vaikenevat. Sukututkimus jää joka tapauksessa 
aina jollakin tavoin epätäydelliseksi.

Kovin syvällisiä perustietoja ja -taitoja aloittavalta suku-
tutkijalta ei vaadita, sillä työ tekijäänsä opettaa. Parhai-
ten sukututkijaksi oppii käymällä empimättä ja rohkeasti 
työhön käsiksi. Se on toki helpompaa, jos edes auttavasti 
lukee ruotsia, mutta sukututkimuksen peruslähteiden sa-
navarasto on niin rajallinen, että sen oppii nopeasti.

Parhaimmat eväät oman sukututkimuksen aloittamiseen 
saa jonkin opiston järjestämältä sukututkimuksen perus-
kurssilta. Kansalais- ja työväenopistot eri puolilla maata 
järjestävät ahkerasti sukututkimuksen kursseja. 

Parasta sukututkimuskurssilla on sen antama ohjaus ja 
opastus lähteiden järjestelmälliseen käyttöön sekä mah-
dollisuus tehdä mieltä askarruttavia tarkentavia kysy-
myksiä opettajalle. Vaikka sukututkimuksen voi käyn-
nistää omatoimisestikin, vähentää kurssilla saatu opetus 
yrityksen ja erehdyksen määrää siinä vaiheessa, kun itse 
omatoimisesti lähtee liikkeelle.

On olemassa myös muutamia itseopiskeluun soveltuvia 
sukututkimusoppaita, kuten laadukas Jens Nilsson teos 
Sukujuuria etsimässä. Käytännön sukututkimusopas (Va-

litut Palat, Helsinki 2013). Lisäksi aloittavalle sukututki-
jalle sopivaa oheislukemista on Marja Huovilan, Pirkko 
Liskolan ja Kari-Matti Piilahden teos Sukututkimuksen 

käsikirja (WSOY, Helsinki 2009).

Jokaisen sukututkimuksesta kiinnostuneen kannattaa 
myös liittyä paikalliseen sukututkimusyhdistykseen tai 
-piiriin, jos sellainen läheltä kotipaikkakuntaa löytyy. Yh-

distysten esitelmätarjonta on sukututkimuksen jatkokou-
lutusta ja antaa tietoa oman harrastuksen kehittämiseksi. 
Suomen Sukututkimusseuralla on monipuolista sukutut-
kijoille suunnattua koulutusta eri puolilla maata.
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FM P. T. Kuusiluoma on Suomen  
Sukututkimusseuran toiminnanjohtaja.
www.genealogia.fi

Kotisohvalta lähdeaineistoihin

Vielä kymmenkunta vuotta sitten sukututkimuksesta 
puhuttiin usein ennen muuta varttuneemman väen har-
rastuksena. Epäilemättä juuri lastenlasten myötä moni 
kiinnostuu omista sukujuuristaan ja eläkkeellä on aikaa 
pitkäjänteiseen tutkimustyöhön. Tänä päivänä sukutut-
kimusharrastajien ikärakenne on kuitenkin kasvavalla 
vauhdilla levenemässä.

Tähän on paljolti syynä digitalisaatio, joka mullisti su-
kututkimuksen. Aina 2000-luvun alkuun asti sukututkijat 
olivat pitkälti riippuvaisia arkistojen ja kirjastojen auki-
oloajoista, mutta varsinkin 2010-luvulla tapahtunut no-
pea alkuperäisten lähdeaineistojen digitoiminen vapaasti 
internetissä käytettäväksi on tuonut sukututkimuksen 
piiriin runsaasti aiempaa nuorempia harrastajia. 

Digitoidut kirkonkirjat ja muut lähdeaineistot siirsivät 
sukututkimuksen arkistoista kotisohville. Tätä kehitystä 
ovat muutaman viime vuoden aikana vahvistaneet inter-
netin sukututkimuspalvelut kuten aktiivisesti Suomessa 
mainostava My Heritage. Näissä maksullisissa palveluissa 

voi rakentaa omaa sukupuuta itse hankkimillaan tiedoilla 
ja toisinaan myös palvelusta löytyvällä, toisten sukututki-
joiden sinne syöttämällä aineistolla.

Sukututkimuksen digitaalisella kehityksellä on myös var-
jopuolensa. Aineistoa löytyy runsaasti paitsi maksullisis-
ta sukututkimuspalveluista, myös avoimesta verkosta. 
Tiedon laatu on kuitenkin hyvin epätasaista ja sen tuot-
tajat monesti anonyymejä, ja kerran verkkoon päästyään 
tieto yleensä alkaa elää omaa elämäänsä. Tällöin tiedon 
paikkansapitävyyden arvioimisessa ensisijaisen tärkeä 
lähdekritiikki voi olla hankalaa tai jopa mahdotonta. 

Sukututkimuksen laadukkuuden korostamiseen onkin 
verkkoaikakaudella tarvetta enemmän kuin koskaan en-
nen. Internet on jokamiehen monikanavainen julkaisufoo-
rumi ja siksi jokaisen sukutkijan pitäisi erityisesti verkossa 
toimiessaan miettiä sukututkimuksen laatuun liittyviä ky-
symyksiä. Laatua ei ole yksinomaan tietojen oikeellisuus, 
vaan myös tutkijan vastuu, hyvä maku ja ennen kaikkea 
kanssaihmisten tietosuojasta huolehtiminen.   



10

Kuka tahansa voi ryhtyä sukututkijaksi. Siihen ei tarvita 
viranomaisen lupakirjaa eikä sukututkijan tarvitse tehdä 
virallista ilmoitusta toiminnastaan. Sukututkimus on lail-
lista puuhaa ja sen on myös lainsäätäjä todennut useam-
massakin laissa. 

Sukututkija voi tutkia mitä tahansa sukua eikä hän tar-
vitse suvun jäsenten valtuutusta tai valtakirjaa tutkimuk-
selleen. Tämä koskee yhtä lailla kuolleita kuin eläviäkin 
suvun jäseniä. Jokainen voi myös vapaasti lähettää itses-
tään DNA-näytteen esimerkiksi yhdysvaltalaiseen labora-
torioon testattavaksi.

Lainsäädännössä ei ole sellaisia määräaikoja, jotka rajoit-
taisivat sukututkijan oikeutta tutkia asiakirjalähteitä. Ns. 
julkisuuslaissa tosin määrätään suoja-aikoja, joiden pää-
tyttyä viranomainen voi antaa arkistossaan olevia salas-
sa pidettäviä asiakirjoja tutkittavaksi. Tällaisia ovat mm.  

100 vuotta ja sitä nuoremmat väestörekisteriasiakirjat. 
Niistäkin väestörekisteriviranomaiset voivat antaa suku-
tutkimusta varten otteita ja todistuksia.

Viranomaisten arkistoissa olevat julkiset asiakirjat ovat 
sukututkijoiden vapaassa käytössä eikä muutamia poik-
keuksia lukuun ottamatta sukututkijan tarvitse antaa ar-
kistolle selvitystä tutkimuksistaan. Myös 100 vuotta van-
hemmat väestörekisteriasiakirjat, mm. kirkonkirjat ovat 
sukututkijoiden vapaasti itse tutkittavissa.

Aivan vapaata ja villiä puuhaa sukututkimus ei kuiten-
kaan ole silloin, kun ollaan tekemisissä elossa olevien 
henkilöiden kanssa. Henkilötietolaki kieltää keräämästä 
ja tallentamasta elossa olevien henkilöiden arkaluonteisia 
tietoja. Sukututkijalla on aina velvollisuus huolehtia siitä, 
ettei elossa olevien henkilöiden tietosuoja vaarannu.

Jokainen voi harrastaa  
sukututkimusta
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Kolumni

Kahden maan  
kansalaisena 

Se oli rakkautta ensisilmäyksellä.

Kun tulin graduni kenttätyön vuoksi en-
simmäistä kertaa Suomeen, en tiennyt 
maasta juuri mitään. Luonto olisi var-
maan kaunis, Suomi kun on tuhansien 
järvien maa, täynnä metsää ja soita. Tal-
vesta tulisi varmaan runsasluminen ja 
kylmä. Ehkä näkisin jopa revontulia. 

En tiennyt, että siitä tuli talvi, joka muutti elämäni. 
Hiihtelin, luistelin, opin tekemään jäälyhtyjä. Opin aja-
maan lumisilla teillä ja kääntymään käsijarrun avulla. 
Näinä aurinkoisina maaliskuun päivinä tajusin, miksi 
Suomen lippu on sinivalkoinen. 

Eniten kuitenkin viehättivät ihmiset. Ihailin, miten eläke-
läiset viilettivät potkukelkoilla hurjaa vauhtia kylän jalka-
käytäviä pitkin. Äideillä oli usein kolme, neljä lähes sa-
manikäisiä lasta, ja voi miten kärsivällisesti he juttelivat 
heidän kanssaan! Tutkimusaseman henkilökunta opetti 
minulle – käsien ja pienen sanakirjani avulla – suomen 
kielen alkeet. En koskaan nauranut niin paljon kuin sinä 
talvena. Näin jopa revontulia.

Kun palasin seitsemän kuukauden jälkeen Saksaan, sy-

dämeni oli jäänyt Suomeen. Elämä Saksassa tuntui ka-
malalta. Kaupunki oli ahdas, ihmiset äreitä, kaikkialla oli 

liikaa melua ja liian vähän luontoa. Oli päästävä takaisin 
Suomeen.

Kun sain siihen mahdollisuuden saatuani rahoitusta 
jatko-opintoihin, muutimme saksalaisen poikaystäväni 
kanssa Turkuun. Aika pian päätimme, että menemme 
naimisiin. Häitä juhlittiin Turussa, ja kohta esikoinen oli 
jo tulossa. Tuntui siltä, että tässä ja nyt on oikea paikka ja 

aika perustaa perhe. Pidimme siitä, kuinka ystävällisesti 
Suomessa suhtauduttiin lapsiin. Täällä oli täysin normaa-
lia – päinvastoin kuin Saksassa – että jatko-opiskelija saa 

lapsen. Hoitopaikkakin oli taattu. 

Nyt esikoinen täyttää 10 vuotta ja on saanut kaksi pik-
kuveljeäkin. Olen edelleen rakastunut Suomeen, vaikka 
olen ehtinyt näkemään myös sen varjopuolet. 

Joskus mietin, kuinka paljon rauhallisempi 
ja ystävällisempi maailmamme olisi, jos jo-
kaisen ihmisen olisi pakko asua muutama 
vuosi ulkomailla. Pakko laajentaa omaa ho-
risonttia. Pakko tajuta, että toisen maan ki-
veen hakatut ohjeet ja suositukset voivat olla 
toisessa maassa hyvin erilaisia – ja silti ne 
toimivat. Pakko ymmärtää, kuinka raskasta 
sopeutuminen vieraaseen maahan on. Ihan 

alussa ostin elintarvikkeet pakkausten ulkomuodon perus-
teella, kun en saanut tekstistä selvää – ja tölkissä oli pii-
mää eikä maitoa!  Ensimmäisen positiivisen raskaustestin 
jälkeen ihmettelin kaiken onnen huuman keskellä hiukan 
paniikissa, mitä täällä nyt käytännössä tehdään. Mikä ih-
meen neuvola? Kun on vastaavaa kokeillut, ehkä ymmär-
tää, että ulkomailla asuminen on aina stressaavaa. Sitten 
ehkä ymmärtää, kuinka tärkeä oma äidinkieli, ruokatottu-
mukset ja lapsuuden perinteet ovat. Sitten ehkä ymmärtää, 
ettei ainoakaan maahanmuuttaja – saati pakolainen – ole 
tullut vain huvin vuoksi eikä elämä vieraalla maalla ole 
pelkkää ruusuilla tanssimista.

Loppujen lopuksi Saksan ja Suomen kulttuuri eivät eroa 
paljon. Mutta silti. Kesti kauan, kunnes en enää heti ky-
synyt nimeä kun työkaveri ilmoitti vauvan syntymästä. 
Emme edelleenkään syö kahta lämmintä ateriaa päivässä. 
Meille tulee pääsiäispupu ja Pyhä Nikolaus. Toisaalta su-
vivirsi saa minut itkemään liikutuksesta. Tykkään mäm-

mistä. Syön lounasta mieluummin jo klo 11. Perheemme 
viettää juhannusta kukkia poimien, saunoen ja kokkoa 
katsoen. Avantouinti on meidän yhteinen harrastuksem-
me. Ja tietysti sytytämme itsenäisyyspäivänä sinivalkoi-
sen kynttilän uuden kotimaamme kunniaksi.

Vasta muutama vuosi ulkomailla asuttuani aloin ymmär-
tää, miksi mahdollisuus kaksoiskansalaisuuteen on niin 

tärkeä: vaikka olen jo aika suomalaistunut, tulen aina ole-
maan saksalainen. 

Saksasta olen kotoisin. Suomessa olen kotona.

Kirjoittaja on Saksassa syntynyt ja sittemmin suoma-
laistunut biologi. Hän kirjoittaa elämästään uudessa 
kotimaassaan blogissaan ”Suomalainen Päiväkirja” 
(myyratohtori.wordpress.com).

Teksti Karen Fey

malainen Päivä
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Nina ja Alpo Sailo ovat tunnettuja kulttuuri-

vaikuttajia ja kuvanveistäjiä. Minulle he olivat 

isovanhempani, joiden rohkeaa taiteilijapolkua 

olen ihaillut koko elämäni.

Kuvanveistotaide ja kansalliseepoksemme Kalevala olivat 
isovanhempieni Nina ja Alpo Sailon yhteinen intohimo. 
He jakoivat sekä työ- että vapaa-ajan. Työssä oli imua ja 
yhteinen aate antoi voimaa sodanaikaisen elämän ja ar-
jen haasteissa. Vai oliko heillä arkea ollenkaan?  

Isoäitini Nina Sailo oli elämässäni tärkeä henkilö koko 
elämänsä ajan. Isoisääni Alpo Sailoa en koskaan tavan-
nut, mutta hänen mielipiteensä, ajatuksensa ja taiteensa 
tulivat minulle tutuiksi jo lapsena Ninan ateljeekodissa 
vietetyissä tilaisuuksissa ja erilaisissa taideprojekteissa 
mukana kulkiessa.

Kuvanveistäjät Nina ja Alpo Sailo

Alpo Sailo (1877–1955) oli syntynyt Hämeenlinnassa. 
Nina os. St nkel (1906–1998) oli syntynyt Pietarissa. Sota 
ja Venäjän vallankumous toivat isoäitini Suomeen vuonna 

1919. Nina oli opiskellut Viipurin taiteen ystävien piirus-
tuskoulussa ja Technical School of Art:issa Lontoossa. Hän 
aloitti Alpo Sailon kuvanveisto-oppilaana vuonna 1932. 

Alpo Sailo oli jo silloin tunnettu taiteilija ja kansallisro-

mantikko. Hänen ystäväpiiriinsä kuului aikakauden joh-
tavia kareliaaneja ja suomenmielisiä kulttuuripersoonia. 
Hän oli ollut Akseli Gallen-Kallelan oppilaana hänen 

Ruoveden ateljessaan 1900–1901. Lisäksi hän oli opis-
kellut Firenzessä ja Budapestissa kuvanveistoa vuosina 
1902–1903. Alpo Sailon innoittamana perustettiin Kale-
valaseura vuonna 1911. Seuran pääasiallisena tehtävänä 
oli rakentaa Kalevalatalo ja tukea kansalliselta pohjalta 

nousevia tieteitä ja taiteita. Muut perustajajäsenet olivat 
Matti Äyräpää, Akseli Gallen-Kallela, E.N. Setälä sekä 
Väinö Salminen.

Rakas fammu

Isoäitiäni Ninaa kutsuttiin perhepiirissä fammuksi hänen 
omasta toiveestaan. Hän ei halunnut olla mummo. Hän ei 
ollutkaan mikään pullantuoksuinen perusmummo, vaan 
vielä vanhemmallakin iällä maailmaa kiertävä kosmopo-
liitti. Ninalla oli sukulaisia ja ystäviä ympäri maailmaa. 
Hän matkusti edullisesti ja yöpyi ystäviensä luona. Ystä-
vät, sukulaiset ja perhe olivat hänelle tärkeitä. Slaavilai-
nen kulttuuriperimä näkyi hänen läheisissä suhteissaan 
sukulaisiinsa. Ninan ateljeessa oli usein vieraita ja suku-
laisia ulkomailta majoittuneena. 

Muistan yhteisen laivamatkamme Tukholmasta Helsinkiin 
kesällä vuonna 1990 vaatimattomassa Economy-luokan 
hytissä, jossa ei ollut mukavuuksia. Minusta hytti oli aivan 
kauhea, mutta valitukseni loppui ennen kuin alkoikaan kun 
huomasin isoäitini iloitsevan puhtaista lakanoista ja tyynes-
ti kulkevan pyjamassa käytävällä olevaan pieneen vessaan 
iltapesulle. Isäni kertoi heidän nuorena matkanneen laivalla 
Tukholmaan kansipaikoilla. He nukkuivat koko perhe ma-
kuupusseissa laivan käytävällä. Nina puhui useita kieliä ja 

suomeakin hiukan korostuksella. Hänen puheensa oli elä-
väistä ja sitä maustoivat englannin, ranskan ja venäjänkie-

liset sanat.  
Nina eli varhaisnuoruutensa Pietarissa. Hän oli 13-vuo-

tias, kun perhe muutti Suomeen. Hänen lempimuseoitaan 

Pietarissa olivat Russki-museo, Benois-museo ja Eremitaasi. 
Hänen lempitaiteilijoitaan olivat Aivasovski ja Levitan.  
Elämä Pietarissa varakkaan perheen lapsena oli ollut  
turvallista ja mahdollistanut isoäidilleni hyvän kou- 
lutuksen, laajan sivistyksen ja mahdollisuuden  

monipuolisiin harrastuksiin. Nämä kaikki asiat olivat  
hänelle suureksi avuksi hänen sopeutuessaan uusiin  
olosuhteisiin ja haasteisiin Suomessa. 

Taiteilijaelämää 

Nina ja Alpo ikuistivat runolaulajia ja Kalevalan  
kääntäjiä Kalevalataloa varten. Sinne  
oli tarkoitus tulla tilat kaikille heidän  
tekemilleen Kalevalaan liittyville 

Minun sukuni
Teksti Eriikka Sailo, kuvat Anni Sailon kotialbumi
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teoksilleen. Kalevalan kertojien ikuistaminen oli keino tukea 
vastikään itsenäistyneen maamme omaa kulttuurielämää ja 
omia perinteitä.

Ninan ollessa Alpon kuvanveisto-oppilaana hän osallistui    
                 mm. Sortavalan Runonlaulaja-patsaan tekoon.  
                 Hän pääsi opiskeluaikana osallistumaan Alpon  
                 runolaulajien kuvaamismatkoihin Viena Karja- 
                 laan. Myöhemmin avioiduttuaan he olivat koko  
                    perhe Vienan Karjalassa 1943–1944 kuvaus- 
                         matkalla. Lapsia perheeseen syntyi neljä.   
                             Isäni Pertti on lapsista toiseksi vanhin. 

             Helsingissä perhe asui Töölönlah- 
             della Linnunlaulun puuhuvilassa.  
     Heidän yhteinen työhuoneensa  
          oli Lallukan taiteilijakodissa  
          Töölössä. Taiteilijaparin yh- 
      teisistä teoksista mainittakoon  
             Juseliuksen mausoleumin  
                                                   ovet, jotka Alpo toteutti  
                                            Akseli Gallen-Kallelan suun- 
             nitelman mukaan.  

         Ovissa on kuvattuna  
          syntymä ja kuolema  
              kahtena reliefinä.
                Nina oli mallina  
                                    molemmissa. Väi- 

                nämöisen soitto  
                    -reliefi syntyi  
                                      Ninan tekemänä  

                Lallukan taiteili- 
              jakodin ateljeessa. 

Lisätietoja Alpo ja Nina Sailosta:
Marjut Kivelä: Sydämessä Kalevalainen kansa 1985
Kai Vakkuri: Tiell ’ elon velttona olla ei auta.  

Kuvanveistäjä Alpo Sailon elämää  2015

Ninan elämä yksinhuoltajana

Nina joutui luopumaan Lallukan taiteilijakodin työhuo-

netilasta Alpon kuoltua 1955. Työtila oli Alpo Sailon eikä 

vaimoa tunnettu kuvanveistäjänä. Yksinhuoltajataiteili-
jan elämää helpottivat sukulaisten ja ystävien verkostot, 
jotka järjestivät hänelle työtilauksia. Suurena apuna oli-
vat Kalevalaseura ja kalevalaiset naiset. Elsa Heporauta 
oli läheinen ystävä ja Ninan ja Alpon vanhimman lapsen 
Annin kummitäti.

Ninan ateljeekoti valmistui Kirkkonummelle vuonna 
1981 keskelle metsää karjalaiseen maisemaan. Talon ovat 
suunnitelleet Erick Pollock sekä Ninan ja Alpon nuorin 

lapsi arkkitehti Arp d Sailo. Oma ateljeekoti oli Ninalle 
monien toiveiden täyttymys, kuin pieni Kalevalatalo. Koti 
mahdollisti rakkaan ja merkityksellisen työn tekemisen 

elämän loppuun asti ystävien ja perheen ympäröimänä.

Kirjoittaja on työterveyshoitaja ja opiskelee seksuaali- 
terapeutiksi. Hän on Helsingin Kalevalaisten Naisten  
hallituksen jäsen.

Kuva @ HAM / Yehia Eweis
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Isovanhempani Nina ja Alpo Sailo 

antoivat minulle perinnöksi rakkauden, 

kiinnostuksen ja kunnioituksen taitee-

seen ja taiteen tekemiseen.  

Lapsuuden ystävieni elämä oli varsin erilaista 
kuin meidän perheemme taiteilijaelämä. Viikon-
lopunviettomme herätti usein ihmetystä ystävä-
piirissäni. Lasten ja aikuistenkin korvissa kuu-
losti oudolta savien kostuttaminen ja telineillä 
kiipeily. Olimme usein viikonloppuisin muka-
na kun Nina teki veistoksia, joihin hän tarvit-
si lastensa apua. Eino Leinon patsaan suuren-
nos tehtiin lapsuudessani vanhan kansakoulun 
luokkahuonetilassa Espoon Kokinkylässä. Työtä 
tehtiin pääasiassa viikonloppuisin. Taiteilijaelä-
män vapaus ja vastuu selkenivät minulle myös 
aikuistuessani. Opin tuntemaan isoäitini oivalli-
sena verkostoitujana.

Tuntuu kuin olisin elänyt Kalevalatalossa koko 
lapsuuteni. Aikuisena vasta ymmärsin, että 
veistoskokoelmalle ei ole tulossa omaa museo-
ta, johon veistoksia olisi mahdollista tulla kat-
somaan. Veistoksia ja patsaita on esillä ympäri 
Helsinkiä, mutta Kalevalataloon liittynyt ajatus 
kokonaisvaltaisesta elämyksestä ei ole täysin 
toteutunut. Kalevalatalon Runolaulajasalissa oli 
ajateltu katsojien liikuskelevan pylväiden välis-
sä valon kevyesti siivilöityessä kattoikkunoista 
ja samalla taustalla kuuluisi runolaulajien rau-
hallista laulantaa. Kalevalatalon ajatukseen liit-

tyi kokonaisuuden lisäksi myös uuden tiedon 
tuottaminen, tiedon jakaminen ja ylläpito.

Tällä hetkellä veistoskokoelma on Ninan atel-
jeekodissa Kirkkonummella. Talo ei ole museo, 

vaan Anni Sailon koti. Ateljeetilassa ja varas-
toissa on paljon Ninan ja Alpon teoksia. Toivon, 
että teoksille löytyisi tulevaisuudessa sellainen 
tila, jossa kaikilla ihmisillä on mahdollisuus nii-
hin tutustua oppaan johdolla.

Olisi harmi, jos teokset, jotka on tehty koko 
kansalle katsottavaksi, joutuisivat unohdetuiksi 

varastojen pimeyteen. Kalevalaiset naiset ovat 
järjestäneet Nina Sailon ainoan yksityisnäytte-
lyn, joka pidettiin Jugendsalissa 1994. Olisiko 
tässä uusi haaste kalevalaisille naisille? Tai jopa 
Liiton ensi vuoden teema?

Perinnöksi saatu

Teksti Eriikka Sailo

Patsaiden sijainnit  
voit katsoa:  
www.hkn.fi/fi/helsingin- 
kalevalaiset-patsaat
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Kalevala Korun  
kuulumiset

Hyvillä mielin tulevaan

Olemme viime vuodet uudistaneet Kalevala Korun toimin-
taa monella saralla ja tulokset ovat nyt nähtävissä tasaise-
na kehityksenä. Rohkeat päätökset, hyvä suunnittelu, ah-
kera työ sekä sitoutunut ja osaava henkilöstö ovat luoneet 
hyvät edellytykset pohtia myös sitä, miten yritys vastaa 
tulevaisuuden haasteisiin muuttuvassa maailmassa.

”Koskaan ei muutos tule olemaan niin hidasta kuin nyt”, 
totesi Solita Oy:n Ossi Lindroos taannoin koulutustilai-
suudessamme. Uskon tähän; kuluttajien muuttuvat tar-
peet ja arvomaailma, uuden teknologian tuomat mahdol-
lisuudet mm. digitalisaation muodossa, verkkokaupan 
myötä yhä kansainvälisemmäksi muuttuva kaupankäynti 
– näihin meidän on yrityksenä vastattava, jos mielimme 
menestyä myös tulevaisuudessa.

Kalevala Korun historiassa on nähdäkseni poikkeuksetta 
tunnistettu tulevaisuuden haasteet ja rohkeasti tartuttu 
niihin ja siten turvattu yrityksen elinvoima. Siksi yritys 
voikin viettää 80-vuotisjuhlaa tulevana vuonna Suomen 

suurimpana ja tunnetuimpana korualan yrityksenä.

Tämän lehden ilmestyessä Kalevala Korun tilikausi on juuri päätetty onnistuneesti. 
Myynti ylsi tavoitteeseensa mm. erinomaisesti sujuneen joulumyynnin ansioista, ja 
tuloskin on tukevasti plussalla.

Hyvä asema kotimaan markkinoilla tekee kuitenkin nöy-
räksi; menestys ei tule itsestään vaan sen eteen on tehtä-
vä sinnikkäästi töitä, jotta myös tulevaisuus kantaa. Tä-
hän työhön olemme Kalevala Korussa ryhtyneet. Meillä 
on paljon investointitarpeita ja siksi kyky tehdä tulosta 
on tärkeää. Meidän on panostettava uusimpaan valmis-
tusteknologiaan, jotta korujen valmistus Suomessa säilyy 
kannattavana. Otamme myös haltuun uusia työvälineitä 
tietotekniikassa ja asiakashallinnassa sekä satsaamme 
tietysti tunnettuun brändiin ja sen näkyvyyteen niin me-
diassa kuin jakelukanavissa.

Olen iloinen siitä ymmärryksestä, jota omistajajärjestö on 
meidän kohdallamme osoittanut ja antanut meille päät-
tyneellä tilikaudella mahdollisuuden panostuksiin. Niin 
toimii vastuullinen omistaja, joka yhdessä meidän kans-
samme haluaa varmistaa yrityksen hyvän menestyksen 
ja mahdollisuuden kohdata tulevaisuus siihen hyvin val-
mistautuneena.

Teksti Riitta Huuhtanen,  
kuvat Kalevala Koru

15

niihin ja siten turvattu yrityksen elinvoima. Siksi yritys 

voikin viettää 80-vuotisjuhlaa tulevana vuonna Suomen
suurimpana ja tunnetuimpana korualan yrityksenä.

mistautuneena.
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Minna Sillanpään (1866–1952) aikana sääty-yhteiskunta 
oli murenemassa ja kansalaisten tasa-arvo alkoi häämöt-
tää. Sillanpään mukaan ihmisoikeudet ja arvokas elämä 
kuuluvat kaikille eikä ole mitään sellaista hyvää, joka 
olisi jonkun kansanosan etuoikeus. Hän edisti sosiaali-
lainsäädännön ja -yhdistysten lisäksi kulttuuripalvelujen 
laajentamista kaikkien ulottuville.

Miina Sillanpää oli köyhän, suuren torppariperheen tytär, 
joka omalla ahkeruudellaan ja sitkeydellään nousi merkit-
täväksi poliittiseksi vaikuttajaksi. Hän joutui 12-vuotiaana 
raskaaseen tehdastyöhön. Laiha lapsuus päättyi 18-vuoti-
aana, kun hän lähti kotiapulaiseksi Porvooseen ja sieltä 
1887 Helsinkiin. Palvelijattarien järjestäytyessä 1800-lu-
vun lopulla Miina Sillanpää valittiin Palvelijataryhdistyk-

sen johtoon ja vuonna 1900 toimistohoitajaksi. Siitä alkoi 
hänen pitkä poliittinen uransa. Ansiotyö vaihtui vuonna 

1915 Elannon ravintoloiden tarkastajan toimeen.

Vaikuttamista politiikan keinoin

Sillanpää valittiin ensimmäisissä eduskuntavaaleissa 
1907 kansanedustajaksi yhdessä 18 muun naisen kanssa. 

Hän keskittyi eduskunnassa edistämään palvelijattarien, 
lasten ja naisten hyvinvointia. Hän toimi työläisnaisten 
ryhmässä, jossa hän nousi merkittävään asemaan sisällis-
sodan jälkeen. Hän ei osallistunut sotatoimiin tai kansan-
valtuuskunnan hallintoon, vaan kuului Väinö Tannerin 

johtamiin väkivallan vastustajiin, jotka rauhan palattua 
saattoivat asettua työväenliikkeen johtoon.  

Lyhyt ministerikausi vuonna 1926 nosti Miina Sillanpään 
sukupuolten välisen tasa-arvon symboliksi maassa, jossa 

naisten asemasta on oltu ylpeitä. Suurimman osan kan-
sanedustajaurastaan Sillanpää oli niin sanottu rivikansan-

Teksti Aura Korppi-Tommola

Miina Sillanpää oli Suomen ensimmäinen naispuolinen ministeri ja pitkäaikainen  
kansanedustaja. Hänestä tuli suomalaisen tasa-arvon symboli ministeriytensä takia.  
Hän oli kuitenkin monessa muussakin suhteessa edelläkävijä.  
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edustaja, mutta ministeriys lisäsi hänen henkilökohtaista 
vaikutusvaltaansa. Sen jälkeen häntä kuunneltiin entistä 
tarkemmalla korvalla sekä naisten että miesten keskuu-
dessa ja kaikissa poliittisissa leireissä. Hänellä oli poik-
keuksellinen kyky yhteistyöhön yli sukupuoli- ja puolue-
rajojen.
Miina Sillanpään oma lukuinto ja kulttuuripalvelujen 
nälkä vaikuttivat hänen toimintaansa. Ministeriaikanaan 
hän edisti kansankirjastolain säätämistä. Se tuli voimaan 
vuonna 1928 ja sen mukaan kunnat saattoivat saada val-
tioavustusta kirjastoja varten.  Myös hänen perustamiin-
sa Palvelijatarkotiin, Lepopirtti-lomakotiin Siuntioon ja 
Helsingin Ensikotiin perustettiin heti alkajaisiksi kirjasto. 
Lisäksi niissä näyteltiin, lausuttiin runoja ja järjestettiin 
konsertteja ja pidettiin kirjallisuus- ja raamattupiirejä.

Kulttuurivaikuttamista yli rajojen

Eri kulttuuripiirejä ja poliittisia puolueita edustavat naiset 
yhdistivät voimansa 1935 Kalevalan julkaisemisen sata-
vuotisjuhlassa. Aluksi puhuttiin patsaan pystyttämistä 
kalevalaisten naisten kunniaksi. Elsa Heporaudan joh-
tama naisryhmä aloitti laajamittaisen rahankeräyksen. 
Lehdistössä julkaistun vetoomuksen allekirjoittajissa oli 
Anneli Mäkelän mukaan: ”.. sekä porvarillisten että sosia-
lististen puolueiden naisia, sekä aviomiehensä ansiosta 
yhteiskunnassa näkyvimmässä asemassa olleita rouvia 
että tunnettuja naisasianaisia, kielirajasta huolimatta. 
Tämä oli poikkeuksellista 1930-luvun kiihkeiden poliittis-
ten kiistojen ja kieliriitojen aikana.” Yhteensä 43 nimen 
joukossa oli kahdeksan työläisnaisliikkeen edustajaa, 
myös Miina Sillanpää. Heistä Tyyne Leivo-Larsson oli ak-
tiivisimmin mukana hankkeesta syntyneen Kalevalaisten 
Naisten Liiton ja Kalevala Korun toiminnassa.

Sillanpää kävi katsomassa työväen ja raittiusliikkeen 
teatterien esityksiä.  Kun Kansan näyttämö ja Raittiusyh-
distys Koiton näyttämö yhdistyivät Helsingin Kansanteat-
teriksi 1934, Miina Sillanpää valittiin sen johtokuntaan. 

Hän erosi tehtävästä vasta kymmenen vuoden kuluttua 
lähestyessään jo 80 vuoden ikää. 

Lex Miina

Sillanpää ja työläisnaiset yhdessä ajoivat naisten olojen 

parantamiseen tähtääviä uudistuksia, ammattientar-
kastusta, terveydenhuoltoa ja naisten oikeutta julkisiin 
virkoihin (1926) sekä avioliittolain uudistamista (1930) 

sekä lastensuojelulakia (1936). Kotiapulaisten saaminen 
työaikalainsäädännön piiriin oli kiven alla. Osavoitto oli 
se, että vanha vuodeksi kerrallaan sitova palvelussääntö 
purettiin vuonna 1922, jonka jälkeen kotiapulaiset saivat 
kahden viikon irtisanomisajan. Kotiapulaislaki säädettiin 

1949, kun Sillanpää oli jo jättänyt eduskunnan. Hänen 
voimakas panoksensa näkyy siinä, että lakia ryhdyttiin 
kutsumaan Lex Miinaksi.

Kansalaistoiminta hyvinvoinnin edistämisessä

Sillanpään vaikutus suomalaiseen yhteiskuntaan oli suuri 
myös hänen perustamien ja johtamien järjestöjen avul-
la. Palvelijataryhdistys perusti työnvälitystoimiston ja 
asuntolan työpaikkaa hakeville maalta tulleille naisille. 
Palvelijatarkodiksi nimetty asuntola toimi vuodesta 1915 
alkaen Tarkk’ampujankadulla Helsingissä. Myöhemmin 
1920-luvulla taloustyöntekijöiden yhdistykseksi muuttu-
nut yhdistys perusti kotiapulaisten lomanviettoa varten 
kesäpaikan, Lepopirtin, Siuntioon. Se laajeni pian koko-
vuotiseksi, yleisölle avoimeksi lomapaikaksi. Lepopirttiä 
hoidettiin osittain talkoilla, joiden järjestämisessä Miina 
Sillanpää oli pistämätön. Siellä järjestettiin kulttuurioh-
jelmaa, näytelmiä, runonlausuntaa ja musiikkia. Erilaiset 
yhdistykset, yritykset ja kunnat järjestivät siellä kursseja. 
Se oli nykyaikaisten tuettujen lomien esihistoriaa. 

Miina Sillanpään Säätiö perustettiin vuonna 1972 Ta-
loustyöntekijöiden yhdistyksen lahjoittaessa sille omai-
suutensa. Lepopirtin läheisyyteen rakennettiin Siuntion 
kylpylä ja kuntoutumiskeskus, joka toimii edelleen. Siellä 
järjestettiin pitkään myös veteraanikuntoutusta. Säätiö 
rakensi 1990-luvulla Helsingin Huopalahteen Asumispal-
velukeskus Wilhelmiinan, joka tarjoaa vanhuspalveluja 
ja kehittää terveyspalveluja laajemminkin.

Nykyään samat asiat, kuten kotitaloustyöntekijöiden ase-
ma, prostituutio, lasten oikeuksista huolehtiminen ja vä-
hävaraisten toimeentulo puhuttavat kansainvälisellä ta-
solla Yhdistyneissä kansakunnissa ja Euroopan unionissa 
hämmästyttävässä määrin samoin äänenpainoin kuin 
Miina Sillanpää puhui yli sata vuotta sitten.

Läheinen ja etäinen

Miina Sillanpää kulki omia polkujaan pienestä pitäen. Lu-
kuhalu erotti hänet jo lapsena ikätovereista. Yksi hänen 
pidättyvyyttään korostava piirre oli, että hänen kanssaan 
puhuttiin asiaa eikä niitä näitä tai levitetty juoruja.  Kaik-

kiaan Miina Sillanpää oli kaukaa rakastettava ja läheltä 
pikemmin arvokas kuin läheinen. 

Sillanpäätä on moitittu yrityksestä etääntyä elintavoil-

taan työväenluokasta. Itse hän näki asian toisin. Hänen 
mielestään kaikilla oli oikeus kaikkeen hyvään. Vain pa-
ras oli kyllin hyvää palvelijatarkodissa, Lepopirtissä ja 
ensikodissa.  Pröystäillä ei saanut, vaan kaiken piti olla 
asiallista ja kestävää. Hän oli tarkka rahojen käytössä. 

Hänen johtamissaan järjestöissä taloutta hoidettiin hyvin. 
Kiistoista hän halusi vetäytyä aina niin, että ovi jäi auki 
neuvottelupöytään palaamiselle.

Kirjoittaja on professori ja historioitsija, joka on tutkinut 
lastensuojelun historiaa sekä naishistoriaa. 
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Nils-Aslak Valkeapää (saamelaiselta nimeltään Áillohaš) 
oli saamelainen monitaiteilija: joikaaja, huilisti, runoili-
ja, kirjankuvittaja, taidemaalari, säveltäjä ja valokuvaaja. 
Sen lisäksi hän oli aikanaan merkittävä yhteiskunnallinen 
vaikuttaja ja kirjankustantaja. Vuonna 1991 hän sai Poh-
joismaisen kirjallisuuspalkinnon erityisesti runoteokses-
taan Beaivi, Ah ažan (Aurinko, isäni 1989). 

Áillohas oli porosaamelaisen perheen kasvatti, joka imi 
kouluajoista lähtien itseensä monenlaisia vaikutteita 
myös länsimaisesta kulttuurista. Porosaamelaisen elä-
mäntavan mukaisesti hän tottui elämään monen kult-
tuurin rajalla. Ehkä juuri siitä juontui luontevuus rajojen 
ylittämiseen niin kulttuuripolitiikassa kuin taiteessakin.

”Olen lähtenyt monikulttuurisesta yhteisöstä, ja asun yhä 
edelleen kolmessa valtakunnassa. - - Ei meillä koskaan 
erotettu rajoja, enkä minä tiennyt että eri valtioita on ole-
massa ennen kuin tulin kansakouluun.”

Valkeapää kuului jo siihen saamelaiseen sukupolveen, 
joka pääsi opintielle. Monet palasivat vanhempien elin-
keinoihin, mutta isä-Valkeapää ymmärsi luultavasti poi-
kaansa paremmin tämän olevan jo toisella tiellä. Runoili-
ja itse kertoi myöhemmin, että kun poromiesisä komensi 

pojan porontappoon, tämä ei pystynyt siihen. Se tarkoitti, 
että pojasta ei ollut poromieheksi.

Saamenmaan suurlähettiläs
Kansakoulunopettajaksi Kemijärven seminaarista vuonna 
1966 valmistunut, mutta vapaana taiteilijana itsensä elät-
tänyt Valkeapää oli keskeinen tekijä ”saamelaisrenessans-
sin” synnyssä 1960-luvun lopulla. Hän nosti esiintymi-

sillään ja konserteillaan joikuperinteen takaisin arvoonsa 
ja nuorison suosioon. Kolmella runokokoelmallaan hän 

osallistui kantaaottavasti, mutta lyyrisesti 1970-luvun 
saamelaisten itsetunnon etsimiseen.

Saamenmaan ”suurlähettiläänä” Valkeapää oli todellinen 
jutava eli liikkuva saamelainen. Hän oli aktiivisesti muka-
na alkuperäiskansojen toiminnassa alusta lähtien, muun 
muassa perustamassa Maailman alkuperäiskansojen neu-
vostoa (World Council of Indigenous Peoples, WCIP), 
joka loi pohjan nykyiselle, hyvin vahvalle alkuperäiskan-
sojen yhteistyölle. 

Valkeapää oli merkittävä kulttuuridiplomaatti nimen-
omaan joikutaiteellaan, joka muiden alkuperäiskanso-
jenkin parissa sai aikaan vahvan tunteen ”meidän yh-
teisestä” kulttuurista. Vuosina 1978 ja 1993 hän järjesti 
saamelaisten ja muiden alkuperäiskansojen musiikillisen 
tapahtuman, Davvi Suvva (Pohjoinen tuulee) -festivaalin, 
Lapin tunturissa Kaaresuvannossa.

Valkeapään taiteellisessa tuotannossa risteytyivät kaikki 
taiteenlajit. Sana, kuva ja sävel muodostivat kokonaisuu-

den: joiku yhtyi jazziin, musiikki saamen kieleen, kuva-
taide kirjallisuuteen. Kirjoittaminen ja kuvanteko olivat 
Ailulle alusta alkaen yhtä luonnollista kuin musiikki. Hän 
totesi, ettei muista aikaa, jolloin ei olisi niitä tehnyt. Eri 
lajien yhdistämisessäkään hän ei nähnyt mitään outoa. 

Luonnollinen elämä oli hänelle moniulotteista.

”Kun minä maalaan, kuulen sen musiikkina ja sanoina; 
kun teen musiikkia, näen sen väreinä ja sanoinakin; kun 
kirjoitan, minulla soi mielessä koko ajan ja näen värejä. 
Eri taiteenlajit ovat saman hengen tuotteita, jotka tekni-
sesti toteutetaan eri keinoin. Rajojen ja lajien ylittäminen 
on aina tuntunut minusta luonnolliselta. Oudolta tuntuu 
se, joka vain kirjoittaa ja vain piirtää.”

Teksti Veli-Pekka Lehtola 
kuva Jaakko Heikkilä

Maailmansaamelainen  

Nils-Aslak Valkeapää
ei minulla ole mitään 
 sanatkin 
  lennähtävät ilmaan 
   unet 
    unet minulla on 
     rikas elämä
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Nils-Aslak Valkeapää (1943–2001) eli monen kulttuurin rajalla ja osasi 
ylittää luontevasti rajoja niin kulttuuripolitiikassa kuin taiteessakin.

”Nils-Aslak Valkeapää  
oli merkittävä kulttuuri- 

diplomaatti joikutaiteellaan,  
joka muiden alkuperäiskanso- 

jenkin parissa sai aikaan  
vahvan tunteen ”meidän  
yhteisestä” kulttuurista.”

Saamelaistaidetta  
monessa muodossa
Valkeapää oli uuden saamelaismusiikin uranuurtaja ja 
esikuva yhdistäessään joikua länsimaisen musiikin la-

jeihin, jopa sinfoniaan. Erikoisin hänen musiikillisista 
luomuksistaan oli radiofoninen teos Goase dušše (Lintu-
sinfonia, 1992), joka rakentui kokonaan hänen luonnossa 
tallentamistaan äänistä vuodenkierron mukaan.
  

Runoeepoksissaan – kirjallisissa pääteoksissaan – Valkea-
pää pyrki tietoisen kunnianhimoisesti luomaan kokonais-
kuvan saamelaiskansan ajattelumaailmasta ja perinnöstä. 

Erityisesti Beaivi, Ah ažan oli tietoinen yritys luoda ”saa-
melaiskansallinen eepos”. Se oli kuvaus koko kansan his-
toriasta, myyttinen matka poikkeusihmisen, shamaanin 
ja taiteilijan, sielunmaisemaan.

Nils-Aslak Valkeapää tunnettiin taitavana graafikkona, 
jonka kuvista tulevat esille niin perinteisen saamelais-
kulttuurin piirteet kuin uudetkin vaikutteet. Valokuva-
taiteessaan hän syventyi luonnon yksityiskohtiin ja sä-
vyihin. Maalauksissaan hän sekoitti vanhaa saamelaista 

noitarumpujen ajan symboliikkaa uuden ajan väri- ja 
muotomaailmaan.

”Ikivanha saamelainen kuvasto sinällään on oma kielen-
sä, josta löytyy monia merkityksiä. Sitä voi seurata oma-
na tarinanaan. Tuotuina uudelleen elävään elämään ja 
luontoon vanhat symbolit ovat luettavissa uudessa valais-
tuksessa, uutena taiteellisena ilmaisuna. Ne luovat kak-
soisvalaistuksen, joka saa uusia merkityksiä.”

Vuonna 1996 Valkeapää joutui rajuun auto-onnettomuu-
teen, josta hän säästyi hengissä kuin ihmeen kaupalla. 

Hän sanoi saaneensa toisen elämän: ”Minä olen soitin, 

jota elämä soittaa.” Vuonna 2001 Valkeapää oli palaamas-
sa Japanin kiertueelta, kun hänen toinenkin elämänsä 
päättyi japanilaisen ystävän espoolaiselle sohvalle.  

Kirjoittaja on saamelaisen kulttuurin professori Giella-
gas-instituutissa Oulun yliopistossa. Tutkijana hän on 
erikoistunut saamelaisten ja Lapin historiaan sekä saa-
melaisten nykytaiteisiin, kuten myös saamelaiskuvan ke-
hitykseen.
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Nimitysten moninaisuus pohjautuu nykyiseen suomalais-
peräisten asukkaiden sisäiseen kiistelyyn omasta etnonyy-
mistään sekä alueen kieltä käyttävien omasta etnohisto-
riasta. Vanhimmat siirtolaisuuden kohteet eivät tunne 
ongelmalliseksi käyttää norjalaista kveeni-käsitettä, mutta 
sen tarjoaminen Varangin rantojen asukkaalle saattaa joh-
taa varsin kiukkuiseen reaktioon – emme me ole kveenejä, 
me olemme suomalaisia! Pyssyjoen ikivanhassa kveeniky-
lässä, jossa sijaitsee myös ruijansuomalaisten vähemmistö-
poliittinen keskus – Kainun instituutti (Kvensk institutt) on 
haluttu irtautua kokonaan suomalaisesta siirtolaistaustasta 
ja tukeutua tuohon salaperäiseen kainulainen ja kainun 
kieli -identiteettiin. Asian monimutkaisuudesta kertoo, että 
esimerkiksi kaikki nämä käsitteet ovat sopimattomia toi-
sen maailmansodan jälkeen Norjaan muuttaneille, jotka 
haluavat olla norjansuomalaisia.

Siirtolaisuuden monet kasvot

Vanhimmat tiedot suomalaisperäisistä Ruijankävijöistä, 
kveeneistä, ovat yli tuhannen vuoden takaa. Niillä kuva-
taan etelästä Jäämeren rantaan saapuneita kauppamiehiä, 
jotka kohtasivat rannikon kauppapaikoilla norjalaisen ja 
saamelaisen yhteiskunnan. Jotkut jäivät vakituisesti asu-

maan vuonojen rannoille ja muodostavat näin varhaisim-
man suomalaisperäisen väestönosan Ruijassa. Erityisesti 
Lyngenvuonon pohjukan Yykeänperän (Skibotn) kaup-

papaikka tunnetaan suomalaisistaan samoin Alattion 
(Alta) Bossekopan kallioranta kymmentuhatvuotisen 
Komsan kulttuurin esisaamelaisen asuinpaikoilla. Nämä 

rannalle vakiintuneet olivat toki harvoja lukumäärältään, 
mutta ovat antaneet kveeniaktivisteille ajatuksen vaatia 
itselleen alkuperäiskansastatusta, samanlaista kuin saa-
melaisilla on. Perusteena on suomalaisperäisen väestön 
olemassaolo Ruijassa ennen kuin sinne piirrettiin valtion-
rajat Tanska-Norjan, Ruotsin ja Venäjän välille.

Alueen esisuomalaisten vaikutus kokonaisuuteen on kui-
tenkin ajan hämärää historiaa ja varsinainen ruijansuo-
malainen asujaimisto alkoi vakiintua vasta 1700-luvulla. 
Kyse oli uudisasutuksesta, joka sai alkunsa Ruotsin (ja 
nykyisen Suomen) alueelta ja suuntautui vanhoja kaup-
pareittejä noudatellen nykyisen Pohjois-Tromssan ja länti-

sen Finnmarkun alueelle. Sisämaassa 
väestön kasvu oli nopeaa eikä se pys-

tynyt elättämään maatalouteen pe-
rustuvaa väestöä. Osan oli lähdettävä 
etsimään uusia elinmahdollisuuksia. 

Etelä ei vetänyt – siellä tilanne oli 
samanlainen eikä teollisuus ollut vie-
lä riittävän kehittynyt liikaväestölle. 
Niinpä suunnattiin kohti pohjoista, 
kohti Jäämeren vuonojen mänty-

metsäisiä pohjukoita Yykeään (Lyn-
gen), Raisiin (Nordreisa), Naavuo-
noon (Kvænangen) ja Alattioon sekä 

Porsankivuonon karuille rannoille 
Lemmijoelle (Lakselv) ja Pyssyjoelle 
(Børselv). Jaksoipa joku vielä kulkea 
Tenoa pitkin Tenonsuullekin (Tana). 

Teksti ja kuvat Lassi Saressalo

Tuhatvuotinen vähemmistö
Ruijansuomalaiset, kveenit, kainulaiset, suomalaiset – Norjan pohjoisella  
suomalaisperäisellä vähemmistöllä on monta nimeä. 

Vuoreijan kalasatamaa. Kuva Lassi Saressalo 1979. >> 
Kuva on saatu Turun yliopiston Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen  

Uskontotieteen ja folkloristiikan TKU arkiston Kveenikokoelmasta.
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Näillä seuduin voitiin jatkaa metsä-Suomessa omaksuttua 
maatalouskulttuuria ja tuoda mukanaan suomalaisuuden 
symboleja kuten maatalousteknologiaa, metsän käyttöä, 
pukupartta ja kieltä. Osa väestöstä saamelaistui sukupol-
vien myötä, osa säilytti suomalaisen minuutensa – sen 
norjalaiseen yhteiskuntaan sopeuttaen. Jokunen jäi mat-
kalle. Koko tenonsaamelainen jokilappalaiskulttuuri sai 
oman lisänsä suomalaisesta uudisasutuksesta ja omaksui 
karjanhoitokulttuurin. Nykyisen saamelaisalueen ytimen, 
Kautokeinon, ensimmäiset vakituiset asukkaat olivat juu-
ri näitä matkalle jääneitä suomalaisia uudisasukkaita, jot-
ka asettuivat jutaavien saamelaisten talvikylään.

Tanska-Norja otti nämä uudisasukkaat mieluusti vastaan. 
Se sai rannikoillensa uutteraa vakituista asutusta ja saat-
toi näin osoittaa rannikon kuuluvan itselleen. Maata sai 
merkitä vapaasti ja metsää käyttää sisämaassa opittuun 
tapaan. Kun norjalaisväestö asusti ja liikkui pääasiassa 
ulkosaarien kalastajakylissä ja merisaamelaisasutus hyö-
dynsi pääasiallisesti vuononvarsia, oli muodostunut eko-
loginen lokero suomalaistyyppiselle uudisasutukselle.

Uuden asutusaallon vaiheita

1800-luvulla suomalaisasutuksen suunta alkoi muuttua. 
Vanhat seudut saivat luonnollisesti uutta verta lähtöalu-
eiltaan, mutta pääasiallinen uuden siirtolaisuuden alku 

oli teollistuvassa Norjassa. Erityisesti Alattion seuduilla 
löydettiin vuosisadan alussa runsaita kupariesiintymiä ja 
sen aikainen kaivosteknologia vaati runsaasti työvoimaa. 
Kun sisämaa ei vieläkään pystynyt elättämään lisäänty-
vää väestöä, oli tilaisuus käytettävä hyväksi. Maatalou-
teen perustuva uudisasutus muuttui työsiirtolaisuudeksi. 
Alattion Kaavuonoon (Kåfjord) syntyi suomalaiskaupun-
ki, joka myöhemmin kuihtui kaivostyön lakattua vuo-
sisadan puolivälissä. Oli etsittävä uutta elantoa. Monet 
suuntasivat Amerikkaan, jonne siirtolaisuus Norjasta oli 
voimakasta tai siirtyivät työskentelemään Itä-Ruijan kala-
teollisuuteen, joka tarvitsi runsaasti työvoimaa. 

Kausikalastus toki oli Pohjois-Suomen väestölle tuttua. 
Joka keväthangilla suuri joukko hiihti pohjoiseen kalasta-
maan ja palasi heinäajaksi kotiin. Nyt yhä laajempi ja teol-
listuva kalastus vaati runsaasti ympärivuotista työvoimaa 
ja sitä saatiin etenkin sisämaan suomalaisalueilta. Alkoi 
uusi kansainvaellus, nyt työn perässä Varanginvuonolle 
sekä Petsamon-Muurmannin rannoille venäläisten pariin. 
Merkittävää oli, että myös naisille löytyi työpaikkoja kala-
teollisuudesta. Tämä vaikutti selvästi siirtolaisuuden su-
kupuolijakaumaan. Suomessa ei vielä teollisuus jaksanut 
vetää väestöä eikä amerikansiirtolaisuus ollut vielä varsi-
naisesti alkanut. Ihmiset suuntasivat siis Ruijaan. 

”Vanhimmat tiedot suomalaisperäisistä  
Ruijankävijöistä ovat yli tuhannen vuoden takaa.”

(jatkuu) >>
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Vesisaaresta (Vadsø) tuli keskeinen suomalaiskaupunki, 
kveenien pääkaupunki, jonka kahdessa esikaupungissa, 
Sisäpäässä ja Ulkopäässä (Inre Kvenby, Yttre Kvenby) 
väestö oli pääasiassa suomalaista. Keskikaupunki puoles-
taan oli norjalaisten asuttama. 1800-luvun lopulla Vesi-
saaren asukkaista yli 50 prosenttia oli suomalaisperäistä 
väestöä. Suomalaisväestö asettui myös Varangin pohjois-
rannan pikkukyliin, jotka suomalaistuivat varsin pian. 
Vesisaaresta länteen Annijoelle (Vestre Jakobselv) syntyi 
suomalaiskylä ja itään pikkukyliin Ekreiaan (Ekkerøy), 
Salttijärvelle (Saltjärn), Kallijoelle (Skallelv), Kiiperiin 
(Kiberg) muutettiin siinä määrin, että nekin saivat suoma-
laisenemmistönsä. Mukana tuotiin karjanhoitokulttuuri 
täydentämään kalastuselinkeinon tarjoamia elinmahdol-
lisuuksia. Äärimmäisenä asutuspisteenä oli Vuoreija (Var-
dø), vanha keskiaikainen linnoituskaupunki, avomerika-
lastuksen keskus. Vuonon etelärannalla suomalaistuivat 

Pykeija (Bygøynes), Näätämö (Neiden) ja Paatsjokilaakso 
(Pasvik) ja Petsamon ranta sai asukkaansa samoin kuin 
Ryssänrannan jo kadonneet pikkukylät.

Suomalaissiirtolaisten määräksi on arvioitu kaikkiaan 

noin 15 000 henkilöä, mikä 1800-luvun lopulla oli mer-
kittävä osa Pohjois-Norjan väestöä. Nykyisin arvioidaan 
suomalaistaustaista väestöä olevan noin 60 000, josta 

vain parisen tuhatta käyttää kotikielenään suomea tai 
kveenimurteita.

Den finske fare

Norjalainen yhteiskunta, joka 1800-luvulla kävi saman-
laista kulttuurista itsenäisyystaistelua kuin suomalainen-
kin, joutui lopulta ongelmiin erityisesti Varanginvuonon 

siirtolaisväestön kanssa. Norjassa nähtiin Itä-Ruijan suo-
malaistuminen vaarana, tulivathan siirtolaiset Suomen 
suuriruhtinaskunnasta – Venäjältä. Tällöin alkoi voima-
kas norjalaistamisprosessi, joka asetti suomalaisväestön 
toisen luokan asemaan norjalaisessa yhteiskunnassa. Sii-
hen liittyi vahvasti assimilaatioprosessi, jossa kveeni-kä-
sitteeseen pyrittiin saamaan negatiivinen sävy nimen-
omaan Itä-Ruijassa. Asetettiin kielirajoituksia, rajoitettiin 
uuden siirtolaisuuden määrää, koulussa kitkettiin oppi-
lailta suomen kielen käyttö, perustettiin norjankielinen 
paikallisradio jne. Tehtiin kaikki mahdollinen norjalaista-
misen eteen, mitä sivistysvaltio vain saattoi tehdä.

Kun tutkimus kveeneistä todella alkoi 1980-luvulla, oli 
kveeniväestön identiteettitunne varsin heikko. Sittemmin 

pääosin ulkopuolisten, lähinnä suomalaisten, tutkijoiden 
inspiroimana ja kveenitaustaisen koulutetun väestönosan 
kautta tietoisuus omasta taustasta heräsi ja pitkällisten 
taistelujen jälkeen norjalainen yhteiskunta on tunnustanut 
kveenit omaksi kansalliseksi vähemmistökseen ja kveenin 

kieli/suomi on saanut vähemmistökielen statuksen. 

Kirjoittaja on Turun yliopiston folkloristiikan dosentti, joka 
on tutkinut ja kirjoittanut saamelaisesta kansankulttuurista 
ja Pohjois-Norjan suomalaisperäisen vähemmistön identitee-
tistä sekä yleisesti vähemmistökulttuureista.

”Suomalaissiirtolaisten määräksi on arvioitu  
noin 15 000 henkilöä, mikä oli 1800-luvun  

lopulla merkittävä osa Pohjois-Norjan väestöä.”
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Joukko iloisia kalevalaisia naisia Suomen eri kolkista 
suuntaa ystävineen kohti Edinburghia ensi syksynä. 
Tervetuloa mukaan - matka on avoin kaikille.

Matka-aika: 6.10.-11.10. - 5 yötä ja 6 päivää

Matka sisältää seuraavat asiat:

 
Lisäksi vapaaehtoista ohjelmaa: tutustuminen Glasgown kaupunkiin junalla (20€),  
vierailu viskin alkulähteillä (20€).

Hinta: 995 €/hlö (2-h huone), 1-h huoneen lisähinta on 289 €

 
llmoittautumiset:

Lähde kanssamme Edinburghiin Skotlantiin!

Kveeneistä käytettävien nimien kirjo liittyy toisaalta kie-
leen, toisaalta käyttäjän taustaan. Norjalaiset eivät kavah-
da käyttää yli tuhatvuotista kven-termiä. Siitä on tietoja jo 
noin vuodelta 890, jolloin Haalogalandin viikinkipäällik-
kö kirjasi sen Englannin kuningas Alfredille lähettämään-
sä kirjeeseen. On muistettava, että norjan termi finn, fin-
ne tarkoittaa nykyistä saamen kansaa ja saamen kieltä, 
eikä sitä pidä sekoittaa suomalaisperäiseen väestöön.
 
Kainu, kainulainen taas on samaa sanapesuetta ja se ta-
vataan paikan- ja aluenimenä Pohjanmeren pohjukassa 
ja itse Perämerikin on ikivanhoissa kartoissa tunnettu ni-
mellä Cajana mare tai Quensee. 

Ruijansuomalaiset taas on etupäässä Samuli Paulaharjun 
tarjoama nimitys suomalaisperäisistä maahanmuuttajien 
jälkeläisistä Ruijassa eli Pohjois-Norjassa. 

Itäisessä osassa Finmarkkua ei kavahdeta käyttämästä 
käsitettä suomalainen ja kielestä käsitettä suomen kieli, 
vaikka norjalaiset tietävätkin suomensukuisten puhuvan 
kveeniä ja kveeniaktivistit ovat puolestaan omaksuneet 
etnonyymikseen kainulainen ja kielekseen kainun kielen.

Lue lisää:
Saressalo, Lassi. Kveenit. Tutkimus erään pohjoisnorjalaisen 
vähemmistön identiteetistä. SKS 1996.
Saressalo, Lassi. Kveenien maa. Tampereen museoiden 
julkaisuja 60. Tampere 2002.
http://ruijan-kaiku.no/ (Kveenien suomen, kainun ja 
norjankielinen lehti)
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Kylmäkkö, tarjoilija, keittäjä, pastry chef, tiskaaja, emän-
tä, baarimestari… Ravintoloiden nykyisten ja entisten 
ammattinimikkeiden lista on pitkä. Vaikka valtaosa näis-
sä tehtävissä toimineista on ollut naisia, alan näkyvimmät 
toimijat ovat usein olleet miehiä. Naisten roolia ravinto-
loissa ei kuitenkaan tule vähätellä – he ovat suurimpana 
työntekijäjoukkona mahdollistaneet ravintoloiden työar-
jen pyörimisen. 

Aliarvostetulle alalle 

Ravintoloita pidettiin Suomessa pitkään epäilyttävinä pa-
heiden pesinä, joissa kunnon ihmiset eivät käyneet, saati 

työskennelleet. Ravintoloissa käynti ei vielä kuulunut ta-
vallisten ihmisten arkeen. Tämä heijastui alan ammattien 

arvostukseen, joka nousi vasta 1900-luvun lopulla. 

Ravintolat tarjosivat runsaasti työpaikkoja ja töihin tultiin 

tyypillisesti nuorena, jopa suoraan rippikoulusta. Vielä 
1950-luvulla työ opittiin yleisesti käytännössä tekemällä, 
mutta ammattikoulutuksen asema vahvistui vähitellen. 
Vaihtuvuus oli työpaikoilla suurta, koska työ oli raskasta, 
työajat hankalia ja palkka matala. Moni nainen jätti työ-

elämän avioiduttuaan.

Harjoittelijoilla ja nuorilla työntekijöillä saattoi olla rank-
kaa, sillä ammattisalaisuuksia ei aina paljastettu ja työ-
paikoilla oli tiukka hierarkia. Huipulla määräsivät keit-

tiömestari, emäntä tai hovimestari. Kun aloitti pohjalta, 
työtehtävät olivat usein yksipuolisia, kuten kalan per-
kaamista päivästä toiseen. Koulutuskeinoina käytettiin 
simputusta ja jopa fyysisiä rangaistuksia, kuten rätillä 

lätkimistä. Periksiantamattomuus helpotti sopeutumista 
työkulttuuriin.
   
Kun baarimestari Mirjam Spaak oli harjoittelussa Hotelli 
Tornissa 1950-luvulla, juomasekoituksia harjoiteltiin tiu-
kassa kurissa: ”Tornissa oli drinkki ’Torni yöllä’. Siinä oli 
värejä, jotka mielestäni olivat rumasti sekaisin. Drinkki 
rakennettiin samppanjalasiin. Minä keksin ja kokeilin, 
kuinka värit erotettaisiin näkymään toisistaan. Olin teh-
nyt juuri kaksi, kun oppiäitini [baarimestari Sirkka Ström] 
kysyi vihaisesti, onko opettanut tekemään tuolla tavalla. 
Seuraavana päivänä hän keräsi kaikilta reseptikirjat ja tuli 
luokseni sanoen kerropas nyt kuinka sinä teit. Hän kir-

joitti uudet lehdet reseptikirjoihin ja asiasta ei puhuttu 
sen enempää.” 

Työarjen sankareita

Työpaikan sai alalta helposti ja sitä 
vaihdettiin usein. Ammattinimikkeet 
ja palkkaus jakautuivat pitkään suku-

puolen mukaan. Esimerkiksi kokin ja 

viinurin, eli miestarjoilijan, nimikkeet 
olivat vain miehille. Naiset olivat sa-

moissa tehtävissä keittäjiä ja tarjoi-
lijoita. Miehet saivat samasta työstä 
useimmiten parempaa palkkaa kuin 
naiset.  

Teksti Maria Ollila

Naisvaltaisen ravintola-alan julkisuuskuva on 
perin miehinen. Hotelli- ja ravintolamuseon 
Rinta rinnan -näyttely kertoo naisten tärkeästä 
roolista ravintola-alan ammattilaisina. Teksti Maria Ollila

Harjoittelija Mirjam Spaak sai moitteita tästä 
kuvasta, koska hän piteli pulloa väärällä otteella 
kaulasta. Hotelli Torni, Helsinki 1952. >>

Työvuorossa  
ravintola-alan  
naiset
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Ravintoloissa työnjako keittiön ja ravintolasalin välillä 
oli selkeä, mutta työ oli molemmissa kiireistä ja raskasta. 
Keittiössä valmistettiin pitkään ruoat alusta asti itse. 

Televisiostakin tuttu kylmäkkö Sirkka Gustafsson työs-
kenteli Hotelli Palacessa 1960-luvulla: ”Siihen aikaan teh-
tiin kaikki - - säilykkeetkin talossa itse. Joku syksy saatto 
tulla sata kiloa sieniä ja tehdään noista marinoidut sienet, 
ja sata kiloa hillosipuleita, jotka oli pikkusormen kokosia, 
laittaa liemeen ja keittää. Hillot tehtiin kaikki, melbakas-
tikkeet kaikki, viininmarjahyytelöitä tehtiin kaksituhatta 
lasia joka syksy, juomalaseihin laitettiin se. Ja sienet - - 
laitettiin, kielet keitettiin itse; poronkielet, häränkielet. 
Punajuuret ja suolakurkut ja maustekurkut, kaikki teh-
tiin. Mutta olihan meillä väkeäkin, mutta muun työn lo-
massa ne piti sitten tehdä, syksy oli tosi rankkaa aikaa.”

Ravintolasalissa tasapainoiltiin asiakkaiden välillä koh-
tuuttomienkin odotusten ja työvelvollisuuksien välillä. 

Tarjoilijoiden työ on asiakkaille ravintola-ammateista 
kaikkein näkyvin. Työnantajan näkökulmasta tarjoilijat 
ovat ravintolan edustajia, joiden pukeutumista, olemusta 
ja käyttäytymistä on pyritty säätelemään. 

Tarjoilija Lempi Ahlstedt työskenteli 1930-luvulla helsin-
kiläisessä Ravintola Adlonissa, jossa tarjoilijoille oli tiuk-
ka ohjeistus: ”Tarjoilijat eivät saaneet pitää sormuksia 
eikä korvarenkaita ja kasvoilla ei saanut olla minkään-
laista meikkiä. Piti olla vain luonnollisen puhdas ja siisti. 

Hovimestarit valvoivat, että talon asettamia vaatimuksia 
noudatettiin tinkimättömästi. Eihän noina aikoina tosin 
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ollut suuria ”maalivalikoimiakaan”. Punaista väriä yritet-
tiin saada poskiin hankaamalla niitä kostealla punaisella 
kreppipaperilla.”

Työvuorossa naiset!

Naisvaltaisen ravintola-alan arvostus on noussut ja kou-
lutus kehittynyt. Naisten valtava työpanos on huomattu 
ja he ovat jo selättäneet työssään monia haasteita, kuten 
huonot työolot, matalapalkkaisuuden ja epätasa-arvon. 
Työtä kuitenkin riittää, sillä esimerkiksi perheen ja työn 
yhdistäminen on edelleen hankalaa.  

Hotelli- ja ravintolamuseo juhlii ravitsemusalan naisam-
mattilaisia Rinta rinnan -näyttelyllä, joka esittelee naisten 
työn merkitystä, muutosta ja haasteita. Näyttelyn kos-
kettavan kuvituksen ja työntekijöiden mielenkiintoisten 

kertomusten kautta valotetaan naisten ammatti-identi-
teettiä, huippuosaamista ja työtoveruutta. Näyttely haas-
taa jokaisen pohtimaan myös omaa työidentiteettiään ja 
samaistumaan naisammattilaisten asemaan. 

Kertomukset ja kuvat: Hotelli- ja ravintolamuseo. 

Rinta rinnan – Työvuorossa naiset! -näyttely  
Hotelli- ja ravintolamuseossa Kaapelitehtaalla 8.1.2017 
saakka. Näyttely on toteutettu Palvelualojen ammattiliit-
to PAM ry:n kanssa. 

Testaa museon verkkosivulla, mikä ravintola-ammatti 
sopisi sinulle: http://www.hotellijaravintolamuseo.fi/
ammattitesti/ 

”Miehet saivat samasta työstä 
useimmiten parempaa palkkaa  

kuin naiset.”
Tarjoilijoita taukotilassa, keskellä Lempi Ahlstedt.  
Ravintola Kaivohuone, Helsinki 1936. 
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Suomen ja Pohjoismaiden ensimmäisestä virallisesta kan-
santanssiesityksestä on kulunut tänä vuonna 150 vuotta. 
Varsinaisena syntymäpäivänä, 5.2., järjestettiin ensimmäi-
sen kansantanssiesityksen rekonstruktio. Lisäksi tuhatkunta 
kansantanssijaa esiintyi flashmobeissa yli kahdellakymme-
nellä paikkakunnalla. Huolimatta siitä, että kansantanssi ei 
ole valtamedioiden suosikki, se elää ja voi hyvin.

Suomalainen kansantanssi erottuu maailman perinne-
tanssien joukosta erityisen moni-ilmeisenä ja vaihtele-
vana. Meillä tunnetaan poikkeuksellisen suuri määrä 
erilaisia kansantanssin askelikkoja, käsiotteita ja tanssi-
muotoja. Tanssiperinteessämme on myös joitain aivan 
erityisiä piirteitä. Muualta kadonnut menuetti on elänyt 

Suomen ruotsinkielisellä rannikkoalueella nykypäivään 
asti seremoniallisena juhlatanssina. Meillä Suomessa elää 

myös hieno ja näyttävä purpuritanssiperinne hääjuhlien 
yhteydessä tanssittuine pitkine moniosaisine tansseineen, 
jotka saattoivat jatkua tuntien, joskus jopa päivien ajan. 

Suomalainen polkkakin eroaa muualla maailmassa tans-
situsta polkasta matalan ja vinhan askelikkonsa vuoksi.  

Kansantanssi on elänyt Suomessa harrastusmuotona niin 
pitkään, että siitä on kehittynyt uusia ja nykyaikaisem-

pia suuntauksia. Nykykansantanssi elää ja kehittyy koko 
ajan itsenäisenä taidemuotonaan. Se on saanut vaikut-
teita muista tanssilajeista, erityisesti modernista tanssista 
sekä näyttämöilmaisusta. Erityisesti Oulun ammattikor-
keakoulusta valmistuneet kansantanssiin erikoistuneet 

tanssinopettajat ovat uudistaneet ja venyttäneet kansan-
tanssin rajoja kokeilevilla koreografioillaan ja uudenlai-
sella käsityksellään kansantanssista. Heidän produktionsa 
ovat herättäneet myös ristiriitaisia tunteita ja keskustelua 

siitä, mitä kansantanssi on.

Organisoitu harrastus
Kansantanssi on hyvin organisoitu harrastus. Järjestöihin 
ja yhdistyksiin kuuluvien harrastajien määrältään se on 
suurin Suomessa harrastettu tanssilaji. Harrastajia arvioi-
daan olevan eri järjestöissä noin 20 000. Osassa järjestöis-
tä ei erikseen kirjata kansantanssin harrastajien määrää 
muusta järjestöjen alla tapahtuvasta toiminnasta. Lisäksi 
on irrallisia kansantanssiyhdistyksiä, jotka eivät kuulu 
mihinkään kattojärjestöihin. 

Tanssipiirit jakautuvat usean lähtökohdiltaan hieman 
erilaisten keskusjärjestön alle. Perinteiseen kansantans-
siin keskittyneet järjestöt Suomalaisen Kansantanssin 
Ystävät, Kansantanssinuorten Liitto ja Finlands Svenska 
Folkdansring vaalivat tanssin vanhaa perinnettä. Suomen 
Nuorisoseurat, jolla on muutakin toimintaa kuin kansan-

tanssia, tarjoaa mahdollisuuden harrastaa kansantanssia 
laajemmalla skaalalla perinnetansseista nykykansantans-
siin. Karjalainen Nuorisoliitto on keskittynyt yleisesti kar-
jalaiseen perinteeseen, mutta heillä on myös paljon kan-
santanssitoimintaa. 

Erilaiset lähtökohdat
Suomalaisen Kansantanssin Ystävät ry:n perustaminen 
vuonna 1901 aloitti järjestäytyneen kansantanssiharras-
tuksen. Suomalaisen kansantanssiharrastuksen syntyyn 
vaikuttivat erityisesti naisvoimisteluliike ja kansanvalis-
tusaate. Liikuntajärjestöjen sekä raittius- ja setlement-

tiliikkeen piirissä aikoinaan voimakkaana vaikuttanut 
kansantanssitoiminta on tosin nyttemmin lakannut lähes 
täysin.

Teksti Annuli Perheentupa

Tanssin riemua
 Tänä vuonna vietetään kansantanssin juhlavuotta.  

 Kansantanssin Riemuvuosi näkyy ja kuuluu tapahtumissa  

 ympäri Suomea.
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Suomessa kansantanssia on harrastettu järjestötoimin-
tana jo toista sataa vuotta. Kuten välillä järjestötoimin-
nassa, myös kansantanssipiireissä ovet ovat paukkuneet 
rajustikin. Kieliriidat jakoivat harrastajakuntaa viime 
vuosisadan alkupuolella. Harrastajia jakoivat mielipiteet 
myös aidon kansantanssin käsitteestä. Toisen ääripään 
mielestä tuli pitäytyä vain autenttisissa perinnetansseis-
sa, toisen mukaan elävän taidemuodon on sallittua ja 
suotavaakin kehittyä ajan myötä. Joskus mielipiteissään 
huomattavan eriytyneet ryhmät ovat kuitenkin jo vuosia 
tehneet yhteistyötä ja Kansantanssin Riemuvuonna toi-
mitaan aidossa yhteishengessä.

Yhteinen ilo
Kansantanssi- ja kansanmusiikkipiirit toimivat läheises-
sä yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa. Kovassa nostees-

sa olevan kansanmusiikin kehitys on vaikuttanut myös 
kansantanssin kehittymiseen. Lisäksi alalla on erityistä 
se, että ammattilaiset ja harrastajat toimivat läheisessä 

yhteistyössä.  

Monimuotoinen kansantanssiharrastus sopeutuu hyvin-
kin erilaisten harrastajaryhmien tarpeisiin. Tanssia voi 
harrastaa liikuntana, perinteenä tai taidemuotona. Läh-

tökohtana voi olla omaksi ilokseen ja yhdessä tanssimi-
nen, muille esiintyminen tai korkeatasoisen estraditaiteen 
tekeminen. Esiintyvät ryhmät pääsevät kehittämään tai-

tojaan, työskentelemään mukana erilaisissa projekteissa 
ja matkustamaan tanssin parissa ympäri maailmaa. Kun-
nianhimoisimmat ryhmät pääsevät hiomaan osaamistaan 
ja ryhmän yhteispeliä äärimmilleen sekä kilvoittelemaan 
muiden kanssa.

Kansantanssi sopii kaikenikäisille. Ikäihmisillä tanssi 
kehittää muistia, ylläpitää sosiaalisia kontakteja ja on 
erinomaista liikuntaa. Nuorilla harrastajilla kansantans-
si kehittää ryhmän yhteishenkeä ja on mitä erinomaisin 
tapa päästä kontaktiin vastakkaisen sukupuolen kanssa. 
Yhteistä kaikille erilaisista lähtökohdista toimiville kan-
santanssijoille on yhdessä tekeminen ja tanssin ilo. 

Kesän 2016  
kansantanssitapahtumat

Pispalan Sottiisi Tampereella 8.–12.6.

Suuri kansainvälinen kansantanssi- ja kansanmusiikki- 
tapahtuma, joka huipentuu Tampereen Messu ja  
Urheilukeskuksessa 11.6. pidettävään Riemua!-pääjuhlaan. 

Lisätietoja: www.sottiisi.net

GraniFolk Kauniaisissa 17.–19.6.

Perinteisen kansantanssin järjestöjen kesäjuhla,  
jossa kohtaavat kolme suoalaisen kansantanssin  
perinnealuetta, kaksi kieltä ja yksi yhteinen tanssin ilo.

Lisätietoja: www.granifolk.fi
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Kansantanssia on nähty ensimmäisen kerran näyttämöllä 
5.2.1866 Helsingin Kaivohuoneella Suomen Taiteilijaseu-

ran vuosijuhlassa. Idea rahvaan tanssien esittämisestä Tai-
teilijaseuran juhlassa oli saatu Sveitsissä pidetyistä talon-
poikais- ja kansallishenkisistä juhlista, joista kirjoitettiin 
lehdissä innostuneeseen sävyyn ja toivottiin vastaavaa jär-
jestettävän myös kotimaassa. Taiteilijaseura tarttui ideaan. 

Sveitsistä tuotettiin tanssimestari T. Gerber suunnittelemaan 
Taiteilijaseuran vuosijuhlan ohjelmaa ja harjoituttamaan 
tansseja. Hänen saavuttuaan heräsi kuitenkin vaatimus esit-

tää nimenomaan suomalaisen rahvaan tansseja. Elettiinhän 
kansallisromantiikan ja kansallisen heräämisen aikaa.
Esitystä varten löydettiin tansseja osaavia ihmisiä, peli-

manneja ja autenttista musiikkia. Esiintyjinä toimivat ylä-
luokan nuoret. Esiintymisasuiksi kerättiin kansanpukuja 
ja puvun osia ympäri maakuntia.

”Suomalainen kansantanssi erottuu maailman perinnetanssien 
joukosta erityisen moni-ilmeisenä ja vaihtelevana.”

Lopputuloksena kansanpukuihin tai niiden mukaelmiin 
pukeutuneet neidot ja nuorukaiset esittivät juhlassa kol-

me alueellista tanssikokonaisuutta, kukin ryhmä edusta-
mansa alueen puvuissa: ns. pohjalaiset tanssivat menue-
tin, valssin ja polskan; länsisuomalaiset Ylänepolskan ja 
Tanttulin ja karjalaiset Heinolapolskan ja Koiviston pols-
kan. Kaikilla tanssiryhmillä oli kaksi pelimannia säestä-

jinään. Esitys ja erityisesti tanssijoiden värikkäät puvut 
herättivät juhlavieraissa ja lehdistössä suurta ihastusta.

Tällöin Suomessa nähtiin ensimmäistä kertaa kansanpu-
kuihin pukeutuneiden tanssijoiden esittämiä kansantans-

seja varta vasten yleisölle valmisteltuina. Näistä esityk-
sistä syntyi ajatus, että rahvaan kulttuurilla voi olla paitsi 
kansallista, myös taiteellista arvoa. Kansantanssi estradi-
taiteen muotona oli syntynyt.

Kansantanssia on esitetty 150 vuotta



29

Marko Raassina tuli työharjoittelijaksi Kalevalan ja kar-
jalaisen kulttuurin informaatiokeskuksena tunnettuun 
Kuhmon Juminkekoon nelisen vuotta sitten. Kun häneltä 
tiedusteltiin, mitä hän on tehnyt ja mistä hän on kiinnos-
tunut, sarjakuva nousi esiin. Raassina oli aiemmin toteut-
tanut kaksi scifi-aiheista sarjakuvakirjaa omakustantee-
na. Kun hänelle ehdotettiin työharjoittelutehtäväksi tehdä 
sarjakuva Kalevalasta, hän tarttui toimeen epäröimättä. 
Hän sai luettavakseen Kai Niemisen Kalevalasta tekemän 
proosaversion ja tutustui samalla Juminkeon laajaan Ka-
levala-painosten kokoelmaan ja aiempiin kuvituksiin.  

Kalevala oli Raassinalle tuttu entuudestaan. Hän oli luke-
nut lapsena Mauri Kunnaksen Koirien Kalevalan ja myös 
koulussa oli käsitelty Kalevalaa. Piirtäminen ja sarjakuvien  
tekeminen olivat hänelle lapsena kaksoisveljen kanssa 
jatkuva harrastus. Tällä tavalla karttui taidokas piirtämi-
sen tekniikka ja suuri määrä täyteen piirrettyjä ruutuvih-
koja lapsuudenkotiin.

Koskettava Kullervo
Marko Raassinan lukiessa Kai Niemisen Kalevalaa lukies-
sa omat kuvat, kuvitus ja käsikirjoitus lähtivät syntymään 
ilman ponnistusta. Kullervon hän kuitenkin jätti tietoises-
ti pois, koska sen traaginen tarina tuntui liian raskaalta 

muun tarinan sisällä. Sarjakuvataitelijan mielestä kaikissa 
hänen luomissaan hahmoissa on jotakin hänestä itsestään. 
Erityisesti teoksen kohdat Tuonela ja Sampsa Pellervoinen 

pulppusivat Raassinan mukaan hyvää omaa ilmaisua. 

Ilmarisessa taiteilija löysi kuitenkin eniten itseään. Hän 
on hiljainen työmyyrä, joka viihtyy omissa oloissaan. Toi-
saalta kuitenkin Lemminkäisen nuorekkuus, intomieli ja 

seikkailunhalu tuntuivat niin ikään kiehtovalta.

Raassinan Kalevala julkaistiin viime vuoden Kalevalan päi-
vänä. Teos on riemukas uusi tulkinta, joka on uskollinen 

Teksti Sirpa Nieminen

alkuteokselle, mutta sisältää runsaasti vivahteikasta huu-

moria. Kalevalan tekeminen oli monella tapaa oppimiskoke-
mus sekä tarinan kerronnan osalta että tekniikan kannalta. 

– Koen äitien roolin tärkeäksi Kalevalan hahmojen taus-

talla. Näin on myös omalla kohdallani, kuvailee Raassina. 

Marko Raassinalta kului kaksi vuotta Kalevalan tekemi-
seen. Viime vuoden hän työskenteli Kullervon parissa. 
Molemmat teokset on kustantanut Arktinen Banaani 
Juminkeko-säätiön tuella.

Marko Raassina sai Kalevalaseuralta perinteen taitajan 
ja tallentajan Kekrin päivän palkinnon. 

Kalevala piirroksina
Kuhmolainen Marko Raassina tuulettaa raikkaasti Kalevalaa sarjakuvan 

keinoin. Nuorelle sarjakuvataiteilijalle Kalevala oli lapsuudesta tuttu.

Marko Raassinan Kalevalasta 
otettiin toinen painos ja  
se oli Arktisen Banaanin  
myydyin kirja.
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Teksti ja kuvat Timo Väänänen

Kanneltaja Timo Väänänen matkusti vuonna 2008 yhdes-
sä Leena Häkkisen ja Kari Dahlblomin kanssa Udmur-
tiaan tutustumaan suomalaisia ja udmurtteja yhdistävään 
kanteleeseen. Sen työryhmä myös löysi. Suureksi yllätyk-
sekseen Väänänen huomasi soitossa monia samankaltai-
suuksia.
– Olin yllättynyt huomatessani, että udmurttien soittota-
pa muistutti suuresti mestaripelimanniopettajani Toivo 
Alaspään soittoa. 

Sittemmin työryhmä Matti Kontiolla täydennettynä on 
matkustanut usein kanteleen perässä – ja löytänyt aina 
jotain uutta. 

– Marinmaalla vuonna 2011 koin soitossa karjalaisen 
maanituksen häivähdyksiä. Marinmaan kanteleensoi-
ton pentatoniikka tuo mieleen Aasian musiikin, mutta 

rytmiikka muistuttaa Karjalasta. Tšuvassien ja tataarien 
soitto on auennut hieman samaan tapaan – pentatonisen 
vähäsävelisyyden värittämänä. 

Kantele avaa uuden maailman

Kantele on monen kansan identiteetin symboli. Työ-
ryhmän tavoitteena on kerätä yhteen tietoa siitä, mitkä 

kansat soittavat kanteleita ja millaisia soittimet sekä soit-
totapa ovat. Näin laaja tutkimus aiheesta on ensimmäi-
nen laatuaan. Työryhmä julkaisi hiljattain Volgan kan-

telekansat -teoksen, joka esittelee tšuvassien, tataarien, 
marien ja udmurtien kanteleet. Kirjasarjassa on julkaistu 
aiemmin Baltian kantelekansat (virolaiset, latvialaiset ja 
liettualaiset). Myöhemmin työryhmä aikoo vielä julkaista 
kaksi lisäosaa: Slaavilaiset kantelekansat (venäläiset, val-

kovenäläiset, ukrainalaiset, puolalaiset) ja Pohjoiset kan-
telekansat (suomalaiset, karjalaiset, vepsäläiset, hantit ja 
mansit). 

Työryhmä kerää aineistoa kenttämatkoilta äänittäen,  
kuvaten ja haastatellen. 

– Olemme jakaneet kirjasarjan luvut kansojen mu-
kaan, sillä se on käytännöllinen tapa rajata ja jäsentää 
aihetta. Kansan kautta hahmotamme perinnet- 
tämme, vaikka perinteessä onkin piirteitä, jotka  
ovat vanhempia kuin nykyiset kansamme. 
Timo Väänänen painottaa, että kantele on  
kansoja ja valtioita vanhempi. 

– On mielenkiintoista huomata, että  
tämä soitin yhdistää kansoja, joilla ei  
arkipäivässä huomaa vahvoja yhteyksiä.  
Monet suomalaiset eivät ehkä ole koskaan  
kuulleetkaan vaikkapa tšuvasseista, mutta  
silti meillä on jotain yhteistä.

Kanteleesta voisi ajatella, ettei sillä ole kan- 
sallisuutta eikä varsinkaan kansalaisuutta  

Kanteleen kielin on jättihanke, jonka avaa kanteleen käyttöä paitsi Suomessa,  
myös Länsi-Siperiassa ja Koillis-Euroopassa. Moni kokee kanteleen suomalaiseksi,  
mutta sillä on uskottua huomattavasti laajempi käyttäjäkunta rajojemme ulkopuolella. 

”Näin laaja tutkimus kanteleesta  
on ensimmäinen laatuaan.”



31

– että se on tietyllä alueella oleva kulttuuri-ilmiö ja sitä soittavat ne 
kansat, jotka ovat samalla alueella. 
– On kiinnostavaa pohtia sitä, että kantele ei ole yksinomaan kansal-
linen ilmiö sen enempää kuin muutkaan kulttuuri-ilmiöt. Haluaisin 
mieluummin nähdä kanteleen joitakin ihmisryhmiä ja kulttuureita 
yhdistävänä ilmiönä kuin niitä erottavana.

Museot paljastivat uutta

Työryhmän kanteletietämystä avasi mahdollisuus 
päästä eri alueiden museoihin kuvaamaan niissä 
olevia kanteleita. 

– Vuonna 2011 Volgan matkalla työryhmällemme 
avautui mahdollisuus päästä useaan alueen mu-
seoon kuvaamaan kanteleita. Se mahdollisti sellai-
sen aineiston keräämisen, mitä en ollut edes osan-
nut kuvitella. Tämä oli meille arvokas kokemus ja 
saatu kuva-aineisto on edelleen tärkeä tutkimuksen 
kohde ja taiteellisen työn inspiraation lähde. 
Volgan lisäksi työryhmä on kuvannut kanteleita 
Tatarstanin kansallismuseossa, Tšuvassian kan-
sallismuseossa ja Kozmodemjamskin kansatie-
teellisessä museossa Marinmaalla. 

– Näiden museoiden kanteleiden myötä olemme 
päässeet kokemaan välähdyksiä myös menneestä. 

Jos jotain Timo Väänänen harmittelee, se on yh-
teisen soiton puute tutkimusmatkoilla. 

– Kenttämatkoillamme ei ollut mahdollisuutta 
soittaa yhdessä. Ohjelma oli todella tiivis, koska 
kuvasimme, haastattelimme, äänitimme, arkis-

toimme, tulkkasimme, keskustelimme, matkus-
timme, järjestelimme matka-asioita, siirsimme 
kuva- ja äänitiedostoja tietokoneillemme ja jos-

sain välissä lepäsimme. 
Ehkäpä yhteissoittoon on mahdollisuus myö-
hemmin, koska Väänäsen mukaan seuraavaa 
kenttämatkaa jo suunnitellaan. 

Volgan kantelekansat on Kanteleen kielin -kirja-
sarjan toinen osa. Kirjan ovat kirjoittaneet MuT, 
kanneltaja Timo Väänänen, dokumenttiohjaaja 
Leena Häkkinen ja tohtorikoulutettava, tutkija, 
mestaripelimanni Kari Dahlblom.

Vuorimarien alueella kanteleensoittope-
rinne on vahvaa. Alueella toimi pitkään 
soitinrakennusverstaita, joiden kanteleita 
vietiin myyntiin isoihin kaupunkeihin. 
Nykyään kaupungissa toimii lasten ja 
nuorten taidekoulu, jossa soitetaan 
kanteletta. 

Kansallissoittimen esitteleminen myös  
muiden kansojen soittimena on ensiarvoisen 
tärkeää, jotta oppisimme tuntemaan omaa 
soitintamme, historiaamme ja itseämme,  
sanoo Timo Väänänen. 
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Taiteilija Matti Metsämaa takoo pajassaan rautaa kuin 
muinoin Kalevalan Seppä Ilmarinen, taivaankannen kos-
minen takoja. Aamu alkaa Hyvinkään pajassa kukonlau-
lun aikaan, kun seppä astuu pajaansa. Hän avaa kaasu-
pullot ja sytyttää liekin hitsauspilliin. Rauta kuumenee 
sepän pihdeissä. Se hehkuu punaisena, oranssina ja kel-
taisena. Mieli matkustaa lapsuuden kyläsepän pajaan, sen 
ihmeellisiin väreihin, muotoihin ja ääniin. Seppä asettaa 
hehkuvan rautalevyn alasimelle ja ryhtyy takomaan hen-
keä materiaan. Metsämaan käsissä rauta alkaa tarinoida. 
     
Matti Metsämaan pajassa syntyy monenlaista taidetta: 
veistoksia, reliefejä, freskoja ja maalauksia. Taiteilija on 
malliesimerkki monilahjakkuudesta. Hän on tekniikan 

ja kauppatieteen tohtori, tutkija ja leipätyökseen toimi-
nut konsulttina mm. Nokialle ja Koneelle. Nyt eläkkeellä 
74-vuotias Metsämaa haluaa uppoutua taiteen mystiseen 

maailmaan. Käsillä tekemisestä on tullut intohimo, josta 
hän ammentaa energiaa ja elämäniloa. Vuosien varrella 
hankittu tekninen koulutus antaa tärkeitä valmiuksia tai-
teen tekemiseen. 

– Taiteen tekeminen edellyttää hyviä teknisiä taitoja, 

joiden arvo usein unohtuu taideteosten yhteydessä, toteaa 
Metsämaa. 

Matti Metsämaa on kiinnostunut erityisesti vanhoista tek-
niikoista. 

– Olen tutkinut roomalaisten ja kreikkalaisten veistok-
sia ja etruskien värimaailmaa. 

Samoja hehkuvia värejä hän näki  
lapsena sepän pajassa, jossa vierailu  
teki 5-vuotiaaseen lähtemättömän  
vaikutuksen. Myös suomalainen  
mytologia kiehtoo. Kalevalaiset aiheet  
näkyvät hänen teostensa nimissä:  
Tuonen virta, Tammi, Hiien hyvä  
hevonen, Tuonen virta ja Tuonen  
soutajat. Erityisesti laivat, veneet,  
eläimet ja naisfiguurit ovat hänen  
mielihahmojaan.

Vaatimaton lahjakkuus

Metsämaassa voi nähdä ripauksen  

inkarnoitunutta Einsteinia. Kihara- 

tukkainen harmaapäinen taiteilija on  

vaatimaton ja hiljainen mietiskelijä, joka ei  

pröystäile aikaansaannoksillaan. Hän on  

toiminut tuote- ja korusuunnittelijana,  

konsulttina, kouluttajana ja suorittanut  

kaksi tohtorintutkintoa. 

– Monitieteellisessä väitöskirjassani  

tutkimuksen kohteena oli ihminen työ- 

ympäristössä, tarkemmin sanoen työ- 

ergonomian ja ihmisen kohtaaminen.  

Käytännössä esimerkiksi, miten to- 

teuttaa työkohdeilmanvaihtoa. 

Rauta tarinoi menneiden  
   aikojen mytologiasta
Kaksi tohtorintutkintoa suorittanut Matti Metsämaa toimi 

työuransa ajan tuote- ja korusuunnittelijana, konsulttina 

ja kouluttajana. Nyt eläkkeellä ollessaan hänellä on aikaa 

keskittyä taiteen tekemiseen.

Teksti Brita Jokinen 
Kuvat Matti Metsämaasta ja Siipirikko-teoksesta Olli 

Mustonen, Boquerona Risto Kangas

Silloin seppo Ilmarinen, 
 Takoja iän-ikuinen,
  Rauan tempaisi tulesta,
   Asetti alasimelle;
Rakentavi 
 Tekevi teräskaluiksi,
  Keihäiksi, kirvehiksi.
   Kaikenlaisiksi kaluiksi.  

Luonnon tuhoutumista ja elämän  
traagisuutta itkee Siipirikko. 
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– Yrityskonsulttina konstruoin ja muotoilin mm. Finnairin 
matkustajakoneen portaat, Matti selittää.

Matti Metsämaan teoksia on myyty ulkomaille ja viimek-
si hänen taidenäyttelynsä oli Espanjan Aurinkorannikolla 
Fuengirolan Los Bolichesin kaupungintalolla. 

– Näyttelyn suosio ja kävijämäärä yllätti positiivisesti.  
Monet espanjalaisista kävijöistä pitivät teoksia hyvin oma-
peräisinä ja tulivat kiittämään taiteilijaa kädestä pitäen, 
kertoo näyttelyn järjestänyt Risto Kangas. 

Osin samoja ja uusiakin Metsämaan teoksia nähdään 
tulevissa näyttelyissä Riihimäellä, Hyvinkäällä ja Helsin-
gissä. Espanjan Aurinkorannikolle on suunnitteilla hänen 
näyttelyitään uudelleen.

0200 3000 (pvm/mpm)
nordea.fi
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Meille voit soittaa koska tahansa 
Ajanvaraukset, korttiongelmat ja useat muut akuutit pankkiasiat voit hoitaa puhelimitse nyt mihin 
vuorokaudenaikaan tahansa, myös viikonloppuisin. Asiakaspalvelumme henkilöasiakkaille suomeksi 
0200 3000 on avoinna ma–su 24 h/vrk.
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Matti Metsämaa

s. 4.5.1941 Somerniemellä

Ph.D. (eng.), DBA

tutkija, kouluttaja, teollinen konsultti 
koneiden ja laitteiden muotoilija, tuotesuunnittelija 
korusuunnittelija

yksityis- ja taiteilijaseurojen näyttelyitä joka vuosi

teoksia myyty Ruotsiin, Englantiin, Saksaan ja Japaniin

www.mattimetsamaa.fi

”Taiteen tekeminen edellyttää hyviä teknisiä taitoja, joiden  
arvo usein unohtuu taideteosten yhteydessä.”
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Arviot

Romaanin tapahtumat sijoittuvat 700-luvul-
le, rautakauden Hämeen heimon ja Suomen 
tapahtumiin. Kirjan kertojana on Uro, joka 

muistelee vanhana miehenä elämäänsä ja 
kuinka häntä kolmen täyden vuodenkierron 
vanhasta asti on koulutettu soturiksi, samal-
la myös kauppa-asioita hyvin ymmärtäväksi 
nuorukaiseksi. Uro joutuu omasta mielestään 
yhtäkkiä vaikeaan ja vähän vastentahtoiseen-

kin vastuuseen ”Hämeen kansasta”. Kasva-
tuksensa ansiosta hän ottaa tehtävän vastaan 
– ja saa itselleen niin puolustajia kuin vas-
tustajiakin. 

Nopeasti Uron ympärille muodostuu vankka joukko mie-
hiä, nuorempia ja vanhempia, joka vannoo hänelle ja 
Hämeelle uskollisuutta. Kirjassa myös taistellaan ja ka-
hakoidaan, mutta se sisältää varsin paljon 
arkisen elämän kuvausta. Eletään nuorten 

miesten elämää, iloja ja suruja sekä vanhem-
pien miesten neuvoja ja muisteluita. Sangen 
miehinen kirja siis – eritoten jos vertaa sitä 
tämänhetkisiin entisistä ajoista kirjoittavien 

muiden naiskirjailijoiden teoksiin. 

Kirjassa parasta on ajan ja paikkojen kuvaus. 
Kirjailija tuntee asiansa ja tuo tietämyksen-
sä elävällä tavalla julki. Kerronta on runsas-

ta, toisin paikoin jopa liiankin pikkutarkkaa. 
Tosin se sopii hyvin selventämään mielikuvia 
tuon ajan elämästä. Kirja saa mielikuvituksen 

lentoon ja lukija jää odottamaan Uron tari-
nalle jatkoa. Hämeen Uro – Perintö on viihdyttävä tarina 
miehille. Naiset ovat tärkeitä, mutta miehet ovat tässä ta-
rinassa pääosassa.

Lisätietoa kirjailijan blogista sananjalka.blogspot.com

Pienikokoinen, mutta tietoa täynnä oleva 
Piikojen valtakunta on sujuvasanaisena ja 

kiinnostavana tietokirjana yksi viime vuoden 
Tieto-Finlandia-ehdokkaista.

Tarpeeksi kaukainen ja siksi tuntematon ai-
kakausi luo kiinnostavan kontrastin nyky-
ajalle. Mikä on erilaista, mikä taas tuttua ja 
samanlaista vieläkin. Uusperheet eivät ole 
uusi ilmiö, eivätkä pätkätyöt tai perheen pe-
rustaminen kolmekymppisenä.

Ruotsin suurvaltakaudella perheet olivat 
sukukuntia, ja jokainen eloonjäänyt lap-

si – myös tyttölapsi – oli perheelle ja suvulle elintärkeä. 
1700-luvulta alkaen kansan suuri enemmistö oli tilatonta 
väestöä, johon kuuluivat maata omistamattomat ihmi-

set kuten palkolliset, itselliset, käsityöläiset, 
ruotusotilaat ja torpparit. Usein itsellisiksi 
merkittiin naimattomia naisia, aviottomien 
lasten äitejä ja leskinaisia. Naimaton nuori 
nainen oli vapaa lähtemään kauaskin palve-
lukseen, hän saattoi oppia, ansaita ja toisi-

naan myös nousta säätykierrossa ylöspäin. 
Piiaksi lähteminen ei tilattomien joukossa 
heikentänyt avioitumismahdollisuuksia vaan 

paransi niitä ja toisaalta perheen miesväki ei 
enää ollut naisen ainoa turva.

Tässä kirjassa lukijalle aukeaa ”sinkkunais-
ten suurvalta”. Kun näkökulma on piikojen, 

saadaan tutustua naisten elämään muuten-
kin kuin säilyneiden käräjäpöytäkirjojen kautta.

Kirja perustuu Tiina Miettisen väitöskirjaan (2012) Ihan-
teista irrallaan. Hämeen maaseudun nainen osana per-
hettä ja asiakirjoja 1600-luvun alusta 1800-luvun alkuun. 

Teksti Marja Ahokas

Milja Ketomäki: Hämeen Uro – perintö
Bookcover 2015

Vastuunsa kantava Uro

Tiina Miettinen: Piikojen valtakunta. 
Nainen, työ ja perhe 1600–1700-luvuilla
Atena Kustannus 2015

Entisajan sinkkunaiset

Teksti Outi Syväniemi
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Arviot

Oululaisen elokuvaohjaajan Mika Ronkaisen 
viimeisin ja monesti palkittu entisestä Suo-

mi-rokkarista Kai Latvalehdosta ja hänen isäs-
tään Taunosta kertova dokumenttielokuva 
Laulu koti-ikävästä on sovitettu Oulun kaupun-
ginteatterin näyttämölle. 

Tarina kuljettaa katsojaa Kain ja Tauno-isän au-
tomatkassa Oulusta Göteborgiin, missä perhe 
asui Kain lapsuudessa 1970-luvulla. Tauno Lat-
valehto oli yksi niistä sadoistatuhansista suo-
malaisista, jotka 1960- ja 70-luvuilla muuttivat 
Ruotsiin paremman elämän toivossa. Useimmat 
lähtijät olivat huonosti koulutettuja ja kielitaidottomia; 
lähtijöiden joukossa oli myös rikollisia ja alkoholisteja. Et-
nisen taustan mainitseminen leimasi helposti kaikki suo-
malaiset. Osa lähtijöistä jäi pysyvästi Ruotsiin, osa palasi 
Suomeen. Latvalehdon perhe kuului paluumuuttajiin. 

Ulkoisesti jo keski-ikäisen Kai Latvalehdon elämässä 
kaikki on hyvin. Silti jotain puuttuu. Hän on aina tunte-
nut itsensä ulkopuoliseksi, juurettomaksi: Ruotsissa hän 

oli suomalainen, toisen luokan kansalainen; Suomessa 
häntä pidettiin ruotsalaisena. Kai päättää selvittää, kuka 

hän oikein on, ja lähtee isänsä Taunon kanssa 

tutkimusmatkalle menneisyyteen.

Kun matka etenee, isän ja pojan keskusteluyh-
teys syvenee. Kilometrien karttuessa kahden 
hyvin erilaisen sukupolven välinen kuilu su-

lautuu yhteiseksi kokemukseksi koskettavien 
ja humorististen keskustelujen kautta. Kai 
Latvalehdolle matka Göteborgiin oli eheyttävä 
kokemus. Hän oppii hyväksymään sen, ettei 
menneisyyttä voi muuttaa, ja olemaan ylpeä 

kaksista juuristaan. 

Näytelmä osallistuu myös ajankohtaiseen kes-
kusteluun Suomessa asuvien maahanmuuttajien koke-

muksista ja heidän kohtaamastaan rasismista. Se muis-
tuttaa meitä siitä, miten suomalaiset ovat itse muuttaneet 
omasta maastaan pakoon huonoja olosuhteita ja saaneet 
paitsi apua, myös kohdanneet rasismia ja väheksyntää. 

Yöperhonen on monella tavalla ajankohtainen 
kirja, jossa liikutaan eri aikatasoilla ja eri pai-
koissa vankileirien saaristosta Marinmaalle. 

Raskaana oleva Villilintu, Irga hiihtää itään 
tarkoituksenaan paeta isäänsä Valkokenraalia, 
mutta joutuukin kohtaamaan paljon pahem-
paa mitä hän pakeni. Hän menettää kielensä ja 
puhekykynsä, joutuu vankileirille ja elämään 
ilman mahdollisuutta vaikuttaa omaan kohta-

loonsa.  

Kun Irgan elämää seurataan 1930-luvulta ny-
kypäivään, Petsamosta Siperian Vorkutan 

kautta Lavraan Marinmaalle, niin Verna saapuu Marin-

maalle etsimään isäänsä. Kirja rakenne jäsentyy näiden 
eri paikkojen ja aikojen välille. Toisaalta sukulais- tai 
rakkaussuhteilla ei ole mitään merkitystä oloissa, joissa 
tärkeintä on pelastaa oma henki. Naisten lisäksi kirjassa 
esiintyy myös miehiä, mutta huonossa valossa, sillä ky-

seessä on naisten ystävyydestä kertova kirja. Esimerkiksi 
Vovan hahmon avulla lukija tapaa nyky-Venäjän johtoa. 

Marinmaa on kirjassa läsnä sekä Uno Holmberg Harvan 

keräämien uskomusten kautta että lohdutto-

mana kuvana Venäjän maaseudusta. Tästä 
esimerkkinä on Lavran vesitorni, josta huo-
limatta naisten työ, vedenkanto jatkuu, sillä 
vesijohdot jäivät vetämättä. Marilaisista usko-
muksista tulee myös kirjan nimi eli vainajan 
näkymätön henki voi näyttäytyä yöperhosena. 
Pimeässä syntyneenä sen siivet korventuvat 
valossa.  

Taitavasti kirjoitettu Yöperhonen kantaa hie-
nosti loppun asti, se kertoo omien puolustami-

sesta, sisusta ja ystävyydestä. 

Siipeensä saaneet

Katja Kettu: Yöperhonen 
WSOY 2015

Teksti Helena Ruotsala

Laulu koti-ikävästä

Oulun kaupunginteatteri
Ohjaus ja käsikirjoitus Mika Ronkainen

Teksti Marjatta Keränen
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Lähes kaikkialla Kuu on ollut kalenterin perusta, ja sen 
avulla monet työt on eri kulttuureissa tehty saman kuun-
vaiheen aikaan. Peruna istutetaan vähenevällä kuulla 
niin Suomessa kuin Perun Andeilla. Polttopuu kaadetaan 
vähenevällä kuulla niin Vietnamissa kuin Saksassakin, 
että se kuivuu hyvin. Eri maiden leipurit kertovat taiki-
nan nousevan täysikuulla parhaiten. Miten tällaiset yhtä-
läisyydet ovat selitettävissä?

On helppoa ymmärtää, että ainakin vuorovesirannikolla 
elävät tuntevat Kuun vetovoiman. He kertovatkin miten 

säätila ja kalasaalis vaihtelevat kuunkierron mukaan. Bio-
logit ovat selvittäneet monien merieliöiden lisääntymisen 
tapahtuvan aina tietyllä kuunvaiheella. 

Vuorovesi tiedetään Auringon ja Kuun vetovoiman ai-

heuttamaksi, mutta gravitaatiosta on edelleen useita kil-
pailevia teorioita. Siten vuorovesivoiman tutkimus ei ole 
vielä tuonut selvyyttä siitä, miten nämä taivaankappaleet 

sen maapallolle aiheuttavat. 

Vuorovesi Suomessa

Itämeren vuorovesi on pieni, alle 15 cm, ja näkyy vain 
pitkissä kapeissa merenlahdissa, kuten Kemiönsaarella 
Strömman kanavassa. Siitä huolimatta suomalaisessa pe-
rimätiedossa on tunnettu kuunkierron vaikutus kaikkeen 
luonnossa. 

Satelliiteista tehdyn mittauksen mukaan Maapallon kivi-
nen kuorikerros, sen meret ja ilmakehä kaikki liikkuvat 
Kuun ja Auringon vetovoiman seurauksena. Suomessa 
kallioperä nousee ja laskee vain noin 20 cm, mutta päi-
väntasaajalla liike on noin 60 cm vuorokaudessa ylös ja 
alas. 

Suurinta tämä liike on uuden- ja täydenkuun aikaan, jol-
loin Kuu, Maa ja Aurinko ovat suoralla linjalla toisten-
sa suhteen. Silloin on tulvavuoksen aika. Kuun, Maan ja 
Auringon muodostaessa 90 asteen kulman puolikuiden 

aikaan, on nousuvesi keskimääräistä matalampi, ja on 
vajaavuoksen aika. 

Vanha kansa on tarkkaan havainnoinut luontoa, ja sen 
toistuvia ilmiöitä. Heille Kuu on ollut kuin kellon vii-
sari, joka osoittaa onko nyt nouseva vai laskeva vaihe. 
Kuun sijaan heidän huomionsa on kiinnittynyt kaikkeen 
elävään; ihmisiin, eläimiin ja kasveihin heidän elinym-

päristössään. Myös itse veden on nähty käyttäytyvän eri 
tavalla eri kuunvaiheilla. 

Kuu-sanojen murrerajat

Luennoidessani 10 vuoden ajan eri puolella Suomea, olen 
samalla kysellyt yleisöltä heidän käyttämäänsä sanaparia 
kasvavalle ja vähenevälle kuulle. Onko se yläkuu ja ala-
kuu vai nouseva kuu ja laskeva kuu? Vastauksien perus-

”Olet syntynyt yläkuulla ja etelätuulella!” sanottiin, kun onni potkaisi. 

Entisaikoina tiedettiin kaiken sellaisen kasvavan nopeimmin ja elinvoimai-

simpana, mikä kylvettiin tai istutettiin kasvavalla kuulla, kostean ja  

lämpimän ilmavirtauksen vallitessa. Silloin oli lapsen onni syntyä.
Teksti Anne Pöyhönen
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teella raja kulkee etelästä pohjoiseen hieman Tampereen 
itäpuolelta, läheltä Päijännettä, ja pohjoisempana Kes-
ki-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan välistä. 

Lounais- ja Länsi-Suomessa Keski-Pohjanmaalle asti kas-
vava ja vähenevä kuu tunnetaan nimillä nouseva kuu ja 
laskeva kuu. Keski-Suomessa, Itä-Suomessa, Pohjois-Poh-
janmaalla ja Lapissa kasvava kuu on yläkuu ja vähenevä 
kuu on alakuu. 

Kuu-murresanojen alueellinen säilyminen kertoo enem-
mästä, kuin ensinäkemältä vaikuttaa. Ne nimittäin eivät 
nykytermien tapaan kuvailekaan avaruudessa matkaavaa 
Kuu-taivaankappaleen kulloinkin valaistuna näkyvää 

osaa. Kuu oli toki ”torpparin aurinko”, ja antoi valoa va-
jaan viikon verran täydenkuun molemmin puolin yötöitä 
tekeville, mutta usein pilvet peittivät sen ja tällöin oli silti 
turvauduttava lyhtyyn ja päreisiin. 

Kuu nestevirtauksen määrääjänä

Luontoa tarkalla silmällä havaitsevalle kyse on paljon 
suuremmasta ilmiöstä: Kasvavan kuun aikana nestevir-
taus kasveissa on ylöspäin. Silloin kasvien näkyvän eli 
maanpäällisen osan elinvoima lisääntyy. Vaikutussuunta 
säilyy läpi vuodenaikojen huolimatta siitä, että jäätynyt 
neste ei pääse talvisin liikkeelle.  

Tämä kaikissa kasveissa, pensaissa ja puissa näkyvä nes-
teen ja kasvun nousu on antanut kasvavalle kuulle nimet 
”nouseva kuu”, ”yläkuu”, ”ylöskuu” ja ”ylikuu”. 

Täydenkuun aikana kasvien maanpäällinen osa on täy-
simmillään nesteitä. Erityisesti tämän ilmiön voi huoma-
ta keväisin, sillä hieman ennen täysikuuta poikki sahatut 
oksat jäävät vuotamaan nestettä pitkäksi aikaa. 

Täydenkuunpäivän jälkeen kasvien ja puiden nesteet alka-

vat virrata alaspäin maan alle, juuriin.  Vanha kansa sanoi 
täysi- eli keskikuusta että ”kuu kääntyy alalleen”, ”kuu 
haavataan” ja ”on kuun haavauspäivä”. Koska neste virtaa 

vähenevällä kuulla oksankärjistä poispäin ja alas juuriin, 
saavat sahauspinnat oksissa kuivua rauhassa umpeen. Ome-
napuut kannattaa keväällä leikata aina vasta vähenevän 
kuun aikaan. Vähenevän kuun nimi oli siksi laskeva kuu,  

alakuu, alaskuu, alikuu. 

Nykyihmisenkin on helppo ymmärtää, että Auringon 
vuorovesivoiman vaikutuksesta kasvien nesteet virtaavat 
keväisin ylös lehtiin ja syksyisin alas juuriin. Kun aurin-

ko aiheuttaa noin kolmasosan vuorovesivoimasta ja Kuu 
kaksi kolmasosaa, on ihmeteltävä, miten voi jäädä huo-
maamatta, että luonto elää myös kuunkierron mukaan. 

Luonnon rytmeissä vaikuttaa vuoden ja kuukauden kier-

tojen lisäksi vuorokauden kierto. Kuun ja Auringon veto-
voima kohdistuu sinne suuntaan, missä ne taivaalla kul-
loinkin ovat. Niinpä aamupäivän mittaan korkeammalle 
nouseva aurinko vetää kasvua ylöspäin ja iltapäivällä 
sekä illalla suunta on alaspäin. Vanha sananlasku neu-

voo: ”Alakuu illasta, yläkuu aamusta.” Alakuulla tehtävät 

työt, kuten perkaaminen, tehtiin illalla ja yläkuulla tehtä-

vät työt, kuten yrttien kylvö, aamulla.

Taivaallinen kuu vai kirjakuu?

Suomalaiseen almanakkaan on Agricolan ajoista kirjoitet-
tu vanhat kuunkiertojen nimet. Moni vuotuistyö on ollut 
niin tärkeä tehdä tietyllä kuunvaiheella, että koko kuun-
kierto on saanut siitä nimensä.

Vilja kylvettiin toukokuun kasvavalla kuulla, jotta jyvät 
itäisivät ja kasvaisivat sekä tuottaisivat runsaan sadon. 
Kesanto käännettiin kesäkuun vähenevällä kuulla, että 
rikkaruohot kuolisivat pois ja maa olisi puhtaampaa tule-
vaan kylvöön. Eläinten talvirehuksi tarkoitettu heinä nii-
tettiin luonnonniityiltä aina heinäkuun kasvavalla kuulla, 
että se kasvaisi nopeasti takaisin ja olisi hyvää ravintoar-
voltaan.

Kun riimusauvat jäivät pois käytöstä, ja paperialmanakka 
yleistyi 1700–1800-lukujen taitteessa, tuli tarve tarkentaa 

”Leivo leipäs alkukuusta, pese pyykit loppukuussa.” 
Taikina nousee hyvin kasvavalla kuulla,  

ja pyykistä tulee puhtaampaa vähenevällä kuulla. 
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kuuneuvoja. Korostettiin, että villa keritään ja hiukset lei-
kataan alkukuusta ”taivaallista kuuta” ja vesakot raiva-
taan loppukuusta ”taivaallista kuuta”. Almanakan 30 tai 
31-päiväisten kuukausien nimi oli ”kirjakuu”. Kirjakuun 
mukaan ei ajoitettu töitä, vaan pikemminkin vapaita, sillä 
se kertoi kirkolliset pyhät sekä määritteli täysikuun mu-
kaan liikkuvan laskiaisen, pääsiäisen ja helluntain ajan-
kohdan. 

Tuulen suunnan vaikutus töiden tekoon

Ennen lämpömittarin yleistymistä lämpötilasta puhuttiin 
tuulensuuntien avulla. Kun tuuli oli etelässä tai lounaas-
sa tai oli ns. merituuli, lämmintä ilmaa tuli Suomeen. Se 
kesti jopa useamman päivän ja nopeutti kaiken kasvua. 
Etelä- ja lounaistuulet toivat myös matalapaineita ja sade-
rintamia, jotka edelleen vaikuttivat ratkaisevasti kasvun 
nopeuteen ja siten sadon määrään. 

Pohjatuuli ja ”luodetuuli, taivaan luuta” toivat selkeän 
sään – korkeapainetta, kylmää ja kuivaa ilmaa. Silloin oli 
hyvä raivata vesakoita ja perata rikkaruohoja. Uusi kasvu 
ei päässyt vauhtiin. Kevätahava luoteesta ja lännestä oli 
siinä määrin kuiva tuuli, että se ahavoitti kasvot, kädet 
ja paljaat jalat. Samalla se sai kuitenkin polttopuupinot, 
vähärasvaisen lihan tai kalan kuivumaan nopeasti. 

Monet entisajan neuvot yhdistivätkin kuunvaiheen ja 
tuulen suunnan. Jos ehdittiin ja sää salli, haluttiin työt 

tehdä optimaaliseen aikaan – tai ainakin välttää huonoin 
aika. Jos vesakon raivauksen onnistui tekemään heinä-
kuun vähenevän kuun puolivälissä tai sen viimeisinä päi-
vinä, iltapäivällä ja illalla sekä vielä pohjoistuulen puhal-
taessa, saattoi olla varma, ettei aluetta tarvinnut raivata 
uudelleen miespolveen.

Odottaa kuin kuuta nousevaa

Häälaulussa ”Kylä vuotti uutta kuuta, miero päivän nou-
sentoa, mie vuotin minjoani…” kerrotaan, että oli odotet-
tava uudenkuun syntymää, kuunkierron alkua eli nouse-
vaa kuuta, ennen kuin hääjuhlat voitiin pitää. Kun häät 
pidettiin kasvavan kuun aikana, sai nuoripari lapsionnen, 
terveyden, vaurauden ja kaiken hyvän yhteisen elämänsä 
aluksi. Ja kelpasi sitä kylän väen odottaa, tiedossa oli li-
haisaa ruokaa, vahvaa olutta ja iloista seuraelämää!

Anne Pöyhönen on tutkinut kuukalenterihistoriaa ja rii-
musauvoja 10 vuoden ajan. Hän on kirjoittanut Yläkuu ja 
alakuu -kirjan, julkaisee vuosittaista Wanhan ajan Kuu-
kalenteria ja Kuu ja sää Päiväkirjaa sekä kustantaa suo-
meksi muita kuukirjoja. Parhaillaan hän kirjoittaa uutta 
kirjaa kuuhun liittyvästä perimätiedosta. 

”Alakuulla alas, yläkuulla ylös”, sanottiin perunasta.  
Täydenkuun jälkeen alakuulla istutettuna se kasvaa alaspäin, 
tehden paljon isoja perunoita mutta vain lyhyen naatin.  
Yläkuulla kellariin nostettuna se säilyy hyvin seuraavaan  
satoon.
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Puheenjohtajalta

minen oli yleistä koko Euroopassa. Hiukset peitettiin pää-
hineellä tai useimmiten valkoisella hunnulla. Päähineen 
tai hunnun riisuminen tarkoitti häpeää. Tytöt saivat kul-
kea hiukset valtoimenaan koristeenaan säppäli tai muu 
koristeellinen nauha. Vaimoväen päässä oli päähine, hun-
tu tai huivi siveyden ja samalla siviilisäädyn merkkinä.

Suomessa huivi on lisäksi kuulunut eri ammattikuntien ja 
myös Marttojen asuun. Matkoillani sukukansojen parissa 
olen havainnut, että huivi kuuluu edelleen kansan- tai 
kansallispukuun ikään katsomatta. Kun marilainen mum-
mo ottaa lastenlapsensa festivaaliin tai muihin juhliin, 
sidotaan pikkutyttöjen päähän huivi niskasta. Nuoret 
muotitietoiset naiset pukeutuvat työpaikoissa muodin 
mukaan tunikaan ja legginseihin. Tilanne muuttuu, kun 
nuori rouva paistaa keittiön uunissa lättyjä tai hän joutuu 
navettaan lypsylle, silloin huivi sidotaan automaattisesti 
niskaan. Juhlapuvun kanssa käytetään värikkäitä huive-
ja, joiden reunaan virkataan pitkiä valkoisia villalanka-
hapsuja. Nyt ovat muotia ruusuhuivit, joihin kudottaes-
sa on lisätty kiiltäviä hopean- tai kullanvärisiä lankoja. 
Huivipäiset naiset kansoittavat marilaisia häitä. Sulhasen 

apujoukkona on nuoria kansallispukuisia naisia, joiden 
päässä, harteilla ja käsissä on suurikokoisia ruusuhui-
veja. He ovat laulu- ja tanssitaidostaan tunnettuja perin-
teentaitajia, joita kunnioitetaan ja joiden pukeutumista 
jäljitellään. 

Aiheesta enemmän: 
Kielletyt osat, peitetyt kehot. Yliopisto-lehti 1/2011.  
www.yliopisto-lehti.helsinki.fi/

Lehtinen, Ildikó. Marien mekot. Helsinki:  
Suomalais-Ugrilainen Seura 1999.

Suomalainen maku. Kulttuuripääoma, kulutus ja elämäntyylien 
sosiaalinen eriytyminen. Semi Purhonen & työryhmä Jukka 
Gronow, Riie Heikkilä, Nina Kahma, Keijo Rahkonen, Arho Toikka. 
Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press 2014.

Teksti Ildikò Lehtinen 
Kuva Marjo Koivumäki/Studio Apris

Puku  
peittää ja paljastaa

Mielikuvat elävät meissä vahvoina. Pukeutumalla koros-
tamme kuuluvamme johonkin ryhmään ja erottautuvam-
me toisista. Talonpoikaisoloissa käytetyt kansanpuvut ja 
vastaavasti myös muotipuvut kertovat pikemminkin sii-
tä, minkälaisia haluamme olla eivätkä siitä minkälaisia 
oikeastaan olemme. Pukeutumisellaan naiset ovat vies-
tittäneet käsitystään omasta itsestään, paljastaen ikää, 
aviosäätyä, sosiaalista asemaa, ammattia ja jopa uskon-
nollista sitoumusta. Kuitenkin myös pukeutumista on 
aina säädetty normein ja rajoituksin, puvuilla on ylläpi-
detty ihanteita ja käyttäytymisnormeja. 

Pukeutuminen on yksilöllisen ja sosiaalisen käyttäyty-
misen vuoropuhelu. Kannattaa kuitenkin muistaa, että 
myös stereotypiat muuttuvat. 1980-luvulla puhuttiin 
suomalaisista tuulipukukansana. Semi Purhonen ja työ-
ryhmä ovat julkaisseet vuonna 2014 kirjan suomalaisesta 
mausta, ja siinä todetaan miten pukeutumisesta on tullut 
monivivahteista – on käytännöllisyyttä, massapukeutu-
mista, pintamuotia, työpukuja ja vintage-asuja sekä nuo-
risokulttuurin eri muotoja. 

Silkkihuivit, suurikokoiset hapsureunaiset ruusuhuivit 

ja jäykät puuvillahuivit ovat myös Suomessa mennyttä 
muotia. Mielikuvamme mukaan ne kuuluvat ”mummoil-
le”. Kun aikakauslehdissä julkaistaan kuvia kreikkalaisis-
ta mustiin pukeutuneista huivipäisistä tai itäkarjalaisista 
naisista, niistä syntyy mielikuva jostain vanhasta ja me-

netetystä, meille hyvin vieraasta. Kuitenkaan siitä ei ole 
niin pitkä aika, kun Suomessa ja eri puolilla Eurooppaa 
huivi oli tärkeä muotipuvun asuste. Onko 1950-luku ko-

vin kaukana? Silloiset filmitähdet, Brigitte Bardot, Mari-
lyn Monroe ja Audrey Hepburn poseerasivat huivipäisinä, 
huivi sidottuna milloin niskasta, milloin leuan alta ja mil-
loin pään ympäri kiedottuna. 

Pään peittämisessä ei ollut mitään häpeällistä. Jos sukel-

letaan ajassa taaksepäin, keskiaikaan tai renessanssiin, 
huomataan, että naimisissa olevien naisten pään peittä-
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Löydä omat juuresi
Lysti on venon vesillä, 

purren juosta jolkutella,

ve’et väljät välkytellä, 

selät selvät seurustella:

tuuli purtta tuuittavi, 

aalto laivoa ajavi,

länsituuli läikyttävi, 

etelä e’elle viepi.

 

Kalevalan 39. runossa suunnitellaan suuria, uhotaan yh-
dessä ja puhistaan toiminnantarmoa. Samanlaista yhtei-

sen tekemisen pöhinää on koettu Helkaliitossa kuluneen 
vuoden aikana. Yhteisissä tapaamisissa on ilo tunnistaa 
toisissa tekemisen riemua. Tämän yhteisen myötätuulen 
tunnuksena Helkaliitto myy hopeista Miehet veneessä 
-solkea. Astukaapa purteen kanssamme, oman hopeasol-

jen saat kätevimmin tilaamalla sen Helkanuorten liiton 
verkkosivuilta!

Helkanuorten liiton vuoden 2016 teemana on Sukupuu. 
Teema antaa kerholaisille sykäyksen etsiä omia juuriaan. 
Kun tuntee omat juurensa, ei tarvitse pelätä niiden mur-
tuvan toisten kulttuurien, uusien maisemien tai maail-
man muutosten myötä. Omien juurien tuntemus antaa 

rohkeutta kiinnostua avoimesti myös toisista kulttuureis-
ta. Nuori oppii poimimaan kulttuuriperinnöstään ja vie-
raista kulttuureista omaan kasvuunsa sopivaa tukea. 

Sukupuun juuret ovat jokaisella helkanuorella lähimmäs-
sä perheessä: omien vanhempien, sisarusten ja bonus-
sukulaisten tuntemisessa. On tärkeä tietää, missä omat 
perheenjäsenet ovat syntyneet ja kasvaneet. Millaiset 
maisemat ovat heidän lapsuusmuistojensa taustalla? 

Juurten etsiminen usuttaa tutkimaan myös oman paik-
kakunnan historiaa. Oman paikkakunnan nähtävyydet ja 
kuuluisuudet koetaan kulttuuripyöräilyn tai paikallisen 

museon kautta.

Kalevalaisten Naisten teemassa etsitään yhteyksiä kielisu-
kulaisiin. Helkanuoret etsivät yhteyttä toisiin kulttuurei-
hin yhteisessä leikin kentässä. Vahvat juuret rohkaisevat 

esiintymään ja esittelemään kansanperinnettä niille, jot-
ka eivät sitä vielä tunne. Jakamalla oman kulttuurimme 
tapoja, voimme auttaa Suomeen muuttaneita liittymään 

paikallisiin ja kansallisiin tapoihin. 

Teksti Riitta Varpuharju

Helkanuoret kutsuvat kalevalaisia naisia  
mukaan myös Lempäälän kesäleirille  

ottamaan osaa helkatoimintaan. 

Tapaamme Lempäälässä 9.–12.6.2016 

Tervetuloa!

www.helkanuortenliitto.fi
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Vaikka perinnekulttuuri ja Kalevala ovat meillä kalevalai-
silla naisilla ja miehillä hyvin lähellä sydäntä, on meil-
lä myös huoli. Miten turvaan kulttuurini jatkuvuuden? 
Kuinka Kalevala soi seuraavienkin sukupolvien sielun 
maisemassa? Tässä myllertävässä maailmassa huolemme 
ei ole turha. Pitää olla vahva persoona ja rakastaa omia 
juuriaan. Oli ne missä ja mistä tahansa. 

Kalevalaisuus siirtyy sukupolvelta toiselle. Entä kuinka 
saisimme samaa sukua olevat ihmiset yhteen omilla paik-
kakunnillamme? Miten saamme kulttuurin virtaamaan 
sukupolvelta toiselle? Avain on yksinkertainen: lapset! 
Pienet ihmiset ovat mahtavaa muovailuvahaa kulttuurin 
monistamisessa. Me kaikki mietimme, kuinka saamme 
lisää jäseniä ja oman kuulijakuntamme suuremmaksi? 
Kun lisäämme yhtälöön lapset, niin saamme mukaamme 
myös vanhemmat eli nuoret aikuiset. 

Esitän sinulle, kalevalainen nainen tai mies, HAASTEEN: 
Jos osaat lausua runon, laulaa laulun, ehkä tehdä hyr-
ränkin. Olet täydellinen kantamaan Kalevalaa seuraavil-
le polville. Perustakaa yhdessä pieni helkaryhmä omalle 
paikkakunnallenne. Saatte mukaan toimintaanne pieniä 

lapsia ilostuttamaan ohjelmianne. Vanhemmat tulevat 
mukaan kalevalaiseen toimintaan. Samalla sukupolvien 
kulttuurillinen helminauha menee eteenpäin. Olemme 

kaikki samaa sukua, samaa venettä soudamme. Pienellä 
toimella voit auttaa sekä pieniä lapsia saamaan äärimmäi-
sen edullisen harrastuksen. Kalevalainen toiminta paik-
kakunnallasi saa uuden ilmeen ja monen polven äänet. 

Ilokseni voin sanoa, että hieman yli kymmenen vuoden 
täyspainoisella ja iloisella työllä olemme saaneet täällä 
kotipaikkakunnallani Lempäälässä kalevalaisiin ja helka-

Yhdistyskuulumisia

nuoriin reilusti yli sata jäsentä! Alussa oli suo, kulttuurin 
kuokka ja meitä yksilöitä. Töitä teimme ahkerasti ja nau-
run rämäkällä. Nyt kun katson tätä aikaansaannosta mitä 

täällä pienellä pirkanmaalaisella paikkakunnalla olemme 
tehneet, olen äärimmäisen ylpeä meidän toiminnastam-
me. Tämä kaikki on rakkaudella tehty. 

Ota haaste vastaan! Aukaise sydämesi lasten toiminnalle 

ja kokoa oma helkaporukka. Saat itsellesi paljon. Silloin 
myös tiedät, että sukupolvien jatkumo ei katkea.

Kirjoittaja on muusikko, Lempäälän Kalevalaisten 
ensimmäinen puheenjohtaja, Lempäälän Helkanuorten 
perustaja, Helkanuorten liiton ja Kanteleliiton hallitusten 
jäsen. 

Kulttuuri elää, kun se siirtyy sukupolvilta toisille.  
Uudet perinteenkantajat kannattaa kutsua  
               mukaan helkatoiminnan kautta. 

Haaste juuri sinulle!

Teksti Outi Sané,  
valokuva Jorma Airola
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”Esiliina etehesi lapsonen laita…” lempeästi laulettuna, 
mutta jatko oli kovempi: ”ja huivi päähän”. Nämä sanat 

muistan kuulleni lapsena etenkin leipomispuuhiin ryh-

dyttäessä. Päänsä peittäminen on kuulemma hyveellisen 
naisen toimia ja siitä saimme kuulla liittomme puheen-
johtajan Ildikó Lehtisen kertomana Kalevalaisten Naisten 
Huntuseminaarissa Kansallismuseossa tammikuun vii-

meisenä lauantaina. 

    Valokuva huivipäisestä Audrey 
Hepburnista vei heti luulot 

siitä, että huivi – hunnun 

yksi muoto - olisi vain ns. 
mummojen päähine.
Pään peittäminen on 
kuitenkin vakiintunut 
erottamaan aikuiset 

naiset nuorista tytöis-
tä. Vanhoista valoku-
vista voi aistia naisten 

päähineiden eron eri 

yhteiskuntaluokissa. 

Esimerkiksi silakkamark-
kinoilla maalaisilla oli huivi  

     ja kaupunkilaisrouvien päähi- 
    ne oli hattu.

Moniin univormuihin sekä yhdistys- ja työasuihin kuu-
luu päähine. Sairaanhoitajat käyttivät aiemmin hilkkaa, 

kodinhoitajilla oli huivit. Martta-asuun kuuluu niin ikään 
huivi ja taistolaiset käyttivät aikanaan ruusuhuivia. 

Suomalaisten ja suomensukuisten kansojen kansallispu-
kuun kuuluu päähine. Karjalaisen naisen hunnusta esi-
telmöi kansallispukuvalmistaja Soja Murto-Hartikainen. 
Rahvaan kerrotaan jo 1750–1850-luvulla käyttäneen juh-
lapukuja, joissa oli päähineenä huntu. Tytöt käyttävät 

hiuksissaan silkkinauhoja tai tsappäliä, mutta naimaikäi-
sen naisen oli sidottava eroottisuutta viestittävät hiukset 
ja peitettävä päänsä. 

Nimenomaan kansallispuvuissa näkyy tuo hyveellisyy-
den tavoittelu. Aikuisella naisella on aina jokin päähine 
puvun mukaisesti. Karjalaisissa puvuissa se on huntu, 
vaikka sitten pienikin. Huntu nimittäin mielletään usein 
isoksi liehuvaksi kangaskappaleeksi. Aikaa myöten hun-
tu on pienentynyt. Taitava käyttäjä on voinut ’panostaa’ 
eli taitella isonkin kangaspalan pieneksi sykeröksi. Tulee 
mieleen, että oliko ajatus vain, että kunhan on jotakin 
päätä peittämässä, ’kunhan hänessä on’?

Suorastaan ajankohtaiselta tuntui yliopistonlehtori Susan-
ne Dahlgrenin esitelmä Lähi-Idän hunnuista. Hän näytti 
paljon kuvia huntupäisistä naisista: miten monia eri vari-
aatioita niitä onkaan esimerkiksi uskonnon ja maanosan 
mukaan. Kun puhutaan huntupakon poistamisesta, tar-
koitetaan musliminaisen huntua. Katolilaiselta naiselta 
tätä ei ole vaadittu, vaan nunnien annetaan kulkea juuri 
niin peitettynä kuin he kulkevat. Lähi-Idässä hunnun on 
tarkoitus peittää hiukset, pää ja kaula – vain silmät voivat 
näkyä (burkha). Toinen tarkoitus on sitten ollut suojau-
tua mm. hiekalta. Tätä varten miehetkin käyttävät heille 

tarkoitettua huntua. 

Länsimaalaiset pukeutumistyylit leviävät erityisesti ara-
bimaissa ja huntuja käyttävä voi myös olla muodinmu-
kainen. Erityisesti nuorten naisten hunnut voivat olla 

hyvinkin koristeellisia ja myös ne kuvastavat muotia. 

He kuitenkin tiedostavat hunnun käyttötarkoituksen ja 
hyveellisyysperiaatteen. Hunnut ovat ulkovaate, alla on 

ihan tavalliset vaatteet ja perhepiirissä ollaan ilman hun-
tua. Nainen päättää kenelle näyttää hymynsä, sulonsa ja 
muuta kuin silmät. Naisen katseenkin uskotaan voivan 

turmella miehen.

Kaikkialla maailmassa pään peittäminen ja hunnun käyt-
täminen on viestittänyt hyveellisyydestä ja kunniallisuu-
desta. Niillä on myös erottauduttu siviilisäädyn, vaurau-

den ja sosiaalisen säädyn mukaan. Ei kun huivi päähän 
ja menoksi!

Naisen hunnuttamisesta –  
  huntu meillä ja muualla

Teksti Seija Lehtonen, kuva Ildikó Lehtinen

Päänsä peittämistä on pidetty yleisesti hyveellisen  

naisen merkkinä. Erityisesti naimaikäisen naisen  

oli sidottava hiukset ja peitettävä päänsä. 
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Syksystä lähtien vellonutta pakolaiskeskustelua voi yksi-
tyisenä ihmisenä lähestyä myös käytännön näkökulmasta.

Nurmijärvi on saanut valtakunnallisestikin hieman ky-
seenalaista mainetta; täällähän tehtiin vuosia sitten pää-
tös, ettei kunta vastaanota pakolaisia. Onneksi mielipi-
teitä voi aina kyseenalaistaa ja kunnallisiakin päätöksiä 
muuttaa. Niinpä Nurmijärvelle toivotettiin tervetulleiksi 
25 kongolaista kiintiöpakolaista. Kunta palkkasi maahan-
muuttokoordinaattorin, jonka tehtävänä oli aktivoida va-
paaehtoisjärjestöjä ja auttaa tulijoita käytännön asioissa. 
Seurakunta ja SPR on ohjannut tukihenkilöitä ja ystäviä 
maahanmuuttajille.

Nurmijärven Kalevalaisia Naisia pyydettiin pitämään kieli-
kerhoa pakolaisleiriltä saapuville kongolaisille. Aloitusapua 
saimme Setlementti Louhelalta, jonka tekee vapaaehtoistyö-
tä ja monikulttuurista toimintaa. Suomen kielen opettami-
nen ja suomalaiseen kulttuuriin tutustuttaminen sopii juuri 
meille kalevalaisille, joten innostuimme asiasta kovasti. Teh-
tävä tuntui haasteelliselta, mutta mielenkiintoiselta.

Uusi asia herätti myös kysymyksiä. Vaikka moni meis-
tä on opettajana tottunut avaamaan pienille oppilaille 
oman ja vieraan kielen saloja, niin pohdimme kuitenkin, 
miten tässä tilanteessa kannattaisi edetä. Miten löydäm-
me yhteisen kommunikointitavan, kun muutama heistä 

osaa vain auttavasti englantia tai ranskaa? Miten sitovaa 
kerhon pitäminen on? Osa meistä on eläkeläisiä ja siksi 
halusimme kuitenkin säilyttää saavuttamamme ”vapau-

den”, vaikka toki tiesimme sitoutuvamme. Epävarmuus 
ja ongelmat osoittautuivat – kuten yleensä – turhiksi tai 
ainakin ratkaistaviksi.

Maahanmuuttajien opetukseen on saatavissa hyvää val-

mista opetusmateriaalia ja kirjoja internetistä ja Opetus-
hallituksen kautta. Ylen selkouutiset on oiva väline kieltä 
vähän oppineille. Itse keksimme myös tilanteen mukaan 
vaihtelevaa tekemistä – esimerkiksi laulu on aina ollut 

sekä rentouttavaa että opettavaa. Yhteinen teehetki taisi 
silti olla illan odotetuin tuokio.

Entä yhteinen kieli? Se ei ainakaan ole suomi tai swahili. 
Eteen ei ole tullut yhtään tilannetta, jossa puuttuva kieli-
yhteys olisi haitannut muun yhteyden syntymistä tai es-
tänyt epäselvien tilanteiden selvittämistä. Kansainvälinen 
kieli – ilmeet, eleet, kädet – on kaikille tuttua ja yhteistä.

Liikaa sitoutumistakaan ei ole syntynyt, koska muodos-
timme kaksi noin neljän hengen ryhmää. Näin olemme 
esteen sattuessa voineet olla pois. Usean hengen paikalla-
olo mahdollistaa myös yksilöllisen ohjauksen.

Niinpä meillä oli syksyllä vastassa ryhmä kiintiöpakolai-
sia, jotka olivat viettäneet viime vuodet pakolaisleirissä 
Sambiassa. Vastassa oli myös oven täydeltä iloa ja intoa. 
Sekin oli osasta meille, monet vuodet opettajina toimi-
neille palkitsevaa. Emme ole käsitelleet mitään henkilö-
kohtaisia asioita. Selväksi on kuitenkin tullut, että he ovat 
hyvin vastaanottavaisia, todennäköisesti koulutettuja ja 
siten myös taitavia ja nopeasti uusia asioita omaksuvia. 

He tekevät ahkerasti omia muistiinpanoja ja esittävät hy-
viä kysymyksiä.

Ryhmässä on nuoria aikuisia, naisia, miehiä ja lap-
sia. Pienin on vielä vauva, joka nukahti heti opetuksen 
alettua. ”Minun nimeni on Liisa, mikä on sinun nime-

si? Minun nimeni on ...” Näin oli yhteys avattu! Alkuun 
opettelimme aakkoset, numerot ja muut perusasiat. Nyt 
keväällä harjoittelemme jo verbimuotoja.

Entä tuo alkuruno villasukista, ystävistä ja hymystä? Jou-
lun lähestyessä halusimme esitellä myös suomalaista juh-
lakulttuuria, käytännössä se tarkoitti joulujuhlia. Juhla 
alkoi tutulla ”...kattilat täynnä puuroo” -esityksellä. Sitten 

maistelimme perinteistä riisipuuroa, glögiä, pipareita ja 
torttuja. Saimme yllätykseksemme kuulla myös kongolai-
sia lauluja. Ilta päättyi ystäviemme esittämään tanssiin. 
Upeat juhlat!

Nurmijärven Kalevalaiset Naiset /  
teksti Liisa Pirttilehto, kuva Liisa Saarinen

Pukki toi jokaiselle pienen paketin:  
yksi oli kutonut jokaiselle mittojen  
mukaan villasukat. Olemme nauttineet ja 
iloinneet menneestä syksystä. Rohkenen 
sanoa, että me olemme saaneet uusia 
ystäviä. Jokainen meistä on oppinut  
paljon kielestä ja elämästä.

Yhdistyskuulumisia

”Minun ystäväni on kuin villasukka, 
joka talvella lämmittää. 
Minun ystäväni on kuin niityn kukka, 
saa minut hymyilemään.”

Kotiutumista  
 kielen kautta
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Koillis-Savon Kalevalaiset /  
teksti ja kuvat Seppo Kononen

Nuutinpäivää vietettiin  
karjalaisin eväin
Nuutinpäivän juhlasta on tullut jo perinne Koillis-Savon 
Kalevalaisille. Mukaan on saatu myös ilahduttava edus-
tus Kuopion Kalevalaisista. Tänä vuonna kokoonnuttiin 
Kivennavan matkailukartanossa Juankoskella.

Vaikka joulunpyhät päättävän Nuutinpäivän juuret ovat 
Tanskassa ja muualla Skandinaviassa, oltiin Kivennavalla 
tällä kertaa etupäässä karjalaisissa tunnelmissa. Juhlapai-
kan isännän Martti Kähösen suku on Karjalan kannak-
selta Kivennavalta. Karjalaisen perinteen arvostuksen voi 
jokainen kävijä nähdä omin silmin ravintolasalin seinäl-
tä, jonne on ripustettu kaikille Kivennavan kylille suunni-
tellut vaakunat. Nähtävyys on ainutlaatuinen.

Kalevalaisten ajatukset Raja-Karjalaan vei Koillis-Savon 
karjalaisten sihteeri, impilahtelaisjuurinen Aune Mark-
kinen, joka kertoi Laatokan pohjoispuolisten asukkait-
ten ortodoksisista juhla- ja ruokaperinteistä. Markkisen 
mukaan ortodoksinen kirkkovuosi alkaa syyskuun en-
simmäisenä päivänä. Joulun tuloon varaudutaan paas-

toamalla jo marraskuun puolivälissä ja paasto lopetettiin 
vasta joulupäivänä. Tahvanana ja Tapanina oli kylillä sit-
ten jo täysi rähinä päällä, kun väki kiersi talosta taloon 
pyytämässä ruokaa ja juomaa. Kysyttiin, ”onko Tahvana 
talossa”, ja jos ei ollut, pantiin pirtissä ranttaliksi.

Kuopiolaiset vieraat toivat Nuutinpäivän juhlaan omaa 
ohjelmaansa. Kuopion puheenjohtaja Liisa Kiianlinna toi 

terveisiä Kalevalaisten Naisten Liiton hallituksesta. 

Jos Koillis-Savon Kalevalaiset aloitti vuoden 2016 karjalai-
sessa hengessä, vuosi 2015 päätettiin sitten puhtaasti sa-
volaista kulttuuria viljellen, kun Muuruveden kylätalolle 

oli saatu nuori nilsiäläinen menestyskirjailija Antti Heik-
kinen kertomaan omasta taiteilijanurastaan. Hänen esi-
koisteoksensa Pihkatappi sai kirjallisuuden Savonia-pal-

kinnon ja on siirretty nyt myös näyttämölle Kuopion 
kaupunginteatterissa. Kaikki näytännöt ovat olleet lop-
puunmyytyjä. Kaksi elämäkertaa, ensimmäinen laulunte-

Ruoveden Kalevalaiset Naiset /  
Teksti ja kuva Anja Latvala

Energiaa 

hyvinvoinnista

Ruoveden Kalevalaiset Naiset järjesti viime vuoden 
loppupuolella hyvinvointiaiheisen yleisötilaisuuden. 
Paikkakunnalla toimivat yrittäjät Tarja Kallonen ja Piia 
Koivunen esittelivät toimintaansa. 

Diplomihomeopaatti ja vyöhyketerapeutti Tarja Kallonen 
kuvaili käyttämiään hoitomenetelmiä monipuolisesti ja 
myös esimerkkien avulla. Lisäksi hän kiinnitti kuulijoi-
den huomion virallisen lääketieteen ja vaihtoehtoisten 
hoitomuotojen välille usein esille nousevaan ristiriitaan.
             
Kalevalainen jäsenkorjaaja Piia Koivunen aloitti esityk-
sensä Kalevalan säkeitä lainaten. Kun yleisön keskuu-
desta kysyttiin, miten jäsenkorjaaja asiakkaansa kanssa 
käytännössä toimii, Piia Koivunen kehotti työtoveriaan 
käymään pitkälleen pöydälle ja näytti, miten kipukohdan 
etsintä ja hoitokäsittely etenee varpaista alkaen aina pää-
hän asti. Kalevalaisen jäsenkorjauksen on todettu olevan 
erittäin tuloksellinen hoitomenetelmä muihin hoito- ja 
kuntoutusmuotoihin verrattuna. 

Esittelyt synnyttivät vilkkaan keskustelun ja runsaasti 
kysymyksiä. Tilaisuus osoitti että hyvää oloa ja terveyttä 
käsittelevät aiheet kiinnostavat ihmisiä.

Aune Markkinen kertoi Koillis-Savon kalevalaisille Raja-Karjalan ortodoksisista 
perinteistä. Hänen omat sukujuurensa ovat Impilahdella.

kijä ja laulaja Juice Leskisestä ja uusin kirjailija Heikki 
Turusesta, ovat vahvistaneet näkemystä, että Heikkinen 
on yksi savolaisen kulttuurin suurista tulevaisuudente-

kijöistä. Kirjoittamisen ohella Heikkinen myös näyttelee, 
ohjaa, laulaa ja viihdyttää stand up-koomikkona.

Kuopion Kalevalaiset Naiset on ollut usein mukana Koillis-Savon Nuutinpäivän 
juhlilla. Kivennavan isäntä Martti Kähönen tarjoili kahvia Jaana Vasankarille 
ja Liisa Kiianlinnalle.
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Joensuun Kalevalaiset Naiset /  
teksti Lea Lihavainen

Kolme Kalevalan inspiroimaa

Kolme pohjoiskarjalaista kuvataiteilijaa, Armi Jaloniemi, Auli Partio 
ja Aino Strandén-Sorvisto saavat inspiraatiota taiteelliseen työhönsä 
suomalaisesta mytologiasta, luonnosta,  Kalevalasta ja karjalaisuu-
desta. Nämä teemat ovat heille kaikille yhteisiä – kuten myös se, että 
he ovat kaikki Joensuun Kalevalaisten Naisten jäseniä.

Armi Jaloniemelle Kalevalan luonnonläheisyys, vuorovaikutus eläi-
mien ja kasvien kanssa on tärkeää.  Kalevalamittaisten runojen 
rytmisyys ja lauseiden toistuvuus luo kuvina mieleen symmetrisiä 
muotoja ja pelkistettyä vahvaa muotokieltä. Armi muistaa myös 
laatokankarjalaisten isovanhempiensa ja vanhempiensa kertomuk-
sia susista ja karhuista ja vanhoista uskomuksista. Näistä kaikista 
on kuvakieleen tullut vahvoja piirteitä. Parhaillaan hän valmistelee  
Kalevala-henkistä Suomi 2017 –kalenteria, johon hän valitsee tä-
hänastisista kuvistaan parhaimpia. Joensuun Rantakylän hyvinvoin-
tiasemalla oli kevättalvella  hänen Kalevala-aiheinen näyttelynsä.  
– Kalevalaiset runot ovat kuin seuraisi hirven jalanjälkiä metsässä, 
jälki toistaa jälkeä, sama asia kertautuu toisin sanoin sanottuna, to-
teaa Armi.

Rääkkylässä vaikuttava Auli Partio on löytänyt värikkäisiin silkkihui-
veihinsa innoitusta Kalevalasta.  Sotka-, Maailman synty-, Ainon 
surma-, Suuri tammi- ja Sammon taonta -silkkihuiveissa värikyl-
läisyys yhdistyy suomalaisen luonnon rauhoittaviin väreihin. Jokai-
sen huivin mukana on säe vastaavasta Kalevalan runosta. Silkki- ja 
öljyvärimaalauksen löytäminen viitoitti Aulin polkua maalaistalon 
emännästä taiteen maisteriksi. Maaseudun murroksessa elävän oli 
löydettävä  uusi arkinen elanto. Silkkituotteista on kiinnostuttu eri-
tyisesti Japanissa, ja Aulin kiinnostus japanilaiseen kulttuuriin auttoi 

asiaa. Tällä hetkellä Auli työskentelee projektipäällikkönä Kulttuurista 
elinvoimaa hyvinvointiin –hankkeessa, mutta työn ohella hän järjes-
tää konsertteja, taideluontopolkuja ja valmistaa öljyvärimaalauksia. 
Isompana työnä on vanhoihin uskomuksiin, luonnonuskoon ja halti-
japerinteeseen liittyvän Metsän ja veden väki –produktion valmistelu.

Kalevalan ja karjalaisuuden ohella Japani ja sen kulttuuri  ovat muo-
dostuneet tärkeiksi innoittajiksi myös pyhäselkäläiselle kuvataiteilija 
Aino Strandén-Sorvistolle. Japanilaisessa vuosittain ilmestyvässä 
emalitaiteen julkaisussa hän on ollut esillä 25 vuoden ajan ja vuonna 
2014 hän sai Japanin pääministerin palkinnon parhaasta ulkomaa-
laisesta työstä Tokiossa toteutetussa kansainvälisessä näyttelyssä. 
Ainon töitä  on myös ollut esillä näyttelyissä  eri puolilla Eurooppaa. 
Helmikuussa hän oli joensuulaisen Jokigallerian kuukauden taiteilija. 
Ainon kuvakielessä unet ja tarinat  limittyvät  luontokuviin, kosketus 
primitiiviseen taiteeseen on tärkeää. Kalevalan ja Karjalan inspriraa-
tiot löytyvät myös Ainon valtavasta käsityökorista, jossa on riittävä 
määrä kauniisti kirjailtuja käspaikkoja, liinoja, villasukkia ja lapasia 
vaikkapa omaksi näyttelykseen.  Tällä hetkellä Ainon ajatuksissa  
pyörii valmistautuminen Tokion kansainväliseen emalitaidenäytte-
lyyn 2016.

Joensuun Kalevalaisten  Naisten yhdistys järjestää syksyllä 2016  
tapahtuman, jossa Aulin, Ainon ja Armin työt ovat esillä. 

www.armijaloniemi.net
www.silkkipartio.com 
aino.stranden-sorvisto@pp.inet.fi 

Akateemikko Anna-Leena Siikala  
siirtyi tuonilmaisiin

Akateemikko, professori emerita Anna-Leena Siikalan  
(1.1.1943–27.2.2016) erikoisaloja olivat kansanusko,  
mytologia ja shamanismi. Hän teki kenttätöitä Suomessa ja  
Venäjän suomalais-ugrilaisten kansojen komien, udmurttien  
ja hantien keskuudessa sekä Polynesiassa. Siikala oli tieteen  
akateemikkona vuodesta 2009. 

Anna-Leena Siikala oli Kalevalaisten Naisten Liiton pitkä- 
aikainen jäsen. Hänen innoittavat esitelmänsä ja kirjoituksensa  
Pirtaan jäävät elämään. Vuonna 2012 ilmestyi Siikalan  
elämäntyöteos Itämerensuomalaisten mytologia.
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Kalevalaisten Naisten Liiton vuosikokous  
Tampereella 24.9.2016

Tapahtumakalenterimme on verkossa:  
www.kalevalaistennaistenliitto.fi.

Sieltä voit lukea myös puheenjohtaja  
Ildikó Lehtisen blogikirjoituksia.
Seuraa meitä myös Facebookissa!

Menovinkkejä

Kansallispukujen tuuletuspiknik 5.8. kautta maan

Välke  

tarjoushintaan kevään juhliin

pronssiriipus 60 €
hopeariipus 100 €
+ postituskulut

Tilaukset KNL:n toimistolta:  
leena.asp-rinne@kalevalaistennaistenliitto.fi  
tai puh. 050 412 2021

Kalevalaisten naisten kevätpäivä Seinäjoen  
kaupunginteatterissa 9.4.2016

Valokuvataiteilija Juha Kontkasen Kalevala-aiheista digigrafiikkaa ja 
teatteriesitys Mikä elo onnellinen – kohtauksia Aleksis Kiven  

elämästä (ks.ilmoitus edellisessä Pirrassa)

Jyväskylän keväässä Kirjokansi tiistai 12.4. klo 18.30,  
Huhtasuon kirjasto, Nevakatu 1 

Tilaisuus esittelee 1900-luvulta ja 2000-luvulta erityisesti naisten 
kannattelemaa kalevalaista perinnettä. Esille tulevat Elsa Heporaudan 

vaikuttajantyö ja monisärmäiset uuskalevalaiset runot. 

Luokanopettaja, työnohjaaja Helena Rossi (Kalevalan  
kannattelua –Kalevala koulutyössä) ja FM, kirjailija Seija  

Tuohesmaa (Uuskalevalaiset runot). 

Mitä sukukansoille kuuluu?
Puheenjohtaja Ildikó Lehtinen kertoo suomalais-ugrilaisista  

kansoista ja heidän nykypäivästään.

Jyväskylä 2.4. Klo 13–14.30

Rauma 21.4. Klo 17

Kuusankoski 26.4. klo 17

Kuopio 19.5.

Rovaniemi 27.5. klo 17–18

Kalevalaisten Naisten Liitto on mukana Maailma kylässä  
-festivaaleilla Kaisaniemessä, Helsingissä 28.–29.5. 

Tule mukaan kertomaan tarinaamme ja  
hankkimaan uusia jäseniä. Ilmoittaudu  

vapaaehtoiseksi Liiton toimistolle!

Helkojen kesäleiri  
Lempäälässä 9.–12.6.2016

Seinäjoen Kalevalaiset Naiset  
esittelevät toimintaansa Karjalaisilla kesäjuhlilla  

17. - 19.6.2016

Kulttuurimatka Kveenien maille 1.–5.8. (täynnä)
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Kolumni

Kun muuttaa toiseen maahan, kysymys identiteetistä 
nousee aina iholle. Sen väristä riippumatta. Kuka olen 
ja mistä tulen? Miksi muutin juuri Suomeen? Mikä syn-
nyinmaassani Venäjässä oli vikana? Mitä otan siellä syn-
tyneestä identiteetistä mukaani? Ihan kuin palaisi taas 
teini-ikään, jolloin halu erottautua ja kuulua ryhmään on 
yhtä voimakas. 

Suomessa kuuluu olla suomalainen. Maassa maan ta-
valla. Pitää puhua kieltä, tuntea säännöt ja käytännöt, 
maksaa verot. Tunnen monia maahanmuuttajia, etenkin 
venäläisiä ja virolaisia, joista useimmat yrittävät suoma-
laistua ihan tosissaan. Olla niin kuin muut. Olla niin, ettei 
kukaan kiinnittäisi huomiota heidän vierasperäisyyteensä 
ja kohtelisi heitä eri tavalla kuin muita – suomalaisia. 

Tunne on tuttu minullekin. Kun muutin kymmenisen 
vuotta sitten Suomeen, olin varma, etten ikinä saa vuok-

rasopimusta, koska vuokraisäntä huomaa venäläisaksen-
tin puheessani. Toisin kävi. Matkan varrella minustakin 
tuli suomalaisempi, mutta tapahtui muutakin. Suomi teki 
minusta myös venäläisemmän.

Selitän hiukan. Aloin opiskella suomen kieltä Venäjällä. 
Kun sanoin koulussa, että haluaisin opiskella kieliä, opin-
to-ohjaaja kehui päätöstäni: kielet avaavat maailman. 
Mutta kun ilmoitin, että valitsen pääkieleksi suomen, hän 
pudisti päätään. Suomi oli hänestä liian pieni ja mitätön 

maailman avaimeksi. Lukot jäisivät sillä avaamatta.

Olen itsekin pieni, enkä koskaan ole kokenut pienuutta 
esteeksi. Pidin pääni ja suomesta tuli opiskelu-, työ- ja 

myöhemmin myös perhekieli, suomalaisesta kulttuurista 
elinkeino. Nykyään teen töitä kahden kulttuurin välissä: 
suomalaisille edustan Venäjää, venäläisille Suomea. 

Onnekseni Suomi on venäläisten mielestä eksoottinen ja 
viehättävä maa. Venäläiset arvostavat suomalaista huu-
moria, luonnonläheisyyttä ja laatua. Kääntäjänä olen 
oppinut, että etenkin suomalainen lastenkirjallisuus kiin-
nostaa. Mauri Kunnaksen, Timo Parvelan, Hannele Huo-
vin ja Reetta Niemelän kirjoilla on omat uskolliset luki-
jansa Venäjällä. Tatu ja Patu -sarjan kirjoja on julkaistu jo 
useampana painoksena.
 
Näin sitten kävikin, että suomalainen lastenkulttuuri on 
kuljettanut minua ympäri Venäjän maata. Se on avan-

nut ovet kirjastoihin, kouluihin, lastentarhoihin ja jopa 
lastenkoteihin. Olen matkustanut suomalaisten kirjai-
lijoiden, kuvittajien ja muusikoiden kanssa kymmeniä 
kertoja Venäjälle ja tavannut satoja lapsia. Aika monille 
tapaaminen suomalaisten taiteilijoiden kanssa on ollut 

ensimmäinen kosketus vieraaseen kulttuuriin. Jostakin 
Uralilta on pitkä matka esimerkiksi Eurooppaan.

Samalla pienen venäläiskaupungin kasvatista on tullut 
suomalainen, joka on matkannut Venäjää ristiin rastiin 
ja nähnyt omaa synnyinmaataan paljon enemmän kuin 
useimmat venäläiset. 

Kirjoittaja on Viipurissa syntynyt suomalaisen kirjalli-
suuden venäjäntäjä, joka on asunut Suomessa 10 vuotta. 
Käännöstöiden lisäksi hän järjestää työpajoja ja kirjailija-
vierailuja sekä on mukana useissa kulttuurihankkeissa.

Venäläinen suomalainen

Voiko olla suomalainen vaikka synnyinmaa ei ole Suomi,  

äidinkieli ei ole suomi eivätkä vanhemmat ole  

suomalaisia? Mistä suomalaisuus tulee ja mitä siihen  

kuuluu? Voiko suomalaisuutta opettaa tai viedä? 

Teksti Anna Sidorova



48

IKU-TURSO. Pohjolan emäntä loihti Iku-Turson merenkulkijoiden kauhuksi. Kun Iku-Turson oma henki oli uhattuna, 
se lupasi kadota meren aaltoihin ikuisiksi ajoiksi, eikä sitä ole sen koommin nähty. Muistoksi lupauksestaan se jätti 
meille nimeään kantavan rannekorun.

On asioita, jotka säilyvät
 

kalevalakoru.fi
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