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VÄRITYSKIRJA

Pääkirjoitus

Hyvät Pirran lukijat,

Vuodenvaihteessa oli monissa medioissa yhteenvetoja sii-
tä, mitä vuodesta 2016 jäi käteen. Kokonaiskuva ei kovin 
hyvältä näytä. Meidän kaikkien on siis syytä ryhtyä työs-
kentelemään paremman huomisen puolesta. 

Näen, että Pirrassa teemme parhaiten työtä niin, että esit-
telemme perinteitämme hyödyntäen tieteen uusimpia tut-
kimustuloksia. Tiedeyhteisössä tapahtuu koko ajan ja Pir-
ran kautta pääsemme kaikki osallisiksi uusista tuulista, 
joita voimme usein myös hyödyntää omassa toiminnas-
sammekin. Asioita on usein syytä myös kyseenalaistaa ja 
saada siten uusia näkökulmia keskusteluun. Lisäksi löy-
dämme vanhasta yhtymäkohtia tähän päivään, ja ehkä 
siinä samalla tulemme keksineeksi jotain aivan uuttakin.

Kalevalaisten Naisten Liiton tämän vuoden teema on Mui-
naispuvusta marimekkoon.  Sen lisäksi, että vaatteilla on 
verhottu vartalo, niillä on myös otettu kantaa. Puku on osoit-
tanut asemaa, ryhmää, johon kuuluu. Samoin solki ei ole ol-
lut vain solki, jolla on kiinnitetty vaatekappaleita, vaan myös 
koruilla on osoitettu toisille kantajansa paikkaa, jopa aatteita. 

Vuoden teema tarjoaa meille mainion tilaisuuden käsitel-
lä pukeutumisen symboleita uusista ja erilaisista näkökul-
mista. Olemme osa sukupolvien ketjua ja monikulttuuris-
ta maailmaa. Uskon vakaasti siihen, että mitä enemmän 
ja paremmin tunnemme omaa kulttuuriperintöämme, sitä 
paremmin voimme ymmärtää ja osaamme arvostaa maa-
ilman kulttuureja – ja itseämme osana sitä.

On tämä aika jännittävää. Saan olla uutena toimijana te-
kemässä Pirtaa samalla, kun juhlimme satavuotiasta Suo-
mea ja 80-vuotiasta Kalevala Korua. Tai uutena ja uutena,
joka tapauksessa on taas hauska olla  
toiminnassa mukana. Minuun  
saa olla yhteydessä,  
sirkka-liisa.mettomaki@finlit.fi.

Yhteistyöterveisin

Sirkka-Liisa Mettomäki

Värityskirja Kestikartanon Kalevala-aiheisista kattomaalauksista.

Hinta 8 € /kpl + postikulut
Tilaukset: leena.asp-rinne@kalevalaistennaistenliitto.fi 
tai puh. 050 4122 021

Kalevalaisten Naisten Liitto osallistuu 
värityskirjan avulla Suomi 100 -vuoteen 
ja erityisesti sen Yhdessä-teema liittyy 
hankkeeseen. Värityskirjaa voi tilata 
Liitosta ja sitä jaetaan kotouttamislu-
pauksen mukaisesti maahanmuuttajille. 
Värityskirjan avulla heidän  
on helppo tutustua suomalaisen  
kulttuurin juuriin. 

yhtey
-liisa.mettom

teistyöterveisin
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Muinaislöydöistä  
Duudsoneihin
Suomalainen kulttuuriperintö Kalevala Korun 

korumallistojen takana

Kalevala Korun 80-vuotisen historian aikana käsityksem-
me kulttuuriperinnöstä on muuttunut oleellisesti. Tarkas-
tellessa Kalevala Korun historiaa voidaan kuitenkin näh-
dä, että suuri osa korusarjoista on saanut inspiraationsa 
suomalaisesta kulttuuriperinnöstä. Korumuotoilullaan 
Kalevala Koru on ollut edelläkävijä laajan ja edistyksel-
lisen kulttuuriperintökäsityksen esiin tuomisessa aina 
1930-luvulta tähän päivään asti.  

Kalevalaisten Naisten Liiton ja niin ikään myös Kaleva-
la Korun tarina sai alkunsa Elsa Heporaudan palavasta 
halusta vaalia ja nostaa arvoonsa suomalaista, erityisesti 
Kalevalaan pohjautuvaa kulttuuriperintöä. Näin Kalevala 
Koru on jo alusta asti ollut yrityksenä vahvasti sidoksis-
sa kulttuuriperintöön. Teettämällä myyntiin muinaisten 
korulöytöjen mallin mukaan tehtyjä koruja pyrittiin ke-
räämään rahaa kalevalaisen naisen muistomerkin pys-
tyttämistä varten. Taustalla oli kuitenkin myös laajempi 
tavoite tuoda museoiden kätköihin unohdetut muinais-
korut takaisin osaksi tavallisen suomalaisnaisen arkea ja 
juhlaa. 

Muinaiskorujen muotokieli innoittajana

Kalevala Korujen kysyntä yllätti odotukset ja mallistoa 
laajennettiin nopeasti etsimällä uusia malleja museoiden 
arkistoista. Pian liki kaikki museoista löytyvät arkeologi-
set korumallit oli kuitenkin jo otettu käyttöön. Tällöin tuli 
aika panna täytäntöön Elsa Heporaudan kuuluisa lausah-

dus: ”Sen joka kopioi vanhaa, on myös luotava uutta.” 
Heporauta toivoi tämän uuden luomisen tapahtuvan kui-
tenkin vanhasta perinteestä ammentaen ja sitä raikkaasti 
tähän päivään tuoden. Tätä varten järjestettiin vuonna 
1946 korusuunnittelukilpailu, johon eri suunnittelijat 
saivat osallistua perinteisten kansanomaisten muotojen 
pohjalta suunnittelemillaan koruilla. Vaikka kilpailun ta-
soon ei Kalevala Korussa oltu täysin tyytyväisiä, kilpailu-
töiden pohjalta tuotantoon otettiin lukuisia uusia koruja. 
Esimerkiksi tämänkin päivän Kalevala Korun mallistossa 
mukana oleva Kaj Franckin Kaarna-sormus pääsi aika-
naan tuotantoon suunnittelukilpailun kautta.  

Muinaisen kulttuuriperinnön muovaaminen aikakauden 
tyyliin sopivaksi jatkui, kun vuonna 1947 kansalle esi-
teltiin Germund Paaerin Kirjokoru-mallisto. Mallistoon 

Teksti Eeva Puustjärvi, kuvat Kalevala Koru
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(jatkuu) >>

kuului 60 täysin uutta korua, jotka rautakautisen muoto-
kielen hyvin tunteva ja sitä arvostava taiteilija Paaer oli 
sommitellut perinteisten muotojen pohjalta. Kirjokoru-
mallistollaan Paaer onnistui tavoittamaan kansanperin-
teemme muotokielestä jotakin hyvin ajatonta, sillä monet 
malliston koruista ovat nousseet Kalevala Korun klassi-
koiksi, joita naiset sukupolvesta toiseen kantavat yllään. 
Tästä mallistosta saivat alkunsa muun muassa Ikiturso- ja 
Teljänneito-korut sekä Kuutar, joka on ollut yhtäjaksoi-
sesti Kalevala Korun tuotannossa 1940-luvulta asti.

Korumuotoilu palaa juurilleen

Elsa Heporaudan jäädessä pois aktiivises-
ta roolista Kalevala Korun toimin-

nassa korumalleja ryhdyttiin 
kehittämään uuteen suun-

taan. Uusien, modernia 
tyyliä edustavien 

suunnittelijoiden 
Börje Rajalinin ja 
Paula Häiväojan 
myötä Kalevala 

Korun muotoilu ir-
taantui muinaiskoruihin ja kansanperinteeseen pohjau-
tuvasta muotokielestä. Suositut arkeologiset korumallit 
pysyivät silti tuotannossa. 1990-luvulla kiinnostus kan-
sanperinteeseen ja sen myötä myös muinaiskorumallei-
hin heräsi jälleen. Tällöin Germund Paaerin jalanjälkiä 
seuraten erityisesti Kalevala Korun muotoilijat Kaisaleena 
Mäkelä ja Tony Granholm alkoivat jälleen etsiä koruilleen 
muotokieltä arkeologisista löydöistä ja muista vanhoista 
malleista. Granhomin Torin vasara 2.0 ja Mäkelän Runo-
ratsu ovat esimerkki tähän päivään päivitetystä muinais-
korusta. 

Muinaisten arkistolöytöjen lisäksi Kalevala Korun muo-
toilijat alkoivat etsiä inspiraatiota myös lähempää tätä 
päivää, kaikesta ympäröivästä. Tony Granholmin Illu-
sioni-korusarjan muotokieli on haettu jugendtyylistä ja 
Juulia-korusarjan empiretyylistä. Vesa Nilssonin Made in 
Helsinki -korumalliston korut saivat muotonsa helsinki-
läisten rakennusten yksityiskohdista. Korusarjan kautta 
saatiin myös tavalliset ihmiset osallistumaan oman kult-
tuuriperintönsä määrittelyyn ja uudelleenmuotoiluun, 
sillä ihmiset saivat lähettää kilpailuun kuvia niistä raken-
nusten yksityiskohdista, jotka heidän mielestään sopisi-
vat korusarjan aiheiksi. Esimerkiksi rakastetun Eira-ko-

run sydänkuviot on 
poimittu erään vuonna 
1907 rakennetun talon 
puuoven koristelusta Ei-
ran kaupunginosasta. 

Kalevalaiset naiset  
aikaansa edellä

Kirjokoru-mallistollaan Kalevala Koru edusti hyvin edis-
tyksellistä ajatusta kulttuuriperinnöstä.  Pitkälle 1900-lu-
vun lopulle oli nimittäin vallalla ajatus, jonka mukaan 
kulttuuriperintö tulisi pyrkiä säilyttämään mahdollisim-
man muuttumattomana tulevia sukupolvia varten. Kult-
tuuriperintöä pidettiin jonakin juhlallisena ja arkielämäs-
tä irrallisena asiana, johon ei sopinut tavallisen ihmisen 
kajota. Kulttuuriperintö haluttiin sulkea museoihin vitrii-
nien taakse, josta ihmiset saivat sitä vain lasin takaa kat-
sella. Vasta 2000-luvun alussa virallisiin kansainvälisiin 
kulttuuriperintösopimuksiin tuotiin mukaan ajatus siitä, 
että kulttuuriperintö voi olla ajassa elävää ja ihmisillä on 
oikeus myös uudistaa kulttuuriperintöä ilman että sen 
arvo siitä kärsii.  

Erityisesti vuonna 2005 Euroopan neuvoston julkista-
massa Faron puiteyleissopimuksessa kulttuuriperinnön 
yhteiskunnallisesta merkityksestä korostetaan sitä, että 
kulttuuriperintö tulisi olla elävä osa kulttuuria, eikä sitä 
tulisi eristää, vaan ennemmin tuoda lähemmäs tavalli-
sia ihmisiä. Kulttuuriperintöä ei nähdä enää staattisena 
asiana, joka tulisi pyrkiä säilyttämään mahdollisimman 
muuttumattomana, vaan jokainen sukupolvi muokkaa 
kulttuuriperintöä omalla tavallaan ja jättää siihen näin 
oman kerroksensa. Elävänä pidetyllä kulttuuriperinnöllä 
on taipumus rikastua, kun taas vitriinin taakse suljettuna 
kulttuuriperintö menettää pian osan rikkaudestaan. Tätä 
ajatusta kalevalaiset naiset veivät konkreettisesti eteen-
päin jo 1930- ja 1940-luvuilla tuomalla muinaiset koru-
mallit takaisin käyttöön ja muovaamalla niiden pohjalta 
jotakin uutta ja nykyaikaan sopivaa.

Innoitusta aineettomasta kulttuuriperinnöstä

2000-luvun alusta alkaen käsitys kulttuuriperinnöstä on 
muutenkin laajentunut huomattavasti. 
Vuonna 2003 julkistettu Unescon ai-
neettoman kulttuuriperinnön suoje-
lusopimus toi yleiseen tietoisuuteen 

”Kulttuuriperintö tulisi olla elävä  
osa kulttuuria, eikä sitä  
tulisi eristää, vaan tuoda  

lähemmäs tavallisia ihmisiä.”
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ajatuksen siitä, että kulttuuriperintöä voivat olla muut-
kin kuin konkreettiset esineet ja monumentit. Suomessa 
tämä sopimus tosin astui voimaan vasta vuonna 2013. 
Kalevala Korussa oltiin jälleen edelläkävijöitä ja ajan 
henkeä tarkkailevat korumuotoilijat toivat aineettoman 
kulttuuriperinnön Kalevala Korun korumallistoihin jo 
2000-luvun alussa. Aineettomasta kulttuuriperinnöstä 
erityisen paljon korumuotoiluunsa on ammentanut Kirs-
ti Doukas, joka tietoisesti on pyrkinyt viemään Kaleva-
la Korun korumallistoa moderniin suuntaan. Löytämällä 
moderneillekin koruilleen yhtymäkohtia erilaisista kult-
tuuri-ilmentymistä, Doukas jatkaa Elsa Heporaudan ja 
Germund Paaerin jalanjäljissä vaalien ja uudistaen suo-
malaista kulttuuriperintöä. 

Heti ensimmäisestä aineetonta kulttuuriperintöä kuvas-
tavasta korusarjasta, 
vuonna 2002 julkais-
tusta Vanamosta tuli 
huippusuosittu ja 
aikaa kestävä klas-
sikkokoru. Vanamo- 
korusarja sai innoi-
tuksena Eino Lei-
non Nocturne-runon 
säkeistä ”Tuoksut 
vanamon ja varjot 
veen, niistä sydämeni
laulun teen”. Doukasin 2010-luvulla suunnittelema  
Kulttuurivaikuttajanaiset-korumallisto ammensi niin 
ikään uudella tavalla suomalaisesta kulttuuriperinnöstä.  
Malliston korusarjat kuvaavat paitsi Helene Schjerfbec-
kin taidetta, L. Onervan runoja, Aino Acktén uraa suo-
malaisen oopperan parissa ja Aurora Karamzinin hyvän-
tekeväisyystyötä, myös laajemmin naisten merkitystä ja 
vaikutusta suomalaiseen kulttuuriin. Tasa-arvo ja naisten 
aseman vahvistaminen ovat osa suomalaista kulttuuripe-
rintöä, jota Kalevala Korussa ilmentävät myös niin ikään 
klassikoiksi nousseet Naisen ääni ja Sisar-korusarjat. 

Ilmiökorut laajentavat käsitystä  
kulttuuriperinnöstä

2000-luvulla käsitys kulttuuriperinnöstä on laajentunut 
myös niin, että kulttuuriperinnöksi voidaan lukea hyvin 
monenlaisia ajassa eläviä ja arkisiakin asioita. Tästä esi-

merkkinä Suomessa on alettu kerätä talteen elävää perin-
töä wikiluetteloon osana Unescon aineettoman kulttuuri-
perinnön yleissopimuksen toimeenpanoa. Kalevala Korun 
korumallistoihin elävä perintö on tuotu aikamme ilmiötä 
kuvastavien korusarjojen kautta. Ilmiökorut ovat saaneet 
useimmiten innoituksensa jostakin populaarikulttuu-
rin ilmentymästä, kuten muusikoista, viihdetähdistä tai 
ikoniseksi hahmoksi nousseesta urheilijasta. Ilmiökoruja 
ovat esimerkiksi Duudsoneille omistettu Elämän Roihu, 
Michael Monroen A Star All Heart, Evolution Series by 
Nightwish sekä Teemu Selänteen K8SI-koru. Aiempiin 
kulttuuriperinnöstä ammentaviin korusarjoihin verrat-
tuna nämä uudet ilmiökorut edustavat tavallisia ihmisiä 
lähellä olevia ja eläviä kulttuurin ilmentymiä.

Tekemällä populaarikulttuurin ilmiöille omat korusarjat ja 
näin osoittamalla niil-
le arvostusta Kalevala 
Koru on osaltaan voi-
nut olla mukana nos-
tamassa näitä ilmiöitä 
esiin suomalaisen kult-
tuuriperinnön uusina 
muotoina. Voidaan 
ajatella, että korusar-
joillaan Kalevala Koru 
on omalta osaltaan 
edistänyt kulttuuripe-

rintöprosessia, eli sitä miten jokin kulttuurin ilmentymä 
nostetaan erityiseen arvoon ja siihen liitetään laajempaa 
merkityksellisyyttä, joka muodostaa siitä kulttuuriperin-
töä. Samalla aineettoman kulttuuriperinnön muodot saa-
vat korun kautta konkreettisen ilmentymän, jonka kautta 
kulttuuriperintöä voi olla helpompi siirtää eteenpäin. 

Kulttuuriperintö yksilöllistyy

Tulevaisuudessa käsityksemme siitä, mikä on kulttuuri-
perintöä, tulee todennäköisesti edelleen muuttumaan ja 
kehittymään. Ajallemme tyypillinen yksilöllisyyden ko-
rostus heijastunee myös tulevaisuuden kulttuuriperintö-
käsitykseen. Yleisen ja koko kansakunnalle yhteisen kult-
tuuriperinnön sijaan paikallinen, yksilöllinen ja omaan 
elämään vahvasti liittyvä kulttuuriperintö koetaan yhä 
merkityksellisemmäksi. Perheen tai suvun omat, suku-
polvelta toiselle siirtyvät merkityssisällöt koetaan jälleen 

”Yleisen ja koko kansakunnalle  
yhteisen kulttuuriperinnön sijaan  
paikallinen, yksilöllinen ja omaan  

elämään vahvasti liittyvä kulttuuriperintö 
koetaan yhä merkityksellisemmäksi.”

<< Korumuotoilija Kaisaleena Mäkelän Runoratsu-korun  
    esikuvana on permiläinen hevoskoru tuhannen vuoden takaa. 

(jatkuu) >>
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Kalevala Koru ja Duudsonit yhdistivät voimansa ja toivat  
markkinoille korusarjan Elämän roihu. 

”Kalevala Korussa oltiin edelläkävijöitä ja 
ajan henkeä tarkkailevat korumuotoilijat 

toivat aineettoman kulttuuriperinnön  
Kalevala Korun mallistoihin jo  

2000-luvun alussa.”
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tärkeiksi. Kalevala Korun mallistoissa tätä perheen ja su-
vun sisäistä kulttuuriperintöä edustavat jo nyt esimerkik-
si Päivänsäde- ja Lapsi-korut, joihin voi hankkia heloja 
symboloimaan perheeseen syntynyttä lasta. Samoin My 
Saaga -sarja mahdollistaa hyvin henkilökohtaisen ja 
omaa elämäntarinaa kuvastavan korun rakentamisen. 

Kalevala Korun keräilyjoulukoristeet antavat mahdol-
lisuuden pukea aineelliseen muotoon suvun omaa 
kulttuuriperintöä, kuten joulunajan traditioita. Ilmiöko-
rut muiden Kalevala Korun kulttuuriperintöön pohjau-
tuvien korusarjojen joukossa ilmentävät ajatusta, jonka 
mukaankulttuuriperintö on niitä kulttuurin ilmentymiä, 
jotka ihminen kokee itselleen merkityksellisiksi ja joita 
hän haluaa siirtää eteenpäin tuleville sukupolville. Näin 

(jatkoa edelliseltä aukeamalta) >>

Muinaispukuni kantaa tarinaa

”Elsa Heporauda käytti omaa Tuukkalan pukuaan usein. 
Se oli hänen juhlapukunsa, jota hän käytti mm. vierail-

lessaan Valkoisessa talossa. Arijoutsi Heporaudan  
mukaan puku oli varsin arvokas. Sillä oli hänen  

mukaansa saanut monta härkää ja hevosta – samalla 
rahalla olisi siis saanut hankituksi paljon eläimiä.  

Meille on tärkeää, että Elsan puku on edelleen tallessa. 
Sitä on käyttäneet sukumme naiset meille merkittävissä 

juhlissa, kuten vihkiäisissä. Sen voisi siirtää  
jonain päivänä arvoiselleen paikalle vitriiniin.”

Elsa Heporauta, Elsa Heporaudan pojanpojan tytär

Elävää käsityöperintöä vaalimassa

Kalevala Korun korumallistot tarjoavat  
lukuisia mahdollisuuksia vaalia ja ilmentää  
niitä kulttuuriperinnön muotoja, jotka kukin  
kokee yksilöllisesti tärkeiksi ja arvokkaiksi.

Kirjoittaja on kasvatustieteen maisteri, joka on tutkinut 

pro gradu -työssään Kalevalaisten Naisten historiaa ja Ka-

levala Korun korumallistoja kulttuuriperintötutkimuksen 

näkökulmasta. 

Koko työ on luettavissa osoitteessa helda.helsinki.fi.

Elävän perinnön ringit ovat yksi tapa toteuttaa Unescon 
aineettoman kulttuuriperinnön yleissopimusta Suomes-
sa. Nämä monialaiset verkostot pyrkivät edistämään elä-
vien perinteiden vaalimista omalla alallaan. Joulukuussa 
2015 perustetussa käsityöringissä on mukana jo 14 käsi-
työalan tahoa ja sen koordinoinnista vastaa Käsi- ja tai-
deteollisuusliitto Taito ry. Rinki toimii solmukohtana, jos-
sa kunkin alan perinteen harjoittamisesta, siirtämisestä, 
koulutuksesta, tutkimuksesta ja tallentamisesta vastaavat 
toimijat voivat kohdata. Käsityörinki herättelee keskuste-
lua, järjestää seminaareja ja tapahtumia ja juuri ilmestyy 
laaja verkkojulkaisu ”Itsetekemisen perinne. Käsityöt elä-
vänä kulttuuriperintönä”. 

Rinki myös innostaa täydentämään Elävän perinnön  
wikiluetteloa, jonne on alle vuodessa kertynyt jo yli 60  
esimerkkiä 90 eri taholta. Käsitöistä mukana ovat mm. 
keppihevosharrastus, Korsnäsinpaidan valmistaminen, la-
sin puhaltaminen, räsymaton kudonta ja saamelainen kä-
sityöperinne.

Ringin tavoitteena on edistää käsitöiden elävää perintöä; 
taitoa ja tietoa tehdä käsitöitä erilaisilla materiaaleilla, 
rakentaa taloja tai entisöidä huonekaluja. Käsityöt ovat 
kautta aikojen siirtyneet taitajalta toiselle. Kaikki käsityö-
alan toimijat ovat tervetulleita mukaan ringin toimintaan. 
Ehkä tässä olisi sopiva rinki myös kalevalaisille naisille?
 
Lue lisää www.aineetonkulttuuriperinto.fi ja http://wiki.

aineetonkulttuuriperinto.fi 

Teksti Leena Marsio
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Asetuin taloksi. Oli loppukesä, ja tuoksuherneiden, ih-
mekukkien ja daalioiden kukinta riehakkaimmillaan. Yöt 
pilkin lasiverannan korituolissa tarkkailemassa nuppua 
ja yönkuningattaren avautumista, vaikka Möksy otti ko-
mennon oitis ja yritti ajaa minut tuolista. Kun en totellut, 
se alkoi parkua eteisessä kuin pyrkisi pois palavasta ta-
losta. Ladoin Möksyn eteen herkkuja, joita tämä atooppi-
sesta ihosta kärsivä karvapunkero oli tuomittu syömään: 
viiriäisriisiä, kanipeurakakkusia ja sydämenmuotoisia, lo-
hivalkuaispitoisia raksuja. Ei kelvannut, ja huuto jatkui. 
Turvauduin Googleen ja etsin tietoa aiheesta ”kissojen 
kuonokoppa”. Sellaisia löytyikin, mutta toimitusaika olisi 
turhan pitkä.

Möksyllä saattaa olla mukavia luonteenpiirteitä, sel-
laisia kuten lupsakkuus ja rentous. Se osasi jemmata ne 
täydellisesti. Kissa oli myös mustasukkainen kukkasille, 
jotka saivat liikaa huomiota. Ruokakaan ei maistunut, 
lukuun ottamatta hirvipateeta – leivoshaarukalla syötet-
tynä. Ehkä eläinten orpokodissa vietetty lapsuus oli jät-
tänyt Möksyyn jälkensä. Se oli ottanut vahingon takaisin, 
painoi noin kolmen normaalin kissan verran ja hyppyytti 
henkilökuntaa. Viikon paasto tuskin näkyisi missään.

Viidentenä yönä yönkuningattaren nuppu aukesi ker-
manväriseen kukkaan. Vaniljamainen tuoksu täytti ve-
rannan. Parissa tunnissa sen kukinta oli ohi, mutta ehdin 
saada siitä kuvan ja todistaa näytelmää. (Se sykähdytti 
enemmän kuin olympiakisat, joita kuulemma samaan ai-
kaan vietettiin jossain.)

Aamulla Möksy vältteli katsettani ja luimisteli sohvan 
alla. Olisiko se halunnut nähdä miesten sadan metrin fi-

naalin vai mikä nyt oli hätänä? Nuuhkin ilmaa. Hetkinen! 
Keittiössä ei tuoksunut vanilja, ei, vaan ihan jokin muu. 
Möksy oli osoittanut mieltään ja tehnyt matolle, arvaatte 
varmaan mitä. Matto oli lähes kauttaaltaan sotkun pei-
tossa. En tajunnut, mitä oli tapahtunut. Vasta latauspis-
teessään torkkuva imurirobotti loksahdutti palat yhteen: 
siivooja oli käynyt aamukuudelta.  

Nimittäin se maailman kätevimmäksi peliksi kutsuttu 
imurirobotti – noin puhelinluettelon kokoinen kapine – 
oli yrittänyt imuroida sotkun. Mutta jos roska on liian iso, 
niin fiksu robotti alkaa levittää löydöstä. Ehkä kehuttu 
”reaaliaikainen objektintunnistus” vaatii vielä pientä hie-
nosäätöä. 

Möksyn muinainen hirvipatee oli niin huolellisesti 
kiinni matossa, että jouduin vuokraamaan painepesu-
rin. Imurin puhdistamisessa en saanut juuri apua maa-
hantuojalta, sillä hänen huutonaurustaan ei meinannut 
tulla loppua. Oli pakko ostaa uusi robotti vanhan tilalle. 
Maahantuoja ei kyennyt naurultaan lähettämään siliko-
nivahvisteisia suodatinosia eikä D:n muotoista, testeissä 
ylistettyä telaosaa. 

Sirpalle ja Eskolle on ehkä kerrottava, että imurin ta-
kuu on voimassa 12.8.2018 saakka. Yönkuningattaren 
pistokas juurtui hyvin, ja se saattaa kukkia jo viiden vuo-
den päästä. 

Kirjoittaja on kirjailija ja luovan kirjoittamisen ohjaaja, 

jonka intohimona ovat puutarhat. Hän asuu Mikkelissä.

Teksti ja kuva Mari Mörö

Möksyn hirvipatee

Tuttavapariskunta lähti lomalle ja pyysi minua kissa- ja kukka- 

vahdiksi. Möksy on maailman kiltein olento, kerrottiin. Ja kaktuksien 

aateliin kuuluva yönkuningatar kukkisi todennäköisesti tuona  

aikana. Minua ei tarvinnut paljon houkutella, vaikka kissan  

karkailusta varoitettiin. Möksy ei saisi päätyä enää paikalliseen  

löytöeläintaloon, jossa sillä oli jo oma, kalliiksi tullut kantapöytänsä. 

Lähtiessään isäntä kehaisi, että oli säätänyt pienen pölyimurirobotin 

putsaamaan keittiön ja eteisen joka aamu. Sinun on varmasti kiva 

tulla siistiin keittiöön, he kiittelivät. ”Ostat tuollaisen, kun tajuat 

miten kätevä se on!” 

Kolumni
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Sirkka-Liisa Mettomäki, miten  
vuotesi on alkanut?

Kun olen töissä Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa, 
niin vuoteni alkaa aina suuren talon vuosikertomuksen 
tekemisellä ja toimittamisella. Lisäsäpinää tänä vuonna 
toi Tieteiden yö tammikuun puolivälissä. Mutta pieni 
kiire ei minua haittaa. Pidän dead lineista, koska niin 
asiat tulevat tehdyiksi.

Millaisena toivot Pirran tavoittavan  
ihmiset tulevana vuonna?

Toivon, että vastakin ihmiset ja erityisesti kalevalaiset 
naiset lukevat Pirtaa mielellään ja kokevat sen antavan it-
selleen merkityksellistä sisältöä. Meillä on tosi kiinnosta-
va ja paljon mahdollistava teema tänä itsenäisyyden juh-
lavuonna. Lähden siitä, että pystymme jakamaan Pirran 
kautta tietoa ja tuottamaan elämyksiä, ehkä jopa haasta-
maan. Pirta ilmestyy sen verran harvoin, että lehti ei sovi 
oikein keskustelukanavaksi, mutta voimme kertoa asiois-
ta eri näkökulmista ja siten saada ihmiset ajattelemaan. 

Sinulla on pitkä ja läheinen suhde Kale-
valaisten Naisten Liiton toimintaan.  
Miten olet aikoinaan tullut mukaan ja 
mitä kaikkea olet liiton puitteissa tehnyt?

Juuri edesmennyt Kirsti Mäkinen nappasi minut mukaan 
Liiton toimintaan 1980-luvulla. Työskentelin SKS:ssa Ka-
levalan 150-vuotisjuhlavuoden 1985 tehtävissä ja Kirs-
tihän oli juhlavuoden toteuttamisessa yksi avainhenki-
löistä. Nähtävästi tein hommani sen verran hyvin, että 
minusta tuli Liiton julkaisujaoston jäsen. Siitä jatkoin 

kulttuurijaostoon niin, että kymmenisen vuotta luotta-
mustehtävissä tuli täyteen. Sen jälkeen olen ollut huono 
tai hyvä – miten sen nyt ottaa – jäsen, eli lähinnä vain 
maksanut jäsenmaksuni.

Olet viestintäjohtaja Suomalaisen Kirjalli-

suuden Seurassa. Mikä työssäsi on parasta?

Parasta ovat erilaiset ihmiset, joita olen vuosikymmenten 
saatossa saanut tavata, joitakin ihan lyhyesti, joistakin 
on tullut ystäviä. SKS on minulle paras mahdollinen työ-
paikka, tulkoon se tässä sanotuksi sentimentaalisuuden 
uhallakin. Olen myös huomannut, että toimin parhaiten 
vuorovaikutuksessa. Olen siis enemmän joukkuepelaaja 
kuin yksintekijä.

Kalevalaisten Naisten liitto on valta- 
kunnallinen kulttuurijärjestö. Missä 
kaikkialla sinun juuresi, jälkesi ja  
ajatuksesi ovat Suomen kartalla?

Olen niin kuin suurin osa meistä suomalaisista, kotoisin 
eri puolilta Suomea. Isä oli Etelä-Pohjanmaalta, äiti Poh-
jois-Karjalasta. Olen syntynyt Rovaniemellä, mutta kou-
luni olen käynyt Etelä-Pohjanmaalla. Opiskelin Helsingin 
yliopistossa ja Helsinkiin olen jäänyt, koska työ on täällä. 
Mutta kyllä nuoruusaika ja kouluvuodet ovat vaikutta-
neet niin, että miellän itseni eniten eteläpohjalaiseksi, jos 
jokin maakuntaidentiteetti pitää valita. Mutta Suomi on 
pieni maa ja meitä on vähän, turha tästä on kinata muu-
ten kuin leikkimielellä.

Käytännön hyviä tekoja
Sirkka-Liisa Mettomäki on Pirta-lehden uusi päätoimittaja.  

Kalevalaisten Naisten Liitto on tuttu hänelle jo yli 30 vuoden ajalta. 
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Ja edelliseen viitaten: Vihta vai vasta? 

No, vihta

Jos voisit herätä jollain toisella  
aikakaudella, missä ajassa toivoisit  
eläväsi?

Enpä ole tätä koskaan miettinyt. Olen tosi kiinnostunut 
1400−1500-luvun Italian renessanssista, joten sanotaan, 
että sinä ajassa. Olisihan se ihan mieletöntä, jos olisi saa-
nut tuntea Leonardon ja Michelangelon.

Jos haluaisit nostaa jonkun naisen  
”kansakunnan kaapin päälle” tai ”kansan 
katseeseen”, kuka se olisi?

En nostaisi ketään kansakunnan kaapin päälle. Meillä on 
ollut, on ja varmasti tulee olemaan monia naisia, jotka an-
saitsisivat myös julkista kiitosta ja huomiota, mutta joten-
kin vierastan sitä, että sijoitetaan naisia ja miehiä kaapin 
päälle. Tällä hetkellä maan ja maailman tila on minusta 
sellainen, että voisimme enemmän esimerkiksi medias-
sa esitellä käytännön hyvien tekojen, vaikka pienienkin, 
ihmisiä, ja saada sitä kautta ihmiset huomaamaan, että 
minäkin voin tehdä jotain. Tuntuu, että ilmassa on vähän 
sellaista avuttomuutta, voi kun tulisi joku ja tekisi jotain, 
eikä ole itseluottamusta siihen, että minäpä teen nyt näin. 
Pirrassa tulemme pitämään tämän asian mielessä!

Marimekko vai muinaispuku? Vaiko kansal-
lispuku ja mikä? Miten pukeutuisit mihin-
kin tilaisuuteen ja mitä muistoja sinulle 
liittyy kyseisiin pukineisiin?

Marimekkoja on ollut paljonkin, aikanaan ei paljon muu-
ta ollutkaan. Muinaispukua ei ole koskaan ollut päällä, 
mutta eihän sitä koskaan tiedä. Kansallispukua en omis-
ta, mutta koulumme perinteen mukaan oppikoulun vii-
meisen luokan viimeisen viikon pidin tädiltä lainattua 
pukua. Se oli kaunis Hämeen puku.

Kaiken kaikkiaan olen huono vaateihminen. En tiedä 
muodista mitään, enkä materiaaleista, enkä mistään. Us-
kon, että olen tämän teemavuoden jälkeen viisaampi. Pu-
keutuessani lähden siitä, että ajattelen millainen päivä on 
tulossa tai millainen tilaisuus ja pukeudun sen mukaan 
aika konservatiivisesti, jopa tylsästi. Mutta mukavuus on 
tärkeää ja se, että vaatteet tuntuvat jotenkin omilta.

Kiitos Sirkka-Liisa. Jäämme odottelemaan mielenkiintoisia 
Pirran numeroita tänä vuonna.

Uutta päätoimittajaa haastatteli Laura Seesmeri.

Kuva Gary Wornell
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Tolkien, Kalevala ja Kullervo 

Kalevala on ollut monille kirjailijoille suurenmoinen tari-
noiden lähde. Brittikirjallisuuden merkkinimistä William 
Morris, J. R. R. Tolkien ja C. S. Lewis ovat synnyttäneet 
fantasiamaailmaansa enemmän tai vähemmän Kalevalan 
pohjalta. Heidät lumosi pohjoinen, joka oli heille enem-
män kuin pelkkä fyysinen paikka. 

Pohjoinen oli tarinoita ja satuja, jotka eivät olleet todelli-
sia mutta silti totta. William Morris koki luovansa kuvitel-
tuja todellisuuksia ja Tolkien kirjoittavansa kuvitteellista 
historiaa siitä, mikä olisi muinoin saattanut olla totta. 
Lewis julisti, että kirjailijan keksimän maailman tuli älyl-
lisesti ja tunnetasolla vastata sitä maailmaa, jossa sillä 
hetkellä eletään.
    
John Ronald Reuel Tolkienilla (1892–1973) oli hyllyssään 
Morrisin romanttinen runoelma The House of the Wolfings 
(1888), jossa mukailtiin Kalevalaa ja Kullervon tarinaa. 
Siitä ja ”suomalaisista balladeista” inspiroitunut Tolkien 
alkoi noin sata vuotta sitten kirjoittaa tarinaa Kullervosta. 
Työ jäi kesken, mihin ehkä vaikuttivat hänen opintonsa ja 
joutumisensa sotaan. Hän ei itse ole tarkentanut tekstin 
syntyajankohtaa. Aikahaarukka on vuosissa 1911–1916. 
Vuonna 1911 hän luki Kalevalaa, joten kenties hän aloitti 
Kullervonsa vasta vuoden 1912 puolella.
  
Keskeneräinen eeppinen runoelma The Story of Kullervo on 
nyt suomennettu nimellä Kullervon tarina (WSOY 2016). 
Se sisältää Tolkienin tekstihahmotelman lisäksi myös 
kirjan toimittaneen Verlyn Fliegerin kommentaariosuu-

den sekä Tolkienin esseitä Kalevalasta. Kirja on ehdoton 
avainteos Tolkienin suhteesta Kalevalaan ja johdattaa hä-
nen tarumaailmansa alkulähteille. Kullervon tarinan ovat 
suomentaneet Kersti Juva, Jaakko Kankaanpää ja Alice 
Martin.

 

Omien kielien kehittelyä

Nuori Tolkien oli haltioissaan. Mitä enem- 
män hän luki suomalaisista, oudosta kan- 
sasta, sitä kotoisammaksi hän tunsi olonsa.  
Hänelle Kalevala ei ollut niinkään eepos  
kuin kokoelma hurjia ja primitiivisiä  
tarinoita sekä mytologisia balladeja. Niissä  
oli sellaista alkuvoimaa, jota Englannin ja muun  
Euroopan kirjallisuudesta oli karsittu  
vuosisatojen kuluessa.
   
Kielistä kiinnostuneelle Tolkienille ei riittänyt  
W. H. Kirbyn englanninkielinen tuore Kalevalan  
käännös (1907). Hän ei pitänyt sitä laadukkaana.  
Hän päätti hankkia alkuteoksen ja opetella suomea. 
Aloitettuaan opinnot Oxfordin yliopistossa hän löysi 
Exeter Collegen kirjastosta suomen kieliopin ja  
alkoi puurtaa Kalevalaa läpi. 

Vaikka Tolkien koki sanojensa mukaan tappion yrittäes-
sään opiskella suomea, Kullervon tarinan kommentaa-
reissa esitellyt nimihahmotelmat osoittavat perehtymistä 
kieleen. Hän valitsi henkilöille ja paikoille nimiä aluksi 

Kertomus ajasta jolloin  
   taiat olivat vielä nuoria
Teksti Sisko Ylimartimo
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Kalevalasta mutta ryhtyi sitten muokkaamaan ja keksi-
mään niitä itse.
 
 Tolkienin nimistö herättää jännittäviä mielleyhty-

miä. Kullervon tarinassa esiintyy maa nimeltä Ke-
men me, Mahtimaa. Flieger kommentoi, että se 
esiintyy jo hyvin varhaisissa haltiakielen muistiin-
panoissa tarkoittamassa Venäjää. Hän arvelee sen 
perustuvan nimeen Kemi ja viittaa jokeen ja kau-
punkiin Pohjois-Suomessa. Arvailun jatkaminen 
on kiehtovaa – ehkä Tolkienilla olikin käytössään 
silloisen autonomisen Suomen kartta? Jos hänen 
kuvitellaan silmäilleen siitä Venäjän Karjalaa, toi-

nenkin mahdollisuus nimeksi on olemassa. 
Myös Vienanmeren rannalla on Kemin kau-

punki, sekin oman Kemijokensa suulla. 
Lisäksi Untamon kotitila on Tolkienilla 
nimeltään Puh sa. Sekä Karjalasta että 

Koillismaalta löytyy Puhos-niminen kylä.
             

Jokaisen kielen takana on muinainen myto-
logia, joka on yhdistelmä todellisesta ja kuvit-

teellisesta maailmasta, summasi Tolkien. Ei ole 
kieltä ilman mytologiaa eikä mytologiaa ilman 

kieltä. Ennen suomea hän oli innostunut walesista 
(kymristä). Hänen suurhaltiakielensä quenya poh-

jautuu paljolti suomeen.  

Kullervo ja Túrin

Kun Tolkien sai idean Englannin omasta eepoksesta, aja-
tus versoisi ja kasvaisi Kalevalan ison tammen tapaan 
myöhemmin kokonaiseksi mytologiaksi maailmasta, jon-
ka hän nimeäisi Keski-Maaksi ja jossa kilpailtaisiin maa-
gisesta sormuksesta samaan tapaan kuin Kalevalassa ih-
memylly Sammosta.
 
Tolkien ideoi, että mytologiassa edettäisiin suuresta kos-
mologisesta alkumyytistä vähäisempiin romanttisiin sa-
tuihin, joille loistoa antaisi huikaiseva myyttinen tausta. 
Kenties ajatukseen on vaikuttanut Kalevalan kerrokselli-
suus maailman myyttisestä luomiskertomuksesta viikin-
kiaikoja heijasteleviin ja maanläheisempiin seikkailuihin?       
Keskeneräisen Kullervon pohjalta kehkeytyivät Túrin Tu-
rambarista kertovat tarinat, jotka Tolkienin poika Chris-
topher Tolkien toimitti isänsä kuoltua. Túrinille ja Kul-
lervolle on yhteistä onneton lapsuus, ero vanhemmista, 
suhde omaan sisareen sekä väkivaltainen loppu. Silmarin-

nionissa (The Silmarinnion 1977, suom. 1979), on luku 
Túrinin seikkailuista. Laajempi kokonaisuus tarinasta il-
mestyi ensin Keskeneräisten tarujen kirjassa (Unfinished 

Tales of Númenor and Middle-Earth, 1980, suom. 1986), 
myöhemmin itsenäisenä teoksena Narn i chîn Húrin –  

Húrinin lasten tarina (The Children of Húrin, 2007, suom. 
2007). Christopher Tolkienin mielestä ensimmäinen tarina  
Túrinista oli valmis ennen vuotta 1919, siis kohtalaisen 
pian Kullervo-hahmotelman kirjoittamisen jälkeen. 

(jatkuu) >>

”J.R.R. Tolkienille Kalevala ei ollut niinkään eepos 

kuin kokoelma hurjia ja primitiivisiä tarinoita sekä  

mytologisia balladeja.”

Ku
va 

WSOY:n kuva-arkisto
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Tarinassa Túrin Turambarin isä Húrin on lähtenyt sotaan 
ja hänen oletetaan kaatuneen. Túrin joutuu eroon per-
heestään, hänestä tulee lainsuojaton ja rosvoilevan jouk-
kion johtaja. Túrin tapaa lohikäärmeen katseen sokaise-
man kauniin neidon, joka vain itkee. Hän antaa neidolle 
nimen Níniel, Itkuneito. He rakastuvat. Níniel on raskaa-
na, kun hän luulee Túrinin kuolleen. Kun hän saa tietää 
tämän olleen Húrinin poika, oma veljensä, hän heittäytyy 
kosken kuohuihin. Túrinille paljastuu, että menehtynyt 
rakastettu olikin hänen sisarensa Niënor. Suruissaan hän 
syöksyy miekkaansa.  

Pohjoinen valo

Kalevala inspiroi kuvataiteellisestikin Tolkienia. Hänel-
tä on säilynyt vesiväri- ja tussipiirros The Land of Pohja 
(Pohjan maa), joka on vuoden 1914 lopulta. Kuvassa on 
kultalatvainen puu tai oikeammin kolme toisiinsa sulau-
tuvaa puuta. Niiden latvojen takana on sininen kultareu-
nainen kiekko, ehkä aurinko. Tolkienin kuvataidetta tut-
kineet Wayne G. Hammond ja Christina Scull olettavat, 
että aihe voi viitata Väinämöisen soittoon, jossa aurinko 
ja kuu laskeutuvat puiden tasalle kuuntelemaan. 

Pohja-sanan perusteella voisi Hammondin ja Scullin mu-
kaan kyseessä olla myös kohtaus taivaanvalojen ryöstä-
misestä, mihin viittaa se, että Tolkien leikkasi maalauk-
sen kahteen osaan niin, että sen yläosan violetin läpän 
takaa paljastuu jääpuikkojen reunustama sininen taivas. 
Kaksiosainen akvarelli on julkaistu Kullervon tarinassa 
etukannen esiön ja suojapäällyksen kuvituksena.

Kuva-aiheessa on myös nähty yhteys Tolkienin mytolo-
giassa esiintyviin Valarin Kahteen Puuhun, hopeiseen ja 
kultaiseen, jotka puhkeavat maasta, hohtavat valoa ja va-
laisevat Kuolemattomien Maan ja joiden kukinnan mu-
kaan aletaan laskea aikaa. Pahat voimat tulevat Valinoriin 
ja tuhoavat Puut, joiden Valo häviää ikiajoiksi maailmas-
ta ja Valinorin ylle laskee pimeys. 

Pohjoinen oli 1800-luvun lopun väsyneessä Euroopassa 
koettu puhtaaksi, turmeltumattomaksi ja mystiseksi il-
mansuunnaksi, josta koittaisi uusi valo ihmiskunnalle. 
Jos pohjoisesta hehkuikin valoa, 1900-luvun suursodat 
edustivat Tolkienille pimeyttä, ja niiden synkkä heijastus 
oli hänen mytologiansa taustalla. 

Toisen maailmansodan riehuessa Tolkien suri suomalai-
sia, kun näytti siltä, heidän käy sodassa huonosti. Hän 
kirjoitti Christopherille toivovansa, että hän olisi ehtinyt 
käydä tuhansien järvien maassa ennen sotaa. Olihan suo-
men kieli melkein ”pilannut” hänen alkututkintonsa ja 
Kalevalassa oli Silmarillionin siemen. Silloin kun hänen 
olisi pitänyt Oxfordissa ahertaa opintojensa parissa, hän 
oli lukenut suomea ja tutkinut Kalevalan eriskummallista 
kieltä.

Kirjoittaja on vapaa tietokirjailija ja erikoistunut  

kuvataiteen ja kirjallisuuden tutkimukseen.

”Ei ole kieltä ilman mytologiaa  

eikä mytologiaa ilman kieltä.”

<< Kuva © The Tolkien Trust
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   ljas  
    klassikkouutuus 

Juhlavuoden kunniaksi Kalevala Koru tuo 

Kalevalan päivänä mallistoonsa kaksi uutta 

klassikkokorua, joista ensimmäinen on yleisön 

toivoma malli yrityksen perustamisvuodelta 

1937 ja toinen täysin uusi historiallinen malli 

Kemin museosta. Kalevalan päivä on jatkossa-

kin omistettu historiallisille klassikkokoruille, 

joita suunnitellaan joko uusien korulöytöjen 

pohjalta tai tuomalla esiin parhaimpia löytöjä 

Kalevala Korun arkistoista.

Uusi klassikko Uljas
Juhlavuoden kunniaksi Kalevala Koru julkistaa täysin uu-
den historiallisen korumallin. Idea koruun tuli museoko-
rujen asiantuntijalta Kalevalaisten Naisten Liiton puheen-
johtajalta Ildikó Lehtiseltä. 

Uljas-riipuksen esikuva on Kemin Lautiosaaresta löy-
tynyt saamelaisten käyttämä vyöllisrengas. Rengas ripus-
tettiin vyöhön, ja siihen kiinnitettiin mukana kuljetettavia 
pieniä tarve-esineitä. Ensimmäisen renkaansa lapsi sai 
kastelahjaksi suojaksi pahaa vastaan, ja iän karttuessa 
renkaita tuli lisää. Erityisesti naiset lisäsivät niitä vyö-
hönsä kilisemään arvon merkiksi ja osoitukseksi varal-
lisuudesta. Korun aihe, ympyrään sijoitettu häntäänsä 
pureva kissaeläin, on ikivanha ja laajalle levinnyt. Kemin 
vyöllisrengas lienee kulkeutunut idän kauppateitä pitkin 
pohjoiseen ja lopulta karjalaisten kauppiaiden mukana 
saamelaisten asuttamalle alueelle satoja vuosia sitten.

Pronssinen Uljas-riipus on upea lisä Kalevala Korun 
historiallisten korujen kokoelmaan. 

Viikinkiaikainen solkimalli  
ensimmäisestä kokoelmasta
Viime vuonna järjestimme Toivotuimmat klassikot -kam-
panjan, jossa kuluttajien oli mahdollista äänestää Kalevala 
Korun ensimmäisessä korukokoelmassa olleita korumal-
leja juhlavuoden 2017 ajaksi uudelleen tuotantoon. Kam-
panja onnistui yli odotusten ja ääniä annettiin yhteensä 
yli 9000 kappaletta! Suosituimmaksi malliksi äänestyksen 
perusteella osoittautui viikinkiaikainen solki, joka yrityk-
sen ensimmäisessä 40 korun kokoelmassa oli koru numero 
7. Viikinkiaikana muodissa olleita pyöreitä solkia on löy-
tynyt läntisestä Suomesta useita kymmeniä, mikä kertoo 
korumallin suosiosta. Symboliikaltaan koru on myös mie-
lenkiintoinen. Sen keskusaiheena on Hannunvaakuna, jota 
pidettiin pahalta suojelevana merkkinä. Kehää koristaa 
neljä sisäänpäin katsovaa eläimen päätä, joiden mielikuvi-
tuksellinen muoto kiehtoo meitä edelleen. 

Korujen toimitukset myymälöihin ovat juuri alkaneet.

Kirjoittaja on Kalevala Korun asiakasmarkkinointipäällikkö.

Teksti Mari Kotka, kuvat Kalevala KoruU
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Kalevala
inspiroi yhä uudelleen 
Kalevala on kiinnostanut kuvataiteilijoita, sävel-

täjiä ja kirjailijoita 1800-luvulta lähtien. Kirjalli-

suudessa Kalevala näyttää olevan tällä hetkellä 

melkeinpä suosionsa huipulla; viitteitä Kaleva-

laan löytyy hyvin monenlaisista kirjoista.

Teksti Merja Leppälahti

Ensimmäiset Kalevalan vaikutuksesta syntyneet kirjalliset 
teokset olivat Aleksis Kiven Kullervo-näytelmä vuonna 
1860/1864 ja Zacharias Topeliuksen satunäytelmä Kyp-
ron prinsessa (1860). Vuosisadan vaihteen molemmin 
puolin Kalevala-aiheisia näytelmiä julkaisivat erityisesti J. 
H. Erkko (Aino 1893, Kullervo 1895, Pohjolan häät 1902) 
ja Eino Leino (Sota valosta 1900, Väinämöisen kosinta 
1905 ja Karjalan kuningas 1917; myös Helkavirsiä (1903 
ja 1916). 

Tämän jälkeen Kalevala-aihe oli harvinainen, kunnes 
1960- ja 1970-luvulla Kalevalaan tartuttiin jälleen, nyt 
uudenlaisella otteella. Kalevalaisia teemoja yhdistettiin 
nykyaikaisiin ja arkisiin aiheisiin ilman sen kummempaa 
juhlallisuutta. Mm. Matti Rossi, Arvo Turtiainen, Mar-
ja-Leena Mikkola ja Lauri Viita hyödynsivät lyriikassaan 
kansanrunoutta ja Kalevalaa; myös Anu Kaipainen tarttui 
aiheeseen useissa romaaneissaan. Erkki Mäkisen romaa-
nissa Ohoh Lemminkäinen (1972) ylioppilas Harri Nilsiä 
samastuu Lemminkäiseen. Tunnetuin tämän ajan Kaleva-
lan uudelleentulkitsijoista on kuitenkin Paavo Haavikko. 
Haavikon runoeepos Kaksikymmentä ja yksi (1974), sii-
tä erilliseksi muokattu näytelmä Kullervon tarina (1982) 
ja ennen kaikkea proosaruno ja televisiokäsikirjoitus  
Rauta-aika (1982) ravistelivat käsityksiä Kalevalasta ja 
herättivät vilkasta keskustelua. 

Kalevalaa uusin sanoin 

Haavikon Rauta-ajan jälkeen Kalevala-aihe vaikutti jon-
kun aikaa loppuun käsitellyltä, kunnes 1990-luvun tie-
noilla siitä innostuttiin jälleen. Koko Kalevalan sisältä-
vistä uudelleenkirjoitetuista teoksista tunnetuin lienee 
vuonna 1999 ilmestynyt Kai Niemisen Kalevala 1999. Sii-
nä alkuperäisen Kalevalan tapahtumat ovat saaneet suo-
rasanaisen muodon. Lyhennettyjä ja tiivistettyjä Kalevala- 
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versioita ovat Petri Rajalan laatimat selkokieliset Väinä-

möinen (1993), Lemminkäinen (1995) ja Kalevala (1999).

Aulis Rintalan laatimassa teoksessa Kalevala nykysuo-

meksi (2006) on käytetty kalevalamittaa, mutta oudot 
ilmaukset korvattu nykylukijalle tutummilla. Risto Potto-
sen Kalevala suomeksi ja Inkeri Mikkolan Kalevala yleis-

kielelle käännettynä ovat molemmat ilmestyneet vuonna 
2009. Kummassakin on mukana koko Kalevala runomuo-
dossa, Mikkolalla osin myös kalevalamitta.
 
Kalevalaa on kirjoitettu uudelleen myös eri murteilla. 
Vuonna 1999 ilmestyi Matti Lehmosen Kalevala savon 

kielellä. Tämän jälkeen Kalevalaa tai sen osia muokattu 
eri murteille useita kertoja, esimerkiksi Aulis Rintala on 
julkaissut teokset Kullervo pohojalaanen (2000) ja Kaleva-

la eteläpohjalaisella murteella (2008). Elma Kleemola on 
muokannut osan Kalevalasta Laitilan murteelle teoksessa 
Kalevalaa laitla murttel (2003). Kaikissa näissä Kalevalas-
ta on juonen lisäksi säilytetty runomuotoisuus. 

Tutut sankarit uusissa seikkailuissa 

Petteri Hakkaraisen teoksen Väinämöinen, vanhana syn-

tynyt alaotsikkona on Romaani Kalevalasta (2004).  Hak-
karainen on kirjoittanut koko Kalevalan uudelleen humo-
ristisesti karikoituna suorasanaisen romaanin muotoon. 
Vielä tunnetumpi Kalevalan uudelleenkirjoitus on Johan-
na Sinisalon romaani Sankarit (2003). Teoksessa kaikki 
Kalevalan tapahtumat ja henkilöt on siirretty huolellisesti 
nykyaikaan, mutta henkilöhahmot ovat muuttuneet tä-
män päivän julkisuuden henkilöiksi, uusiksi sankareiksi. 
Usein Kalevalan tapahtumia kuvataan uudelleen eri näkö-
kulmasta tai jatketaan kertomusta siitä, mihin se päättyi. 
Hannu Mäkelän Moinen mies (1989) päästää Väinämöi-
sen itsensä kertomaan tapahtumista omasta näkökulmas-
taan. Vuonna 2012 ilmestynyt Seija Vilénin Pohjan akka 

puolestaan antaa vanhainkodissa asuvan Louhen muis-
tella menneisyyttään.

Juha Ruusuvuoren Lemminkäisen laulu (1999) kertoo 
nuoresta Ahti Saarelaisesta, joka jäi aikanaan meriretkil-
tään maihin naituaan nauravaisen Kyllikin. Tämän osoit-
tauduttua uskottomaksi Ahti lähtee jälleen maailmalle. 
Teoksen itsenäinen jatko-osa on nimeltään Jurmo (2001). 
Nimihenkilö Jurmo on Ahti Saarelaisen pojanpoika, mut-

ta sekä Ahti että Kyllikki ovat jo ajat sitten kuolleet ja 
suoranaisia Kalevala-viitteitä on vähän. 

Kalevala-aihetta laajentaa myös Jari Tammen Kalevan sol-

ki (2002). Harri Hietikon teoksessa Roger Repo ja tuonen 

väki (2005) ja Mikko Karpin teoksessa Väinämöisen vyö 
(2007) kalevalainen maailma on nykymaailman rinnalla 
piilossa oleva maailma, jonne siirtyminen on mahdollis-
ta.  Timo Parvelan ”Sammon vartijat” -trilogiassa (Tulite-

rä 2007, Tiera 2008 ja Louhi 2009) Kalevalan tapahtumat 
ovat todellista menneisyyttä, vaikka nyky-Suomessa elä-
vät päähenkilöt eivät sitä tiedä. 

Kalevalaan ja kotimaiseen kansanperinteeseen liittyvät 
myös mm. Anne Leinosen Vaskinainen (2015) sekä Mer-
vi Heikkilän nuortenkirjat Louhen liitto (2015) ja Tuonella 

kulkijat (2016). 

Kalevala on edelleen voimissaan ja väkevä inspiraation 
lähde myös kirjoittajille. Monissa julkaistuissa kotimai-
sissa fantasianovellikokoelmissa ja -antologioissa sekä 
harrastajalehdissä julkaistuissa novelleissa näkyy selvästi 
kirjoittajien kiinnostus kotimaiseen kansanperinteeseen 
ja Kalevalaan. 

Kirjoittaja on turkulainen folkloristi, tietokirjalija ja 

kriitikko.

Entä miten Kalevala näkyy lasten- 

kirjoissa ja sarjakuvissa? Niistä sekä  

Kalevalatulkinnoista Suomen ulko- 

puolella voit lukea verkkosivuiltamme, 

josta koko artikkeli löytyy. 
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Kalevalaisten Naisten Liiton teemavuotta Samaa sukua 
vietettiin vuonna 2016 ja tämä teema näkyy loistavasti 
myös Larin Paraske -palkinnon saaneen Ingá-Máret Gaup-
Juuson elämässä ja taiteessa. Palkinto jaettiin 15.10.2016 
Suomen Kansallismuseossa pidetyssä Naiskuva meillä ja 
muualla -seminaarissa. 

Larin Paraske oli kuuluisa inkeriläinen runonlaulaja, joka 
on saavuttanut lähes ikonistisen aseman suomalaisessa 
kansanrunoudessa. Hänen kunniakseen nimettyä palkin-
toa on jaettu vuodesta 1966 lähtien ja se jaetaan henkilöl-
le, joka jatkaa runonlaulajien kulttuuriperintöä nykyajas-
sa. Nyt palkinnon saanut Ingá-Máret Gaup-Juuso käyttää 
musiikissaan vanhaa saamelaista perinnettä, jonka poh-
jalta hän luo nykyaikaista ja kiehtovaa joikumusiikkia. 
Gaup-Juuson palkitseminen juuri Samaa sukua -juhla-

vuonna korostaa myös Suomen alkuperäiskansan saame-
laisten rikasta ja ajankohtaista kulttuuriperintöä.  

– Olin erittäin otettu kun sain tämän palkinnon, sillä 
samalla tämä tunnustus tuo arvoa myös rikkaalle joiku-
perinteelle ja saamelaiskulttuurille. Se on samalla kun-
nioitus koko Saamen kansalle, sanoo Gaup-Juuso. 

– Jo lapsena kamppailin itsekseni, että riittääkö tule-
vaisuudessa musiikki tuomaan minulle elannon. Sydän 
sanoi, että musiikki on minulle niin tärkeä elämässä ja 
tulevaisuudessa, että kyllä se tuo leivän.

Puhutteleva joiku

Musikaalisen taustan omaava ja laulamisella aloittanut 
Ingá-Máret Gaup-Juuso tuo musiikissaan omat juurensa 
esille esiintyen ennen kaikkea äidinkielellään saameksi. 
Hän on osallistunut myös moniin suuriin teatteriproduk-
tioihin kuten Norjan kansallisteatterin ja Saamenmaan 
Beaivvas teatterin ohjelmiin. Hän luonnehtii omaa tyy-
liään perinnejoikaamiseksi, sillä oma kulttuuri on kai-
ken taustalla. Luontevimmin Gaup-Juuson joiut tulevat 
saameksi, hänen omalla äidinkielellään, sillä näin tunne 
tulee parhaiten esille ja tunne on jopa tärkeämpi tässä 
kuin taito. 

Ingá-Máret Gaup-Juuso tunnetaan joikaajana ja joiku, pe-
rinteinen saamelaismusiikki, on yksiäänistä vokaalimu- 
siikkia, jonka laulutapa vaihtelee Saamenmaan eri osissa. 
Joiun kohde kuvataan tarkasti ja se voi tapahtua musiikil-
lisia symboleja käyttäen, mutta myös teksti hakee tehoa 
vertauskuvista. Pohjoissaamelaisessa joiussa tämä koros-
tuu käsityksessä siitä, ettei saamelainen joikaa jostakin 
aiheesta vaan jonkin: joikataan henkilö, tunturi tai eläin. 
Joikutekstit sisältävät vertauskuvia, jotka otetaan usein 
luonnosta. 

Saamelaisen kulttuuriperinnön lähettiläs

 Gos don leat eret eli mistä olet kotoisin? Larin Paraske -palkinnon  

 saaneelle joikutaiteilija Ingá-Máret Gaup-Juusolle kotipaikka ja juuret ovat tärkeitä.

Teksti Helena Ruotsala, kuvat Tuomas Elenius  

”Tärkeässä osassa joiuissa on  
luonnon merkitys ja luonnon  
kunnioittaminen.”

<< Kalevalaisten Naisten Liiton toiminnanjohtaja Sirpa Huttunen  
    (oik.) ojentamassa palkintoa.
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Gáup-Juuson tekee itse joikuja läheisistään, ympäristöstä 
ja ajankohtaisista asioista: 
– Perinne on joikujen kivijalka. Joikujen lyriikat ovat osa 
saamelaisten kirjallisuutta. Uusia joikuja teen senkin ta-
kia, että joikuperinne säilyisi. Jotta voin tehdä uusia, on 
opeteltava ensin vanha perinne ja entiset, kuten arkistoi-
hin talletetut joiut yhteisön jäsenistä.

– Saameksi esiintyessäni joikuun liittyy paljon sano-
ja, joita ei voi kääntää muille kielille. Inspiraationa ovat 
saamelaisten perinteet ja luonto. Tärkeässä osassa joiuis-
sa on luonnon merkitys ja luonnon kunnioittaminen. On 
vain yksi maa ja sitä varten on otettava huomioon vanho-
jen ihmisten opetukset. Joiuista oppii.

Saamelainen kulttuuriperinne on tärkeä osa Ingá-Máret 
Gaup-Juuson elämää. Joikumusiikin lisäksi käsityöllä, 
duoddjilla on siinä tärkeä osa. Saamelaiskulttuurissa on 
paljon hiljaista tietoa, joka opitaan vähitellen tekemällä, 
ei kirjoista lukemalla. 

– Se on meidän arvomaailmamme perusta ja auttaa 
meitä toimimaan monin tavoin.

Suomen puolella, mutta Ruotsin rajalla sijaitsevassa Kare-
suvannossa syntynyt ja siellä koulut käynyt Gaup-Juuso 
elää varsin ylirajaista elämää, sillä hänelle valtioiden tai 
eri kielten rajat Saamenmaassa eivät merkitse paljoa. Hä-
nen arjessaan toimii myös kielellinen tasa-arvo; pohjois-
saami, suomi, norja ja ruotsi sujuvat. Gaup-Juuso asuu 
tällä hetkellä Karesuvannossa, mutta viettää perheineen 
paljon aikaa myös Kautokeinossa, sillä hänen miehensä 
on Norjan kansalainen. Myös hänen taustansa edustaa 
Kalotin ylirajaisuutta, sillä Ingá-Máretin äiti oli Kautokei-
nosta, Norjasta. Kotona on myös kaksi pientä lasta. Gaup-
Juuson työhön kuuluvat myös erilaiset lasten kerhot ja 
kurssit, joiden avulla hän siirtää kulttuuriperintöä seu-
raavalle sukupolvelle. Se kertoo myös osaltaan taiteesta ja 
vahvasta identiteetistä. Ingá-Máret Gaup-Juuso esiintyy 
Pohjoismaissa ja tekee yhteistyötä muiden pohjoismais-
ten muusikoiden kanssa. 

”Saamani palkinto  
on kunnioitus koko 
Saamen kansalle.”
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Nykysuomalaisen elämään verrattuna keskiajalla eli vuo-
sien 1200-luvulta 1500-luvulle esineitä oli merkittävästi 
vähemmän. Meille tuttua kulutuskulttuuria ei ollut. Tämä 
korosti yksittäisten esineiden saamaa huomiota, erityises-
ti jos ne oli valmistettu arvokkaista materiaaleista. Kun 
keskiaikainen kullattu hopeasormus kertoi rakkaudesta, 
viesti tavoitti yleisönsä.

Sormusten kuvastama rakkaus on sekä hengellistä että 
maallista. Näitä kahta ei voinut keskiajalla helposti toi-
sistaan erottaakaan. Kirkoista tutuin kristillisin aihein va-
rustetut sormukset muodostivat keskiajan koruryhmistä 
kaikkein suosituimman. Kristilliset kuva-aiheet – Raa-
matun hahmot, pyhimykset ja ihmetarinat – ilmaisivat 
ja vahvistivat hartaudenharjoitusta, osoittivat kantajansa 
uskoa.

Usko ja äidinrakkaus

Suosittu kuva-aihe oli Neitsyt Maria sylissään Jeesus-lap-
si. Tällainen koru ei kertonut ainoastaan omistajansa 
hartaudesta, vaan myös äidin ja pojan välisestä rakkau-
desta. Hienoin tällaisista sormuksista nostettiin ruop-
pauksen yhteydessä Turun linnan edustalta Aurajoesta 
vuonna 1860. Keskiaikaiselle sormukselle ominaisesti se 
on erittäin jykevä. Sitä ei voinut välttyä näkemästä. Tu-

run sormuksessa Neitsyt Maria ja Jeesus-lapsi on kuvattu 
pilviverhon keskelle, ja Neitsyt Marian takaa loistavat au-
ringonsäteet. Ne viittaavat Johanneksen ilmestykseen eli 
Ilmestyskirjaan, jossa erääksi mystiseksi ennusmerkiksi 
kuvaillaan taivaalla näkyvä nainen.

Joissakin keskiajan sormuksissa on kuvattu kolmikko: 
pyhä Anna sylissään Neitsyt Maria ja Jeesus-lapsi. Esi-
merkki sellaisesta löydettiin metallinilmaisimella Ikaalis-
ten Tukonsaaresta syyskuussa 2011. Tällaisissa sormuk-
sissa äitien ja lasten väliset lämpimät suhteet korostuvat, 
sillä pyhä Anna oli Neitsyt Marian äiti ja tämä taas Jee-
suksen äiti.

Sormusten kuva-aiheiden uskonnollista voimaa korosti-
vat koruihin liitetyt käsitykset. Se, mihin sormeen sor-
mus pujotettiin, oli ollut oleellista antiikin ajoista lähtien. 
Varsinkin nimetön oli tärkeä, sillä siitä uskottiin johtavan 

Suomen muinaisajoista puhuttaessa harvemmin mainitaan sana rakkaus. 

Tuo suloisen väkevä tunne on kuitenkin jättänyt jäljen keskiajan  

sormuksiin. Pienestä koostaan huolimatta sormusten  

rakkaudenosoituksilla oli suuri vaikutus ihmisiin. 

Teksti Visa Immonen

Sormus 1: Turun linnan edestä Aurajoesta vuonna 1860 löydetty hopeasormus on kullattu.  
Sen keskellä istuva Neitsyt Maria kantaa sylissään Jeesus-lasta. Kehän reunoille on kuvattu enkelit.

1.
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hermo tai suoni suoraan sydämeen, sielun majapaikkaan. 
Sormuksen teksteillä ja kuvilla, etenkin jos ne viittasivat 
yliluonnolliseen, oli tätä linjaa pitkin suora yhteys sydä-
meen eli ihmissieluun. Sydän oli keskeinen aihe myös 
myöhäiskeskiajan verimystiikassa sekä pyhän sydämen 
ja pyhän veren kulteissa. Niissä pohdiskeltiin ja kunnioi-
tettiin Kristuksen kärsimyksiä ja juhlittiin ehtoollisen ih-
mettä.

Kristukselta, Neitsyt Marialta ja muilta pyhiltä henkilöil-
tä haettiin yleisen suojeluksen ohella hyvin konkreetti-
sia asioita, kuten apua verenvuotojen tyrehdyttämiseen. 
Modernin ihmisen silmissä tällaiset uskomukset saattavat 
näyttäytyä kummallisina, mutta pyhimysten voimaan us-
kominen ei ollut vahingollista magiaa. Keskiajan ajatte-
lussa ei tehty erottelua taikauskon ja varsinaisen uskon 
välille. Sellainen kuului vasta reformaation jälkeiseen 
mielenmaisemaan.

Rakkaus on uskollinen

Kihlajaiset ja häät olivat keskiajalla tärkeitä sormussere-
monioita. Siksi monet meille säilyneistä koruista ilmen-
tävät tavalla tai toisella maallista, pariskunnan välistä 
rakkautta ja uskollisuutta. Usein toistuva kihlasormusten 
symboli on kaksi toisiaan koskettavaa kättä tai kahden 
käden pitelemä sydän. Tällaista korua kutsutaan uskolli-
suussormukseksi.

Vanhimpia suomalaisia uskollisuussormuksia on Hämeen 
linnasta löydetty 1300-luvun esine, jonka kehään on kai-

”Sormusten kuvastama rakkaus on  

sekä hengellistä että maallista.”

verrettu ranskankielinen värssy amoure vanit toute coce 
eli rakkaus voittaa kaiken. Tämä on ainoa suomalainen 
keskiajan esine, johon on kirjoitettu ranskaa. Motto tuo 
tuulahduksen keskieurooppalaisesta hovikulttuurista ja 
aatelisista lemmenleikeistä runosäkeineen, sydämineen 
ja rakkausmagioineen.

Suurimpaan suosioon uskollisuussormukset nousivat 
1500-luvulla. Hienoimpia niistä on Raision Kuninkaa-
nojan löytö, jonka kehässä kaksi kättä pitelee sydäntä. 
Kultasormukseen on kaiverrettu kahden henkilön eli kih-
laparin nimikirjaimet. Muita uskollisuussormuksia tun-
netaan muun muassa Turun keskustasta, Kökarin kirkon 
alueelta, Mynämäen kirkosta sekä Sarkalahden Luumäel-
tä. Etenkin kirkkojen lattioiden alta on talletettu runsaas-
ti epäjaloista metalleista tehtyjä uskollisuussormuksia. 
Kirkkoon sormukset ovat voineet joutua hautaan vaina-
jan mukana laitettuina rakkaudenosoituksina tai sitten 
arkisemmin niitä on pudotettu sormista ja hävitetty kir-
konmenojen yhteydessä.

Sydänten solmuja

Yhteen liitettyjen käsien ohella rakkauden symbolina 
hyödynnettiin sydämiä, ketjua ja solmuja. Toisinaan jä-
reisiin hopeasormuksiin kuvattiin pelkästään sydän. Sen 
symboliikka saattoi olla maallinen tai hengellinen. Sydän 
viittaa joko Kristuksen kärsimykseen ja verimystiikkaan 
tai yhtä hyvin maallisen rakkauteen.

Sormus 2: Metallinilmaisinharrastaja löysi Ikaalisten Tukonsaaresta hopeasormuksen syksyllä 2011. Siihen on kuvattu pyhä Anna, 
ja vasemmalla hänen sylissään istuu Annan tyttärenpoika Jeesus ja oikealla tytär Neitsyt Maria. Heitä ympäröi kukkaseppele.

Sormus 3: Ranskankielinen värssy ”amoure vanit toute coce” eli ”rakkaus voittaa kaiken” kiertää Hämeen linnasta löydettyä 
1300-luvun sormusta. Keskellä kaksi kättä pitelee sydäntä. Sormus on tuulahdus keskieurooppalaista hovikulttuuria Suomessa.

Sormus 4: Raision Kuninkaanojalta paljastui 1950-luvulla kullattu hopeasormus. Siinä rakkauden symbolina kaksi kättä tarraa 
sydämeen.

3. 4.

(jatkuu) >>

2.
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Karjalankannaksella sijainneesta Kivennavan pitäjästä 
kirkon läheltä löydettiin hopeasormus vuonna 1882. Sen 
keskelle on kuvattu sydän, jota ympäröi kukkaseppele tai 
orjantappurakruunu. Sormuksen kehää koristavat siivek-
käät enkelit. Symboliikan perusteella kyse on hartaudel-
lisesta kuvastosta. Tämä Kivennavan sydänsormuksen 
innoittama koru kuuluu myös Kalevala Korun mallistoon. 
Sen valmistus ehdittiin jo lopettaa, mutta malli nostettiin 
uudelleen tuotantoon Toivotuimmat klassikot -yleisöää-
nestyksen perusteella.

Maallisempaa rakkauden symboliikkaa edustaa Janakka-
lan kirkon läheiseltä pellolta poimittu hopeasormus. Sen 
löysi keväällä 2014 metallinilmaisinharrastaja. Keskusai-
heena on kahden nuolen lävistämä sydän. Sydäntä kan-
nattelevat kahdelta puolelta kehään kuvatut alastomat 
ihmisparit. Hahmot lienevät historian ensimmäinen pa-
riskunta eli Aatami ja Eeva.

Jutikkalan kartanon mailta Valkeakosken Sääksmäeltä 
löydettiin 1850-luvulla kultasormus, joka nykyään kuu-
luu Blåfield-suvun yksityisomistukseen. Vuoden 1500 
tienoilla valmistettua korua koristaa kaksi lenkkiä, jotka 
muodostavat sidoksen, ja sisäpuolelle on kaiverrettu sak-
sankielinen teksti Maria, auta, jotta kykenen. Solmu- tai 
lenkkikuvio viittaa uskollisuuteen ja rakkauteen.

Kihlasormuksiksi sopivat spiraalille kierretyt korut, kuten 
Kansallismuseossa vailla taustatietoja oleva kultasormus 

Sormus 5: Karjalankannaksen Kivennavalta jo 1880-luvulla  
löydetty hopeasormus on rikkoutunut. Sen keskelle on kuvattu 
kukkaseppeleen tai orjantappurakruunun sisään sydän.

Sormus 6: Nykyisin metallinilmaisinharrastajat löytävät valtaosan 
keskiajan loistokoruista. Tämä hopeasormuksen katkelma löytyi 
Janakkalan kirkon ja pappilan väliseltä pellolta. Siinä nuolien  
lävistämää sydäntä kantavat Aatami ja Eeva.

5.

6.

Suomen keskiajan kuuluisin sormus kuului pyhälle Henrik-piispalle. Legendan mukaan Lalli sivalsi Henrikin sormen 
irti. Sormessa oli tiukasti kiinni piispan virkasormus. Sormi ja sormus löydettiin seuraavana keväänä Köyliön järvestä 
jäälautalta. Kaiverruskuva pyhän Henrikin sarkofagista Nousiaisten kirkossa.

5.
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1500-luvun lopusta osoittaa. Sen sisäpuolelle on kaiver-
rettu kahden ihmisen nimikirjaimet. Spiraalimuoto viittaa 
käärmeeseen. Hämeen linnasta sekä Turun tuomiokirkosta 
tunnetaan kultasormuksia, joihin on kaiverrettu ja emalilla 
väritetty käärmeen suomuja ja pieni matelijan pää.

Spiraali- ja käärmesormukset olivat renessanssiajan suo-
simia koruja. Itsensä ympäri kiertyvä käärme symbolisoi 
ikuisuutta ja pysyvyyttä, mutta spiraalimuoto muistuttaa 
myös pohjoismaisista esihistoriallisista sormuksista. Ko-
risteettomat spiraalisormukset olivat Pohjolan erikoisuus, 
ja niiden esikuvana on saattaneet olla paikalliset esihis-
torialliset löydöt. Renessanssiajan oppineet nimittäin pi-
tivät spiraalisormuksia todistuksena muinaisesta vaimon- 
ostamisen perinteestä, mikä teki kiertyvästä muodosta 
sopivan kihla- ja hääsormuksiin.

Sormukset rakkauden todistajina

Rakkautta ei juuri mainita Suomen vanhimmissa keski-
aikaisissa teksteissä, etenkään sen maallisessa muodos-
sa. Sormukset kuitenkin todistavat, että tuo vahva tunne 
oli osa elämää ja siitä haluttiin kertoa. Hartauselämän 
rinnalla kihloja ja avioliittoa juhlistettiin rakkauskuvin. 
Koruissa rakkaussymboliikka oli monivivahteista, eikä se 
jäänyt muilta huomaamatta sormusten näyttävyyden ja 
kultaseppien valmistamien taidokkaiden yksityiskohtien 
ansiosta.

”Sormukset todistavat, että rakkaus, 

tuo vahva tunne, oli osa elämää ja  

siitä haluttiin kertoa.”

Sormus 7: Jutikkalan kartanon mailta löydettiin keskiaikainen  
kultasormus kauan ennen nykyistä muinaismuistolakia, ja sen  
tähden koru on edelleen yksityisomistuksessa. Kahden lenkin 
muodostama solmu symboloi yhteenkuulumista ja kihloja.  
Sormuksen sisällä on saksankielinen rukous Neitsyt Marialle.

Sormus 8: Hämeen linnaa restauroitaessa 1950- ja 1960 
-luvulla löydettiin kruunattua käärmettä muistuttava sormus. 
Sen pinnassa on jälkiä emalikoristelusta.

7. 8.

Kirjoittaja on kulttuuriperinnön tutkimuksen apulais-

professori Helsingin yliopistossa ja tutkii muun muassa 

keskiajan esinekulttuuria.
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Kalevalan päivä  
Helsingin taidemuseossa 
Tennispalatsissa

28.2.2017 klo 16–18.45  
HAM, Tennispalatsi, Helsinki

Koruseminaari, suomalais-ugrilaisia  
kansallispukuja, pelimannimusiikkia,  
lausuntaa ja kädentaitoja.
Tule kansallispuvussa tai ilman  
Kalevalan päivän tunnelmaan.

Vapaa pääsy. Tervetuloa! 

Luentosalissa 17.00_18.00 

Kalevala Koru 80 vuotta
Juhlavuoden korujen julkistaminen
Toimitusjohtaja Riitta Huuhtanen

Rakkautta, uskoa ja valtaa – Sormukset  
keskiajan ja uuden ajan alun Suomessa
Professori Visa Immonen

Perinteinen ja moderni kulttuuriperintö  
Kalevala Korussa
FM Eeva Puustjärvi

Paula Häiväoja – muotikielen  
ja korujen uudistaja 
Professori Pirjo Hirvonen 

Hyppäys runolauluun

Suomessa ja Vienan Karjalassa järjestetään runo-
laulupäivä kaikissa niissä kunnissa, joista Elias 
Lönnrot on saanut runoaineistoa Kalevalaan. 
Päivä sisältää runolaulukonsertteja ja työpajoja 
koululaisille ja yleisölle.  
Päivästä tehdään myös radio- ja tv-ohjelmia.
 
Runolaulupäivä on 25.4.2017.
Tapahtuman pääjärjestäjä on Juminkeko-säätiö.

Ohjelma
Tervetuloa, professori Lotte Tarkka

Lönnrot ja Kanteletar, FT Niina Hämäläinen
Mateli Kuivalatar, FT Tiina Seppä
Larin Paraske, FT Senni Timonen

Larin Parasken runolauluja, muusikko,  
MuT Ilona Korhonen

– Runonlaulajain osuus nykyisen Suomen  
luomiseen on niin suuri, että heidän nimiensä ja  
tekojensa tunteminen kuuluu yleiseen kansalais- 
sivistykseen, kirjoittaa Martti Haavio teoksensa  
Viimeiset runonlaulajat saatesanoissa 1943.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Ei ennakkoilmoittautumista.
SKS:n juhlasaliin mahtuu 100 henkeä.

Kantelettaren laulajat 
28.2.2017 klo 14−16 SKS:n juhlasalissa,  

Hallituskatu 1, Helsinki

Muistikko
Itsenäisyyden 100-vuotisjuhlakeruu 
jatkuu 6.12.2017 saakka
Muistikossa on jo lähes tuhat tarinaa. 

Kerro sinäkin Muistikossa omat  
tarinasi ja jaa ne muiden kanssa. 
muistikko.finlit.fi

sen Suomen
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Rohkea. Ajassa. Aito.  
Suomen rakastetuin koru  
80 vuotta
Tänä vuonna 80 vuotta täyttävä Kalevala Koru esittelee 

Rohkea. Ajassa. Aito. Suomen rakastetuin koru 80 vuotta 

-näyttelyn, joka on myös osa Suomi 100-ohjelmaa. 

 
Kalevala Korun näyttely tuo esiin yrityksen roolia suoma-
laisessa yhteiskunnassa kautta vuosikymmenten. 

– Haluamme juhlia yhdessä Suomen ja suomalaisten 
kanssa. Juhlanäyttelymme yhdistää yrityksemme tari-
nan suomalaisiin yhteiskunnallisiin ja ajankohtaisiin tee-
moihin ja samalla peilaa esimerkiksi naiseuden roolia ja 
sen muutosta viime vuosikymmeninä. Haastamme myös 
näyttely-yleisöä pohtimaan tulevaisuuden mahdollisuuk-
sia kanssamme, toteaa Kalevala Korun toimitusjohtaja 
Riitta Huuhtanen.

Näyttely rakentuu kuuden eri teeman,  
ns. kuuden eri näyttelytilan kautta:

1. Kalevala Koru syntyy naisten rohkeudesta
2. Suomalaista käsityötä ja huipputeknologiaa
3. Modernia korumuotoilua ja muotia
4. Ennakkoluulotonta yhteistyötä
5. Arvoista tekoihin
6. Tulevaisuutta luomassa

Teematilojen ohessa näyttelykävijä voi tutustua esillä ole-
viin yli 200 eri koruun kahdeksan vuosikymmenen ajalta. 
Näyttelyn eri teemat esitellään videoiden, valokuvien ja 
tarinoiden kautta kiinnostavalla ja monipuolisella tavalla. 
Näyttelykävijä voi virtuaalilasien avulla solahtaa Kaleva-
la Korun tehtaalle Helsingin Pitäjänmäkeen seuraamaan 
koruvalmistusta tai päästä kokeilemaan omia sepäntaito-
jaan kultasepän työpisteessä. 

Näyttely on esillä vuoden 2017 ajan Oulussa, Jyväsky-
lässä, Kuopiossa, pääkaupunkiseudulla, Rovaniemellä ja 
siirtyy vuonna 2018 Lappeenrantaan. 

Pohjois-Pohjanmaan museo, Oulu  19.1.–3.3. 2017
Suomen käsityön museo, Jyväskylä  11.3.–7.5.2017
Kuopion museo, Kuopio  13.5.–26.8.2017
Rovaniemen taidemuseo, Rovaniemi  3.11.2017–4.3.2018

Kalevala Koru  
suunnittelee korun  
Kalevalanmaa-teokseen
Suomen kansallisooppera ja -baletti on solminut yhteis-
työsopimuksen Kalevala Korun kanssa. Kalevala Koru 
suunnittelee kaulakorun, jonka innoittajana on marras-
kuussa 2017 ensi-iltansa saava Kalevalanmaa-teos. Koru 
on kannanotto suomalaisen peräänantamattomuuden ja 
sisäisen voiman tärkeydestä.

Kalevalanmaa on Suomen kansallisoopperan ja -baletin 
mittava suurteos, joka juhlistaa Suomen itsenäisyyden 
100-vuotista taivalta. Teoksen koreografi on Kansallisba-
letin taiteellinen johtaja Kenneth Greve. Tarina ammentaa 
Suomen historian ja kulttuurin merkkipaaluista ja yhdis-
tää rohkeasti eri taidemuotoja keskenään. Lopputulokse-
na on leikkisä, hullu ja koskettava teos, joka voi syntyä 
vain ulkopuolisen silmin. 

Korun suunnittelee muotoilujohtaja Kirsti Doukas, joka 
on luonut myös Vanamo, Lähde, Naisen ääni ja Pohjan-
tähti -korusarjat.

Kalevalanmaan kantaesitys on 3.11.2017.

Liitolle varattu lippuja 18.11. näytökseen

Kalevalaisten Naisten Liitto on varannut lippuja  
18.11. Kalevalanmaa-esitykseen. Toimi pikaisesti,  
sillä lippuvarauksia otetaan vastaan 5.2. asti: 
leena.asp-rinne(at)kalevalaistennaistenliitto.fi tai  
puh. 050 4122 021. 
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Intohimona brändit
Mainosalalla tähänastisen työuransa tehnyt Maria Uunila 

aloitti lokakuussa Kalevala Korun Design Management 

-johtajana. Marialle brändit ja niiden kehittäminen ovat 

intohimo, joka on johdattanut häntä työuralla eteenpäin.

Maria Uunila tunnustaa olevansa Kalevala Korussa en-
simmäistä kertaa asiakkaan työroolissa. Kalevala Korulle 
hän siirtyi SEKistä, joka on yksi Suomen merkittävimmis-
tä markkinointiviestinnän palveluntarjoajista. SEKissä 
hän vastasi design-palveluista, jotka käsittivät mm. yri-
tys- ja brändi-identiteettien suunnittelua sekä palvelukon-
septointia ja tilasuunnittelua.

– Olen työskennellyt koko 17-vuotisen työurani ajan 
mainosalalla; eri design- ja bränditoimistoissa monipuo-
lisissa tehtävissä. Vaikka työ oli erittäin mielenkiintoista 
ja palkitsevaa, mietin, että joskus olisi mukava olla asiak-
kaan puolella ja nähdä sitä kautta kokonaisuutta toisesta 
näkökulmasta. 

Kalevala Korussa Design Management -johtajan tehtävä 
on uusi. Marian vastuulle kuuluvat Kalevala Koru ja Lap-
ponia-brändit, niiden markkinointi, viestintä sekä mallis-
tojen hallinta. 

– Pidin entuudestaan yrityksestä ja Kalevala Koru oli 
jossain vaiheessa jopa asiakkaani. Kalevala Koruun liit-
tyy paljon hyvää; hyvä etiikka, arvomaailma on kunnossa 
ja yrityksellä on mielenkiintoinen historia. Se, millainen 
yrityksen arvomaailma on, missä korut valmistetaan ja 
kannetaanko huolta muustakin kuin omasta liikevoitosta 
– ne ovat nykypäivän kuluttajalle puhuttelevia tekijöitä. 
Nämä asiat ovat Kalevala Korussa kunnossa. 
Hän myöntää, että työsarkaakin riittää. 
– Meidän pitäisi entistä paremmin viestiä näistä asioista 
ulospäin. On vielä paljon sellaista, mitä kuluttajat eivät 
meistä tiedä. 

Maria nostaa keskiöön suomalaisen työn. 
– Suomalainen työ merkitsee minulle turvallisuutta ja 

luotettavuutta. Se tarkoittaa elinvoimaista yhteiskuntaa ja 
eettisyyttä. Se, että talossamme työskentelee näin monta 
ihmistä korujemme parissa, tuo Kalevala Koruun valta-
vasti lisäarvoa. 

Kohti kärkeä

Maria on lähtenyt uuteen tehtävään avoimin ja uteliain 
mielin. Työlista näyttää olevan pitkä, vaikka paljon on 
tehtykin jo lyhyessä ajassa. 

– Koen, että minulla on Kalevala Korulle paljon annet-
tavaa, mutta myös paljon opittavaa. Brändi on kaikille 
suomalaisille tuttu ja sillä on vahva fanikunta, mutta mei-
dän täytyy jatkossa tavoittaa entistä paremmin myös ne 
kuluttajat, jotka eivät ole vielä korujemme pariin löytä-
neet. Itse kuuluin aiemmin juuri tähän haastavaan nais-
kuluttajien joukkoon. 

Kalevala Koru on keikkunut vuosia Suomen arvostetuim-
pien brändien listan kärkipäässä. Suomen tunnetuin ko-
rumerkki se on ollut jo pitkään. Maria tähyää vielä eteen-
päin. 

– Haluan, että viiden vuoden päästä olisimme kärki-
joukossa ylipäätään Suomen rakastetuimmista brändeis-
tä. Haluan, että meistä ollaan entistä enemmän kiinnostu-
neita, meitä seurataan ja meidän taustamme tunnistetaan. 
Olen positiivisella asenteella ja luottavaisena. Meillä on 
todella paljon mahdollisuuksia.

Maria Uunilan mukaan on kiinnostavaa, kun yrityksen omistajana on kulttuurijärjestö. 
           –  Se tuo toimintaan omanlaista arvomaailmaa ja luo pitkäjänteisyyttä yrityksen toimintaan. 

Teksti Petra Nikkinen, kuva Suva Sievilä
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Juhlistamme vuotta yhdessä Suomen ja korunystävi- 
emme kanssa. Niin kuin koruyritykselle hyvin sopii, 
tuomme vuoden aikana markkinoille monia merkittä- 
viä uutuuksia ja julkistamme kiinnostavia yhteistyö-
kumppanuuksia. 

Näyttely käynnistää juhlavuoden

Rohkea.Ajassa.Aito. Suomen rakastetuin koru  
80 vuotta -juhlanäyttely lähtee liikkeelle Oulusta Poh-
jois-Pohjanmaan museosta. Maaliskuussa siirrymme 
Jyväskylään ja kesäksi Kuopioon. Syksyllä on vuo-
rossa pääkaupunkiseutu ja jouluksi suuntamme Ro-
vaniemelle. Tavoitteena on näyttelyn kautta tavoittaa 
mahdollisimman iso ja monipuolinen korunystävien 
joukko. Haastamme myös kalevalaiset naiset hyö-
dyntämään upeaa näyttelyämme omiin sidosryhmä- 
tilaisuuksiin.

Juhlanäyttelymme on osa Suomi 100 -tapahtuma- 
kokonaisuutta.

Naisten asialla

Kalevala Koru on naisten perustama, naisten omistama ja 
naisten johtama yritys. Tämän asian tuomme jatkossa yhä 
selkeämmin myös suuren yleisön tietoon, ja haluamme sa-
malla puhua vahvemmin tyttöjen ja naisten asian puolesta.

Maaliskuun naistenpäivä 8.3. on omistettu tälle tee-
malle, ja silloin julkaisemme rohkean ja poikkeuksellisen 
yhteistyön tunnetun suomalaisen kuvanveistäjän Kim 
Simonssonin kanssa. Simonsson on tunnettu keramiik-
kaveistoksistaan, joissa hän kuvaa tyttöhahmoja anar-
kistisella ja poikkeavalla tavalla. Hänen tunnetuimmat 
veistoksensa on nyt siirretty korujen muotoon yhteis-
työssä Kirsti Doukasin kanssa. Sylkevä tyttö- ja Lätäk-
kö-tyttö-korut tulevat myyntiin maaliskuussa. Samalla

käynnistyy Kalevala Korun  
markkinointikampanja, joka on  
vahva kannanotto tasa-arvon ja  
yhdenvertaisuuden puolesta.

Kaksi ikonia  
yhdessä

Huhtikuussa kaksi  
vahvaa kotimaista muotoi-
lubrändiä, Iittala ja Kalevala Koru, 
tuovat markkinoille yhteisen tuotteen, jossa Iittalan tun-
nettu Vitriini ja Kalevala Korun suosittu Hehku-riipus 
näyttäytyvät yhdessä. Iittala on yksi Suomen tunnetuim-
mista ja arvostetuimmista tuotemerkeistä aivan kuten Ka-
levala Korukin, ja nyt nämä ikonit yhdistyvät tuotteeksi 
ensimmäisen kerran. Siksi yhteistyöllämme on aivan eri-
tyinen merkitys.

Vuosi huipentuu joulukuussa

Olemme pyytäneet kahdeksaa suomalaisen korumuo-
toilun eturivin tekijää suunnittelemaan korun Kalevala 
Korun Pohjoinen valo -kokoelmaan. Kaikkia kahdeksaa 
korua yhdistää kotimainen jalokivi – Luumäen berylli. 
Tämä upea korukokonaisuus julkistetaan syntymäpäivä-
nämme 8.12. arvoisellaan tavalla, ja tähän korumuotoi-
lun juhlaan myös juhlavuotemme huipentuu.

Tervetuloa juhlimaan kanssamme!

Kirjoittaja on Kalevala Korun toimitusjohtaja. 

Kalevala Korun
kuulumiset

Teksti Riitta Huuhtanen, kuva Kalevala Koru

Tervetuloa  
juhlavuoteen!

Vuosi 2017 on Kalevala Korulle erityisen merkityksellinen – 

Suomen täyttäessä 100 vuotta Kalevala Koru juhlii  

80-vuotista taivaltaan.
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Persoonallinen pukeutuja

8

”Minun uusi vaatteeni on melkein aina jonkun toisen 
vanha. Parasta on, jos se on jonkun mummon tai isotädin 
vanha. Olen ollut viehättynyt aikakausipukeutumisesta 
eli vintagevaatteista jo nuorena tyttönä. Lukioiässä aloin 
etsiä kirpputoreilta 1960–1970-lukujen hippihenkisiä 
vaatteita. Muistan tuolta ajalta esimerkiksi leveälahkeiset 
farkkuni jäykkää farkkukangasta, myrkynvihreän kapean 
mokkatakin ja keijumaiset sifonkiminimekot. Tyyli ei var-
masti ollut kovin johdonmukainen tai aikakausiautentti-
nen, mutta vanhojen vaatteiden etsintä oli hauskaa, jopa 
koukuttavaa. Siitä ja kirpputoreista tuli harrastus.

Tyylini on elänyt vuosien mittaan, ja nyt nelikymppisenä 
rouvana parhaiten ylle istuu kurvikkaanlinjakas 1950-
luku. Pukeudun mielelläni siroihin kenkiin, istuvaan ylä-
osaan ja hiukan polven alapuolelle ulottuvaan helmaan. 
1950-luvussa minua viehättää myös väri- ja kuviomaail-
ma. Ajan abstraktit kuosit ja herkät ruusukuviot vetoavat 
yhtä lailla. Pidän myös laadukkaista villa- ja puuvillakan-
kaista, puhumattakaan ihanista pehmeistä kesäviskoo-
seista. 

Kun kurveja on jonkin verran kertynyt, vaatteiden hyvä 
leikkaus on arvossaan. 1950-luvun vyötärölinja on yleensä 
luonnollisella korkeudella, mikä sopii vartalolleni, ja vaat-
teen rakenteella ja sopivalla, ajanmukaisella aluspukeutu-
misella voi luoda illuusion aikakauden kapeasta vyötäröstä. 

Harjoittelulla vintagen maailmaan 

Vintagepukeutuminen vaatii harjoitusta kuten mikä ta-
hansa taiteenlaji. Harrastuksen alussa vei aikaa jo tyylin 
piirteiden haltuunotto ja yksittäisten vaatekappaleiden 
etsiminen: leveä helma tarvitsee alushameen, kengät sa-
man aikakauden laukun, vartaloa myötäilevä juhlaleninki 
hyvin istuvat alusvaatteet.

Vaatteiden ostamisessa auttaa, kun tietää perusmittansa: 
rinnan-, vyötärön- ja lantionympäryksen sekä mieluisan 
helman pituuden. 1970-lukua vanhemmat vintagevaat-
teet eivät juuri koskaan jousta, joten parikin senttiä liian 
pieni vaate on todellakin pieni.

Teksti Elina Teerijoki, kuva Juri Nummelin
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Hankin vaatteeni enimmäkseen kirpputoreilta ja vinta-
geharrastajien Facebook-ryhmistä, silloin tällöin myös 
alan liikkeistä. Käyttäisin vintageliikkeitä ja ulkomaisia 
nettikauppoja enemmänkin, jos rahatilanne sallisi, sillä 
valikoima ja palvelu ovat niissä mainiot. Ompelen myös 
itse vaatteita, etenkin kesähameita ja -leninkejä, vanhois-
ta kankaista vanhoilla kaavoilla. Olen epäortodoksisesti 
hyödyntänyt ompelussa myös verhoja ja lakanoita, en 
vain vaatetuskankaita.

Kestää aikansa oppia pukeutumaan luontevasti vinta-
geen. Autenttisuuden jäljittely ei toimi joka tilanteessa, 
sillä nykypukeutuminen ei ole läheskään yhtä muodol-
lista kuin 1950-luvulla. Sen ajan pukeutumisohjeissa 
määritellään tarkoin, millainen on hyvä aamupäiväasu, 
millaiset kengät sopivat iltapäiväpukuun ja mikä on riittä-
vän, muttei liian hieno teatteripuku. En noudata etikettiä, 
vaan pukeudun usein tavalla, jota 1950-luvun Suomessa 
olisi pidetty räikeänä – käytän mielelläni kirkkaita väre-
jä ja täysin aikakautta rikkovia kuviollisia sukkia. Täs-
tä huolimatta monen mielestä olen huolellisesti pukeu-
tunut, vaikka asuni ei ole kummempi kuin suora hame, 
pusero ja neuletakki. 1950-luvulla se olisi ollut arkinen, 
jopa tyttömäinen yhdistelmä – aikuinen nainenhan käytti 
kävelypukua! 

Vintagepukeutumisen suurin harmi on se, että vaatteet 
kuluvat. Joskus ajattelen, että kauneimpia vaatteita ei pi-
täisi edes käyttää, vaan säilyttää. Jos puku on ateljeetyötä 
tai taidokkaasti kotiommeltu, toista samanlaista ei toden-
näköisesti ole olemassakaan. Upeimmat ompelutekniset 
yksityiskohdat ovat juhlavaatteissa, joita luonnostaankin 
käyttää harvakseltaan. Eniten käykin sääliksi kauniita ar-
kivaatteita, etenkin villaisia talvipukuja. Niitä voi säästää 
hoitamalla oikein: huolehtimalla tuuletuksesta ja paikal-
lispuhdistuksesta sekä pesemällä koneen sijasta käsin, 
kun on pakko. Joskus kauniin, mutta kuluneen puvun 
voi pelastaa muokkaamalla sen uusiksi, esimerkiksi pur-
kamalla yläosan ja tekemällä helmasta hameen.
 
Vintagepukeutuja ei myöskään ole immuuni vartalon 
muutoksille. Olen viime vuosina kasvanut ulos muuta-
masta lempivaatteesta raskauden ja ikääntymisen tuo-
mien lisäkilojen vuoksi. Se harmittaa, mutta onneksi 
menneen ajan tapana oli, että ompelija varasi vaatteeseen 
kunnon saumanvarat. Niitä ei nykyvaatteista löydy.

Hyviin puoliin taas kuuluu paitsi toivotun tyylin ja tun-
nelman löytäminen, myös se, että vaatteet ovat yleensä 
hyvälaatuisia ja uniikkeja.
Parasta on kuitenkin se, että kun tyylinsä on löytänyt, 
samat vaatteet näyttävät hyviltä vuodesta toiseen. Vinta-
gevaate ei mene pois muodista, koska se on jo vanha ja 
siksi trendien kierron ulottumattomissa.”

Kirjoittaja on toimittaja ja tietokirjailija, joka rakastaa vanho-

ja cocktailpukuja ja bloggaa osoitteessa hopeapeili.blogspot.fi
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Arviot

Satavuotiasta itsenäistä Suomea juhlitaan monin eri ta-
pahtumin ja teoksin. Kulttuurihistorioitsi-
joiden toimittama ja kirjoittama itsenäisen 
Suomen kulttuurihistoria ilmestyi jo syksyllä 
2016, jolloin se ehti osallistua Tieto-Finlandia 
kilpaan. Tässä SKS:n julkaisemassa teoksessa 
luodaan moniääninen katsaus sadan vuoden 
ajalta erilaiseen Suomeen – tai moniin eri nä-
kökulmiin Suomesta. Erityisen ansiokasta on, 
että teoksen lukuisat artikkelit keskittyvät mo-
nenkirjavaan arkeen – niin maalla kuin kau-
pungissa, Suomen eri osissa, eri sosiaaliryh-
missä ja myös niiden arjessa, jotka joutuivat 
eri syistä Suomen jättämään maaltapaon suurina vuosina.  

Teos jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäinen osa, Tun-
teva yhteisö, käsittelee itsenäistymisestä toiseen maail-
mansotaan ulottuvaa aikaa. Toinen osa, Menetetty maa, 
uusi elämä kertoo nimensä mukaisesti ajanjaksoa toises-
ta maailmansodasta 1960-luvulle.  Kolmas osa, Vallaton 
kansa, kertoo tarinaa 1970-luvulta tähän päivään asti. 
Kaikissa osissa tulee esille se, miten sadan vuoden aikana 
on erotettavissa sekä alueellisesti että ajallises-
ti erilaisia osia tai jaksoja. Erilaiset muutok-
set, katkokset, erot ja jatkumot värittävät tätä 
aikaa, jossa on nähtävissä myös historiallisiin 
murroksiin liittyviä sukupolvikokemuksia. 
Näistä kaikista syntyvät yhteiset muistot, ko-
kemukset ja kulttuuriperintö, jotka sekä erot-
tavat että yhdistävät suomalaisia näkökulmas-
takin riippuen. Satavuotias Suomi on saanut 
arvoisensa kirjan!

Sirpa Kähkösen lähihistoriallinen Kuopio-sarja on vakuutta-
nut sekä yleisön että kriitikot. Teos oli kaunokir-
jallisuuden vuoden 2016 Finlandia-ehdokkaana. 
Tankkien kesä, sarjan seitsemäs, on itsenäinen 
osa. Sen tapahtumat ajoittuvat elokuun kolman-
teen viikkoon 1968.

Preesensissä kirjoitetun teoksen henkilöt toimi-
vat vuorollaan kertojina. Kypsään ikään ovat 
ehtineet tohtori Kelo, liikemies Ensio Mertanen 
ja tämän ravintola Tatraa johtava vaimo Edith, 
mankelia vuosia pyörittänyt Hilda Tuomi, hä-
nen kommunistiveljensä Lassi ja tämän vaimo 

Anna sekä kansallissosialismia kannattanut toimittaja Il-
mari Lehtivaara. Akateemisesti sivistyneitä, tiedostavia ja 
kantaaottavia nuoria aikuisia ovat arkkitehti Juho Tiiho-
nen ja kansanperinteen tallentaja Stella Mertanen, vah-
vasti kuusikymmenlukulaisia, jotka ”eivät tee, mitä eivät 
tahdo” – ajan hengen mukaan. 

Tulevaisuuden airut on Hilla, Anna ja Lassi Tuomen tyttä-
rentytär, ilopilleri vakavassa seurassa, pikkuvanha ”tarkas-

telija” ja havainnoitsija. Hilla tietää ja havaitsee 
enemmän kuin aikuiset osaavat aavistaa. Lie-
neekö kyseessä kirjailijan alter ego? Hilla seuraa 
televisiosta ajankohtaisia maailmanpoliittisia 
tapahtumia ja tekee niistä omat päätelmänsä. 
Vietnamin uutiset, Biafran nälänhätä ja Prahan 
kevään tapahtumat ovat keskiössä.

Sirpa Kähkösen kieli on rikasta, kaunista ja sol-
juvaa, savon murre elävää ja ilmeikästä. Hän 
on humaani vaietun historian kuvaaja antaen 
Kuopion kaupungista ja kulttuurista kiinnosta-
van ajankuvan Euroopan hulluna vuotena. 

Teksti Helena Ruotsala

Maamme. Itsenäisen Suomen kulttuurihistoria. 

Toimittaneet Marjo Kaartinen, Hannu Salmi ja 

Marja Tuominen. SKS, 2016

Kunnianosoitus sata-
vuotiaalle Suomelle

Sirpa Kähkönen. Tankkien kesä

Otava 2016

Kuopiolaisten silmin

Teksti Liisa Kiianlinna
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Arviot

Museoviraston julkaisema kirja kaikista Suo-
men seitsemästä maailmanperintökohteesta 
esittelee kauniisti, mutta virallisen oloisesti 
Unescon listalla olevia kotimaisia kohteita, 
joista vanhimmat kaksi – Suomenlinna ja 
vanha Rauma – ovat olleet listalla 25 vuotta.
 
Kaksi ensimmäistä artikkelia esittelevät 
yleisesti maailmanperintökysymystä ja aset-
tavat, tosin niukkasanaisesti, listan maail-
manlaajuiseen kulttuuripoliittiseen tilanteeseen. Kirjan 
tarkoituskaan ei ole luotsata uteliaan kansalaisen ajatuk-
sia syvemmin maailmanperintölistaan tutkimuskohteena, 
vaan esitellä kohteita lukijalle kulttuuriperinnöllisinä vie-
railukohteina oman historiansa ja maailmanperintösta-
tuksensa kautta.

Suomen osalta kohteet edustavat hyvin erilaisia mennei-
syyden jälkiä ja paikkoja; mukana on sotilaslinnoitus Suo-
menlinna, puutalokaupunki vanha Rauma, tehdas Verlan 
puuhiomo, kirkko Petäjävedellä, kalmisto Sammallah-
denmäki sekä tiedettä ja luonnonpaikkaa edustavat koh-
teet Struven ketju ja Merenkurkun saaristo.

Jokainen kohde on oma ainutlaatuinen esi-
merkkinsä kulttuuriperinnöstä, jota listauksella 
halutaan suojella ja nostaa kansalliseen ja kan-
sainväliseen tietoisuuteen. Huolellisemmalla 
toimittamisella olisi luotu artikkelien välille 
myös kiintoisaa vuoropuhelua. Mielenkiin-
toista olisi esimerkiksi saada vertailevaa tie-
toa listalla kauimmin olleiden kohteiden hoi-
tosuunnitelmista ja kehittymisestä kulttuurin, 
matkailun ja menneisyydenhallinnan kohtei-
na.

Kauniina esittelyteoksena kirja toivottavasti innostaa ot-
tamaan selvää sekä aistimaan ajallisia ja ainutlaatuisia 
kerroksia ja ihmisen jättämiä jälkiä ympäristössämme.

Arkinen tai juhlava  
lankapaita
Marketta Luutonen & Anna-Maija Bäckman & 

Gunnar Bäckman: Lankapaitoja ja muita asusteita

Maahenki 2016

Teksti Ildikó Lehtinen

Maailmanperintölistalla

Suomen maailmanperintökohteet. Museovirasto. 

Helsinki 2016.

Teksti Laura Seesmeri

Neulominen on kuin meditointia, toteaa 
Marketta Luutonen kirjan esipuheessa. Har-
rastus on kokemassa uutta nousua. Neulon-
takerhoja ja -kahviloita järjestetään milloin 
museoissa, milloin kahviloissa ja kirjastois-
sa eikä neulojista ole pulaa. Kirja vastaa 
monien toiveita.

Marketta Luutonen on kirjoittanut asian-
tuntevasti tekstin, vaasalainen kotiteolli-

suusopettaja Anna-Maija Bäckman on valinnut mallit 
ja tehnyt niiden ohjeet yhdessä Berit Braggen kanssa ja 
lehtikuvaajana tunnettu Gunnar Bäckman on ottanut kä-
sitöistä varsin onnistuneita valokuvia. 

Teos neulomisen ja virkkauksen historiasta on kuvitettu 
ennennäkemättömin valokuvin ompeluseuroista, neulo-
jista ja neulojen käyttäjistä. Korsnäsin villapaita on toimi-
nut kirjoittajan innoittajana. Museokokoelmista tunnet-
tuja mallien ohella kirjaan on otettu Karin Rosendahlin 
keräämiä villapuseroita ja -takkeja Korsnäsistä. Luutonen 
toteaakin, että korsnäsiläinen villapaita on elävää kult-

tuuriperintöä. Villapaidasta tehdään yhä uusia 
mallinnoksia, ja Korsnäsin kotiseutupäivillä 
vuonna 2015 esiteltiin myös neulepaidan mal-
liin tehty mekko. Kirjassa on muutamia esi-
merkkejä siitä, miten suuritöisestä ja hienosta 
villapaidasta saattoi tulla arkivaate, joka läm-
pimänä, mutta paikattuna kelpasi työoloihin.

Kirjan kuvitus on muhkea, kirjaa selatessa te-
kee mieli tarttua kutimiin tai virkkukoukkuun. 
Villatakki ei varmaankaan synny aloittelijalta, 
rannekkeista on hyvä aloittaa!
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Helkanuorten liiton vuoden 2017 teema kehottaa kiinnit-
tämään kädet käsiin ja tulemaan perässä. Liiton teema 
muistuttaa Ritvalan helkavirren sanoin helkatoiminnan 
historiasta, mutta kehottaa samalla hakemaan uusia kä-
siä johon tarttua.

Helkanuorten liitto on edelleen maamme ainoa lau-
suttuun perinnekulttuuriin keskittynyt nuorisojärjestö. 
Lausutun perinteen lisäksi helkoilla helkkyvät kanteleet, 
pyörivät pualikat ja helskyvät laulut. Toivomme, että 
toiminnassa kasvavista lapsista tulee aktiivisia kult-
tuurin tekijöitä ja kokijoita – kalevalaisia naisia. Ensi 
vuonna Helkanuorten liitto tarttuu jokaisen kalevalaisen 
käteen ja pyytää lähtemään mukaan tukemaan nuorten 
ja lasten kansanperinneharrastusta. Mikäli haluat olla 
mukana tukemassa toimintaa, voit liittyä Helkanuorten 
liiton kannattajajäseneksi laittamalla meille sähköpostia 
toimisto@helkanuortenliitto.fi.

Helkanuorten liitto juhlii 100-vuotiasta Suomea yhdessä 
kalevalaisten naisten kanssa osallistuen ilolla paikalli-
siin ja valtakunnallisiin tapahtumiin. Vuoden teeman in-
noittamana tartutaan myös uuteen käteen ja järjestäm-
me yhteisen kesäleirin Karjalaisen Nuorisoliiton kanssa 
Keuruulla 15.–18.6.2017. Leiri aloittaa toivottavasti tii-
viimmän yhteistyön, jolla haemme tukea ja näkyvyyttä 
samanhenkisen liiton kanssa. Kutsummekin teidät, ka-
levalaiset naiset, mukaan osallistumaan leirille ja katso-
maan yhteisesitystä, jolla haluamme kunnioittaa juhlivaa 
isänmaatamme.

Kannamme myös osamme Suomi 100 -juhliin julkaisemal-
la pienkanteleoppaan, jonka avulla pääsee helpolla taval-
la soittamaan perinteisiä säveliä. ”Otti soiton sormillen-
sa” -sovituskirja on toteutettu siten, että sitä seuraamalla 
voi opiskella itse kanteleen alkeet kirjan avulla. Toiveena 
onkin saada kotien hyllyissä lepäävät kanteleet uudelleen 
soimaan. Kirjaa saa tilattua Helkanuorten liitosta.

Helkatoiminnan ydinajatus on pysynyt vuosia samana. 
Haluamme esittäen ja kokien pitää hengissä suomalaista 
kansanperinnettä. Olemme matalankynnyksen toimija, 
jossa perheen tulotasoilla ei ole merkitystä lapsen harras-
tukselle. Pyrimme myös pitämään toiminnan mahdolli-
simman paineettomana – hyvänmielen tekemisenä, jossa 
lapset eivät suorita tai kilpaile.

Toivommekin yhä useamman löytävän meidät ja toimin-
tamme tänä vuonna.  Jokainen kalevalainen nainen voi 
auttaa meitä teeman mukaisesti löytämään  
yhä uusia käsiä joihin tarttua, kuuluuhan  
kansanperinne meille kaikille.

Kulttuurikummiksi Janakkalan  

miekkamiehen miekoille

Kalevalaisten Naisten Liitto vahvistaa 
kulttuurijalanjälkeään Suomen itse-
näisyyden juhlavuonna 2017. Liitto on ryhtynyt Suomen kansal-
lismuseon kulttuurikummiksi ja tukee Janakkalan miekkamiehen 
miekkojen konservointia. Kansallismuseo käynnisti marraskuussa 
2016 Kulttuurikummi-kampanjan, jonka ensimmäinen kummi Ka-
levalaisten Naisten Liitto on. 

Miekat tulevat esille Tampereen Vapriikin suurnäyttelyyn kesäkuussa 
2017 ja jatkavat sieltä näytteille Kansallismuseoon ja Hämeen lin-
naan. Miekkojen konservointi on Liiton pysyvä lahja suomalaisen 
kulttuuriperinnön hyväksi. Sanan säilä heiluu Kalevalan tarinoissa. 
Voisiko tarinoilla ja miekoilla olla jokin yhteys?

Helkanuorten liitto / teksti ja kuva Kaisa Räsänen

Kenen kättä kiinnittääpi,  

 tulkohon mun perässäni
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Kalevalajuhla teemalla ”Muinaispuvusta marimekkoon”

Aika: 5.3.2017 klo 14.00–n. 15.30, Paikka: Savonlinnan Maakuntamuseo, Riihisaari

Ohjelman lisäksi kahvi- ja vatruskatarjoilu

Lämpimästi tervetuloa!     Savonlinnan Kalevalaiset Naiset ry

Yhdistyskuulumisia
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Suomi 100 -juhlavuonna puhutaan paljon suo-

malaisuudesta. Mitä se on, mitä siihen kuuluu 

ja mikä ei kuulu siihen. Kuka on suomalainen, 

mitä on kantaväestö, ja mitä on alkuperäiskan-

sa – nämä askarruttavat kaikkia. Kun käve-

lee kadulla, näkee monenlaisia suomalaisia 

ja kuulee monenlaisia kieliä. Kieli yhdistää, 

mutta yhdistävänä voimana on samanlainen 

koulutus, samanlaiset arjen kokemukset ja jopa 

samanlaiset sääolot. Monilla näyttää olevan 

kaksi äidinkieltä ja kaksi erilaista kulttuuripe-

rintöä. Toiset sovittavat nämä yhteen vaivatta, 

toisille se on kenties hankalaa.

Vuosi 2016 oli minulle matkojen vuosi. Olen nähnyt vaa-
roja, loputonta metsää, jylhiä maisemia, Pohjanmaan 
lakeuksia, kaupunkeja, järvimaisemaa ja Helsingin lä-
hiseutua. Paikallisista yhdistyksistä puolet tuli tutuiksi. 
Luettelo on pitkä; Akaa, Helsinki, Hämeenlinna, Ikaa-
linen, Ilomantsi, Imatra, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, 
Kokkola, Kuusankoski, Mikkeli, Nurmijärvi, Oulu, Pori, 
Rauma, Rovaniemi, Suomussalmi, Tampere, Teuva, Tor-
nio, Turku, Vaasa ja Vihti. Olen tehnyt vastaavia esitelmä-
matkoja Suomen kansallismuseon tutkijana 1970_1980 
-luvuilla. Oli sydäntälämmittävää tavata yleisön joukos-
ta naisia, jotka muistivat minut nuorena maisterina. Oli 
elämys törmätä entisiin kollegoihini, jotka asettuivat asu-
maan Helsingistä kotikonnuilleen. Yksi asia ei ole muut-
tunut. Yleisön herpaantumaton kiinnostus kulttuuriperin-
töä kohtaan, olkoon se oma tai muiden kulttuuriperintö. 
Kalevalaiset naiset ovat mieleltään avaria ja avoimia. 
Uteliaisuus on hyve, se tarkoittaa innovaatioita ja uusia 
keksintöjä. Olen nähnyt koululaisten kuvittamia Kaleva-

la-postikortteja, kansallispukukalenterin, julkaisuja ko-
tiseudun tavoista, murteista, sananparsista ja vaikkapa 
neuleista. Paikallisten yhdistysten runsaudensarvi näyt-
tää ehtymättömältä. Oli hieno huomata, miten entisis-
tä asuinhuoneistoista on loihdittu yhdistyksille sopivia 
kokoontumispaikkoja säilyttämällä jotain asukkaiden 
luomasta tunnelmasta. Sehän on sitä varsinaista elävää 
kulttuuriperintöä. Kalevalaisia naisia tarvitaan nyt myös 
Kuopiossa, kun päätetään Minna Canthin kotitalon koh-
talosta.
Kalevalaisten naisten toiminta on uusiutunut ja saanut 
uusia merkityksiä. Kansallispuvut ovat yhä kalevalaisten 
naisten tavaramerkki. Pukeutuminen kiinnostaa kaikkia. 
Kannattaa tuulettaa pukuja yhä useammin ja näyttäytyä 
yhdessä yllättävissä paikoissa, katukuvassa tai vaikka-
pa ostoskeskuksessa. Paikalliset yhdistykset suhtautuvat 
maahanmuuttajiin lempeästi ja erittäin empaattisesti.  Va-
paaehtoisina suomen kielen opettajina he ovat mukana 
kotouttamisessa, joka alkaa naisten totuttamisella suoma-
laiseen arkeen.

Palaan omiin mietteisiini. Linja-auton kyydissä minulla 
oli aika pohtia, että nämä maisemat ovat myös minun 
kotimaatani, vaikka en ole syntyääni suomalainen. Olen 
aina sanonut, että oma maa mansikka, ja muu maa mus-
tikka – mutta minulle molemmat ovat yhtä makeita. Olen 
suomalaistunut, mutta en unohtanut synnyinmaatani. 
Kulttuuri muuttuu alinomaa. 

Kiitän kaikkia yhdistyksiä, puheenjohtajia ja sihteereitä 
sekä yleisöä vieraanvaraisuudesta. Kiitosten merkeissä on 
hyvä aloittaa uusi juhlavuosi, jonka avainsana Yhdessä! 
sopii erinomaisesti kalevalaisten naisten toimenkuvaan.

Ildikó Lehtinen

(Toinen) kotimaani  
onpi Suomi
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Valerija hakeutui Kalevalaisten Naisten Liiton kahden 
kuukauden työharjoitteluun CIMO:n Suomea Suomessa! 
-ohjelman kautta. Valerija on 20-vuotias opiskelija, joka 
opiskelee Udmurtian valtionyliopistossa udmurtin kieltä, 
kirjallisuutta ja folkloristiikkaa. Samaan aikaan hän on 
kirjoilla myös musiikkikorkeakoulussa, jossa hänen pää-
aiheenaan on laulu.

Nuori Valerija on syntyään udmurttilainen, ja perhees-
sä on aina puhuttu udmurtin kieltä. Yliopistotasolla ud-
murtin kieli häntä kiinnostaa lähinnä kansanlaulujen ja 
-runojen tekstinä. Musiikki ja laulaminen ovat Valerijalle 
elämä. Laulun lisäksi hän soittaa udmurttilaista kannelta. 
Valerija on opetellut myös soittimen valmistusta.

Valerija on udmurttilainen, siis puhuu venäjän lisäksi 
äidinkielenään udmurttia. Hieman yllättäen hän puhuu 
myös suomea. Udmurtti ja suomi olivat koulussa valin-
naisia kieliä, ja ne Valerija otti serkun innostamana vie-
raiksi kieliksi. Valerija pitää tärkeimpänä udmurttia, kos-
ka se on äidinkielenä myös hänen esittämänsä musiikin 
kieli. 

Opettajana on ollut udmurtin ja suomen kielen opettaja 
Tatjana Jumina. CIMO:n eli henkilövaihdon keskuksen 
kautta suomalais-ugrilaisella kielialueella on toiminut 
Komin, Marin, Mordvan ja Udmurtian yliopistoissa suo-
men kielen lehtoreita aina 1994 lähtien. Udmurtiassa Sara 
Hännikäinen toimi pilottilehtorina usean vuoden ajan ja 

Laulava  
udmurttityttö 
Kalevalaisten Naisten Liitossa työskenteli harjoittelijana 

opiskelija Valerija Fjodorova, jonka juuret ovat rajan  

toisella puolella Udmurtiassa.

Teksti Ildikó Lehtinen 
Kuva Tuomas Elenius

on kotiuttanut suomen kieltä yliopistolliseen opetukseen. 
Tällä hetkellä Iževskin yliopistossa opettaa suomea kieli-
assistentti Esa-Jussi Salminen. 

Puvussa perheen historia

Udmurtiassa kansanmusiikin esiintyjät pukeutuvat kan-
sanomaisittain. Udmurttilaisia lauluja laulaessa oppilaat 
pukeutuvat joko perintöpukuun tai hankkivat tilaisuutta 
varten kansallispuvun. Jos ohjelmassa on venäläisiä lau-
luja, tyyli vaihtuu, ja pukuna on venäläinen olkainhame 
ja väljä pusero. Opiskelijoille suositellaan pitkiä hiuksia 
kansanomaisen tyylin saavuttamiseksi. 

Valerijan suku on Buranovosta kotoisin ja hänen käyttä-
mänsä mekko, vyö sekä otsanauha ovat isoäidin perin-
töä. Isoäiti kehräsi, ompeli ja neuloi, mekon kangas taas 
on hänen äitinsä eli Valerijan isoisoäidin kutomaa. Toise-
na opiskeluvuonna tarvittiin esiintymispuku, ja Valerija 
sai penkoa isoäidin arkkua, josta löytyivät hänelle sopivat 
vaatteet. Esiliina puuttui, sellaisen hän sai käyttöönsä tut-
tavalta. Pitkäpalmikkoinen Valerija huivi päässään näyt-
tää perinteisessä puvussaan samanlaiselta kuin udmurtti-
naiset sata vuotta sitten otetuissa valokuvissa.

Valerija haki työharjoitteluun Suomeen, koska halusi pe-
rehtyä Suomeen ja suomalaisuuteen. 

– Halusin tutustua ihmisiin ja siihen, mitä suomalai-
set tekevät arkisin ja juhlissa. Ajattelin, että saisin kokea 
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suomalaisia perinteitä, kuulla suomalaisia kansanlauluja 
ja nähdä suomalaisia kansantansseja.

Suomen matkan aikana hän huomasi ennakkokäsitysten-
sä suomalaisesta kansanmusiikista muuttuvan. 

– Minulla oli mielikuva suomalaisista, ja se on muut-
tunut. Ajattelin, että kansanmusiikki elää kuten ennen 
ja sitä esitetään kuten meillä kansanpuvuissa ja perintei-
sessä muodossa. Nyt olen huomannut, että suomalainen 
musiikki elää, mutta toisella tapaa.

Kaksi kuukautta Suomessa meni äkkiä. Kohtaamiset pai-
kallisten ihmisten kanssa ovat jääneet mieleen. 

– Kaikki kohtelivat minua ystävällisesti enkä unohda 
ketään tapaamaani. Tuntuu siltä, että voisin palata joskus 
Suomeen.

Kalevalaisten Naisten Liiton kunniajäsen,  

kansakoulunopettaja Salme Turunen siirtyi  

tuonilmaisiin 95-vuotiaana 3.11.2016 Kuopiossa.

Teksti Tuulikki Karhunen

Salme Pauliina Turunen, o.s. Romppanen, oli syntynyt 
22.6.1921 Kontiolahdella. Hän kävi ylioppilaaksi Joen-
suussa ja valmistui kansakoulunopettajaksi Jyväskylässä. 
Toimittuaan opettajana Outokummussa ja Tervolassa hän 
teki pisimmän päivätyön Kuopion Puistokoulussa.

Salme Turunen oli varsin aktiivinen nainen. Hän toimi 
niin kunnan kuin seurakunnankin luottamustehtävissä 
sekä vuosien mittaan eri järjestöissä. Tämän lehden luki-
joille hän on tullut tutuksi kalevalaisena naisena.

Kuopion Kalevalaisten Naisten puheenjohtajaksi Salme 
valittiin vuonna 1966, ja hän hoiti tarmokkaasti tätä teh-
tävää peräti 12 vuotta. Vuonna 1968 alkoi pitkä rupea-
ma Kalevalaisten Naisten Liitossa: hallituksessa kuusi 
vuotta, kahden vuoden tauon jälkeen toiset kuusi; hän 
toimi myös Liiton varapuheenjohtajana. Näiden vuo-
sien jälkeenkin hänellä riitti virtaa toimia kuusi vuotta  
kulttuurijaoston puheenjohtajana.

Jäseniltojen ja juhlien ohella Salmen sydäntä lähellä oli 
Kuopiossa helkatyö. Hän jopa velvoitti kaikkien helkojen 
äidit liittymään kalevalaisiin naisiin. Näin yhdistyksen jä-
senmäärä kasvoi kertaheitolla 30 nuorella naisella!

Matkojen teko niin maakunnassa kuin valtakunnallisesti-
kin kuului kuopiolaisten ohjelmaan. Esimerkiksi suvi- ja 
kulttuuripäiville matkattiin täydellä linja-autolla. Lähdet-
tiinpä laveammillekin vesille, sillä Salmen aikaan tehtiin 
lukuisia ulkomaanmatkoja moniin Euroopan maihin. 
Matkoja Salme järjesti ja johti myös Liiton puitteissa.

Luovuttuaan luottamustehtävistä Salme osallistui vielä 
yhdistyksemme toimintaan esimerkiksi toimimalla vuo-
sikokousten jämeränä puheenjohtajana. Hänellä oli onni 
säilyttää henkinen vireytensä loppuun saakka. Muistan 
monet kodikkaat hetket Salmen kahvipöydän ääressä 
kuunnellen hänen uskomattoman tarkkoja muisteloitaan. 
Niinpä hänen kuolemansa tuli yllätyksenä korkeasta iästä 
huolimatta. Salme oli ikinuori Karjalan neito.

Udmurtia on Venäjällä Volgan sivujokien Vjatkan ja  
Kaman varsilla. Tasavallan pääkaupunkina on Ižjoen  
rannalla sijaitseva Ižkar, venäjäksi Iževsk. Udmurtteja,  
entiseltä nimeltään votjakkeja, on noin 700 000, ja  
heistä puhuu udmurttia äidinkielenään noin 400 000. 
Puolentoista miljoonan asukkaan Udmurtian tasavallassa 
he asuvat vähemmistönä.

Aiheesta enemmän:

Hännikäinen, Sara 1997: Suomen avulla ystäviä,  
menestystä ja vaikutusvaltaa. Virittäjä 101. 

Hännikäinen, Sara 2006: Pilottilehtorina Venäjälle.  
Teoksessa: Ulkomaanlehtoriyhdistys 35 vuotta.  
Toim. Sari Päivärinne. Hamina. 

Volgan antologia. Toimittanut Ville Ropponen.  
Turku: Kiila & Savukeidas. 2010.

Volgan mutkasta Siperiaan. Toimittanut Ildikó Lehtinen. 
Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 2012.

Salme Turunen  

22.6.1921–3.11.2016
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Kirsti Mäkinen in memoriam

18.7.1939–24.11.2016

Kalevalaisten Naisten Liiton aktiivinen jäsen ja entinen 
puheenjohtaja, kouluneuvos Kirsti Mäkinen menehtyi 
vaikeaan sairauteen 24. marraskuuta 2016. Kirstin lähtö 
on suuri menetys hänen perheelleen ja ystävilleen, mut-
ta myös lukuisille yhteisöille, jotka saivat nauttia hänen 
idearikkaudestaan, asiantuntemuksestaan ja kannusta-
vasta toimeliaisuudestaan.

Kirsti Mäkinen valmistui filosofian maisteriksi Helsingin 
yliopistosta 1962 ja lisensiaatiksi 1969. Hän teki pitkän ja 
vaikuttavan uran suomen kielen ja kirjallisuuden opet-
tajana, pisimpään Helsingin Suomalaisessa Yhteiskoulus-
sa 1969–2002. Opettajankokemuksistaan ja rakkaudesta 
opettamiseen hän kertoo mukaansatempaavasti teoksessa 
Pulpetin henki (2015). Uusien oppimistapojen etsiminen 
ja kehittäminen oli hänelle luonnollinen osa opetustyötä. 
Hän oli mukana myös laatimassa lukion äidinkielen oppi-
kirjoja ja toimi Ylioppilastutkintolautakunnan apujäsene-
nä eli äidinkielen kokeiden arvioijana.

Kirsti Mäkinen oli sujuvakynäinen kirjoittaja ja valloitta-
va esiintyjä. Hän julkaisi lukuisia teoksia, joiden pohjalta 
hän esitelmöi ahkerasti eri puolilla Suomea. Myös Kale-
valaisten Naisten Liiton jäsenille tulivat tutuiksi Suomen 

lasten Kalevala, suomalaista naapurihuumoria esittelevä 
Lollot ja kollot, Kruunupäinen käärme ja muita Suomen 

kansan tarinoita ja Topeliuksen lukemisia lapsille. Kirstillä 
oli kyky kertoa tarinoita tavalla, joka viehätti sekä lapsia 
että aikuisia. Hän oli kaikessa toiminnassaan varsinainen 
lukemisen lähettiläs niin koulussa kuin sen ulkopuolella-

kin. Hän kiersi väsymättä Suomea ja kertoi kirjoistaan ja 
niiden aihepiireistä monenlaisille kuulijakunnille. Omien 
teosten lisäksi hän toimitti lukuisia kirjallisuutta ja folklo-
ristiikkaa koskevia teoksia.

Kalevalaisten Naisten Liitto sai nauttia Kirstin aktiivisuu-
desta monin tavoin. Hän toimi Liiton puheenjohtajana 
vuosina 1985–1991 ja rikastutti monilla ideoillaan Liiton 
ja oman kotiyhdistyksensä Helsingin Kalevalaisten Nais-
ten toimintaa kaikkina aikoina. Monien palkintojen ja 
tunnustusten joukossa on myös Liiton Larin Paraske -pal-
kinto vuodelta 2002. Se palkinto tiesi paikkansa.

Kauniit ja hauskat muistot ovat minulle jääneet yhteisistä 
tapaamisista ravintola Amigon nurkimmaisessa loosissa, 
jossa me Kalevalaisten Naisten Liiton entiset puheenjoh-
tajat aina kerran vuodessa olemme kokoontuneet. Vaikka 
yhteiset puheenjohtajakokemukset ovatkin yhdistäneet 
meitä, olemme olleet yhdessä ensisijaisesti ystävinä. Näitä-
kin tapaamisia Kirstin kanssa tulemme kaikki ikävöimään.

Kirsti Mäkinen ei missään yhteydessä jäänyt passiiviseksi 
sivustakatsojaksi, vaan otti kantaa asioihin ja toi rohkeas-
ti esiin mielipiteensä. Hänellä oli aina sanottavaa, koski 
asia sitten kirjallisuutta, yhdistystoimintaa tai ylipäätään 
elämänmenoa. Tätä aktiivista, sanavalmista ja kannusta-
vaa naista me kaipaamme. Ikävää lievittää se, että Kirsti ei 
ole koskaan poissa niiden ihmisten elämästä, jotka saivat 
tuntea hänet. Säteilyllään, asiantuntemuksellaan ja kan-
nustuksellaan hän jätti pysyvän jäljen meihin kaikkiin. 

Teksti Pirkko Nuolijärvi, kuva Otava
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Yhdistyskuulumisia

Kuopion Kalevalaiset /  
teksti Liisa Saavalainen, kuva Jaana Vasankari

Vieraana Maija P 

Kirjailija, aforismitaiteilija Maija 
Paavilainen alias Maija P kertoi 
mielenkiintoisesti elämän tuomis-
ta monista asioista ja oivalluksis-
taan. 

Naiseus ja naisen elämä kaik-
kine iloineen ja suruineenkin on 
hyvin vahvasti mukana Maija P:n 
aforismeissa ja pelkistetyissä piirroskuvissa, joilla hän 
kirjansa kuvittaa. 

Maija P tekee oivaltamisen helpommaksi. Jopa ikään-
tyminen on etuoikeus, sillä jollei asiaa näe positiivisel-
ta kannalta, on turhaa luulla olevansa edes elossa! Ilo 
ja armo ovat ikääntymisen kannalta yhtä tärkeitä kuin 
terveellinen ruokavalio ja riittävä lepo. Totta toki on, 
että kremppoja tuskin kukaan haluaisi omaan kehoon-
sa, mutta kuitenkin niitä tulee, halusimmepa tai emme. 
Niistä huolimatta on monia syitä olla armollinen kump-
pani itselleen: ”olen etuoikeutettu: itse valitsen kehen 
vertaan” eikä syytä huoleen sillä ”kaiken oppii tekemään 
kauniimmin – kaatumisenkin.” (Lumikukkia, 2016)

Kaikki tekeminen, josta tulee hyvä mieli itselle, on hy-
väksi. Maija P muistuttaa, että ”ilolla ei ole yläikärajaa” 
siispä on tärkeää nähdä asioista se valoisampi puoli ja 
iloita, kuin vaipua synkkyyteen ja ajatella asioiden olleen 
ennen muka jotenkin paremmin.  Asiat asettuvat omiin 
mittasuhteisiinsa helposti, kunhan luottaa ja uskoo että 
”kaiken ei tarvitse olla täydellistä, vähempikin on riittävää”. 

Tukholman ja Roslagenin Kalevalaiset /  
Teksti Aulikki Lundgren

Tukholman ja Roslagenin Kalevalaisten  

yhteiset huipputapahtumat

Tukholman ja Roslagenin Kalevalaiset ovat vakituistaneet 
tavan järjestää yhteisiä tapahtumia. Mitä useampi meitä 
on, sen mukavampaa. 

Lokakuun harmautta kirkasti yhteisen kummimme 
Paula Syväniemen vierailu. Paula toi terveiset kotimaas-
tamme ja piti erittäin mielenkiintoisen esitelmän esi-isäs-
tään, runolaulaja Antti Keksistä. Antti Keksi vaikutti 
1600-luvun loppupuolella Tornionjoen laaksoissa. Antti 
oli ensimmäinen nimeltä tunnettu suomenkielinen kan-
sanrunoilija. Lämmin kiitos Paulalle vierailusta!

Tukholman kalevalaiset 
Sylvi ja Marketta ovat syksyn 
aikana viihdyttäneet suomen-
kielisiä lapsia Suomi-Instituu-
tissa Tukholmassa. Meille on 
erittäin tärkeää auttaa kak-
sikielisiä lapsia säilyttämään 
suomen kielen taitonsa. Yri-
tämme tukea perheitä eri-
laisilla lapsille tarkoitetuilla 
tapahtumilla Tukholmassa ja 
Norrtäljessä.

Norrtäljen kirkossa pidimme yhteisen Itsenäisyyspäivä-
konsertin. Vuoden viimeinen yhteinen tapahtuma oli tuk-
holmalaisten järjestämä joulujuhla. Se pidettiin, tavan mu-
kaan, Tukholman Suomalaisessa Ortodoksisessa kirkossa.

Juhlavuosi Suomi 100 tulee olemaan täynnä yhteisiä 
tapahtumia. Suomen suurlähetystö toimii yhteisten pro-
jektien päällikkönä. Suurin tapahtuma tulee olemaan 
24–28.8., jolloin järjestetään suuri Suomijuhla keskellä 
Tukholmaa, Kungsträdgårdenissa. Laittakaapa kalenteriin 
ja tulkaa juhlimaan kanssamme – toivomme satoja suo-
malaisia kansallispukuja koristamaan Tukholmaa!

Tampereen Kalevalaiset Naiset /  
Teksti ja kuva Kaisa Räsänen

Sadonkorjuun juhla
Tampereen Kalevalaisten naisten järjestämää yhdistet-
tyä kekrijuhlaa sekä Elsan- ja sukukansapäivää vietettiin 
Tampereen Ahlmanin koulun tiloissa. 

Yhdistyksemme puheenjohtajan Hilkka Pirisen toivo-
tettua vieraat tervetulleiksi Kalevalaisten Naisten Liiton 
puheenjohtaja Ildikó Lehtinen puhui meille Marien pyy-
heliinaperinteestä. Esitelmän päätyttyä yhdistyksemme 
pitkäaikainen tekijänainen Hanna Rantanen sai Liiton 
myöntämän Osmansolmun. Osmansolmu-ansiomerkki 
innostaa kalevalaisia naisia järjestötyössä. Suomalaisen 
kulttuurin vaaliminen ja edistäminen on kaikille sydä-
men asia ja elämän kantava voima. Jokainen Tampereen 
kalevalainen nainen voi yhtyä ajatukseen, että Hanna oli 

huomionosoituksensa ansainnut omalla upealla sitoutu-
misella yhdistyksemme toimintaan.

Ennen varsinaista kekriruokailua Lempäälän Helka-
nuoret esiintyivät yli kahdenkymmenen hengen voimin. 
Esitystä katsoessa rinnassa helkähti ilo siitä, että perin-
teemme siirtyy laulun ja soiton voimalla eteenpäin. Juh-
lan jälkeen Lempäälän helkanuorille ojennettiin stipendi 
heidän tärkeästä työstään lasten ja nuorten kansanperin-
netyön parissa. Upean illallisen jälkeen oli hyvä luikahtaa 
pimeään syysiltaan sielu ja ruumis ravittuna.

Kiitos Maija P  
tuomastasi ilosta ja 
valosta!

Lainaukset  

Maija Paavilaisen kirjoista: 

Iloa & eleganssia  

(Kirjapaja, 2012) sekä  

Lumikukkia  

(Kirjapaja, 2016)
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maanantai 14.8. klo 23.55. 

> lento Helsinki-Kazan.  
  Huom. kyseessä on yölento.

tiistai 15.8. klo 05.30 

> saapuminen Kazanin, josta välittömästi lähtö  
   tilausbussilla Untšon marilaiskylään. 
> Majoitus perheisiin. 
> Paikallismuseo ja kirjontapaja. 

keskiviikko 16.8. 

> Käsityöpaja läheisessä Šlanissa.
> Marilainen pitopöytä.
> Tilausbussilla pääkaupunkiin, Joškar-Olaan ja  
   majoitus Amaks-hotelliin.

torstai 17.8.

> Kiertoajelu. 
> Marin kansallismuseo.
> Tapaaminen naisjärjestöjen kanssa.

perjantai 18.8.

Retkipäivä – lähteeltä lähteelle. Saunominen, marilaisia  
perinteisiä ruokia, kurkistaminen marien uskonnollisiin  
käsityksiin.

lauantai 19.8.

> Tilausbussilla Joškar-Olasta Kazaniin. 
> Lento Kazan-Helsinki 04.30. Huom. yölento.

Kalevalaisten naisten  
matka  

Marin tasavaltaan

14.8.–19.8.2017

Kalevalaisten Naisten Liitto on perinteestä ja kulttuurista kiinnostuneiden ihmisten 
verkosto. Kulttuurin voima kokoaa meidät yhteen ja yhdessä etsimme uusia näkö-
kulmia perinteeseen.

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

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

Perinne on yhteinen ilo!
POSTIMAKSU 

MAKSETTU

Kalevalaisten Naisten Liitto ry

Tunnus 5015328

00003 VASTAUSLÄHETYS

Nimi

Osoite

S-posti

Puh.nro

Minkä paikkakunnan jäsenyhdistykseen tahdot liittyä

Matkan arvioitu hinta on lentoineen, viisumeineen ja  
oleskelukuluineen 600 euroa. Matka edellyttää hyvää 
peruskuntoa, koska matkustamme ja kävelemme paljon.

Matkaohjelma: 

Ennakkoilmoittautumiset 15.2. asti:  
leena.asp-rinne@kalevalaistennaistenliitto.fi tai  
puh. 050 4122 021 tai Ildikó Lehtinen,  
ildikolehtinen@gmail.com

Moskova
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Olen ollut koko pitkähkön elämäni ajan koruista kiinnos-
tunut ja käyttänyt niitä runsaasti muodin vaihtelujen ja 
omien mieltymyksieni mukaan. Minulle itselleni on kui-
tenkin ollut tärkeintä, että suurimpaan osaan niistä on 
matkan varrella liittynyt selkeä muisto rakkaista ihmisistä 
ja monenlaisista tunteista. 

Ensimmäinen oikea koruni oli pieni hopeinen kaleva-
lariipus, uustuotantoonkin päässyt Nokian riipus. Sain 
sen enoni vaimolta ehkä joskus 40-luvun lopulla. Riipus 
on seurannut minua läpi vuosikymmenten, vaikka minua 
viisi vuotta vanhemmasta Kalevala Korusta en tiennyt mi-
tään vielä aikapäiviin.

 
Ripille päästyäni vuonna 1957 sain vanhemmiltani rippi-
lahjaksi kultasormuksen, jossa oli punainen kivi. Tuttava-
täti antoi vielä lisäksi samalla kivellä varustetut korvako-
rut. Ruusurubiiniksi kiveä kutsuttiin, ja olin vakuuttunut 
siitä, että se oli aito jalokivi, kunnes asioista enemmän 
perillä oleva tyttöystäväni pudotti minut karusti maan 
pinnalle. Ei se ollut oikea rubiini jostakin Afrikan jaloki-
vikentiltä vaan synteettinen jäljitelmä, joita siihen aikaan 
oli joka naisen korurasioissa. 

Pari vuosikymmentä minulle kertyi rihkamaa, kultaa ja 
hopeaa, ulkolaista ja kotimaista. Jotenkin ulkomailta tuo-
duista koruista vain ani harva tuntui ”omalta”. Niinpä ne 
yleensä joutuivatkin kirpputoripöydille. Kultakorut toki 
säilytin, ja kun hiusteni väri muuttui vähitellen harmaan-
valkoiseksi, päätin luopua niistä muutamia poikkeuksia 
lukuun ottamatta. Vein ne tutulle kultasepälle, joka suun-
nitteli niistä kaulakorun, jonka ainoina kivinä ovat ne rip-
pilahjaksi saadut ruusurubiinireppanat.

Mielenkiintoinen ja opettava kokemus oli, kun toteutin 
teuvalaisen kultasepän kanssa Teuvan Lautamäen hau-
talöydöstä löydettyjen kulkusten mukaan hopeisen koru-

sarjan teuvalaisille naisille. Saatuamme Museovirastolta 
luvan kulkusiin alkoi työ. Se oli todella millimetrin kym-
menesosan tarkkuutta vaativaa pohdintaa. Minä ajattelin 
ulkonäköä, kultaseppä materiaalin käyttäytymistä eri työ-
vaiheissa ja käytännössä. Tuloksena oli kaunis ja ikimuis-
toinen korusarja.

Kalevalakoruihin tutustuin lähinnä tyttäreni kanssa hä-
nen yliopisto-opiskelunsa aikaan. Hänelle kertyi monta 
kalevalakorua, joita hän, tuleva äidinkielen opiskelija 
ja suomalaisen kulttuurin arvostaja, käytti innokkaasti. 
Näin minäkin tutustuin ensimmäiseksi muinaislöytöjen 
mukaan tehtyihin kalevalakoruihin. Kaksipäiset hevoset, 
Kuusamon kirves ja veikeät Petsamon kolttakorut sekä 
upea Uhtuan sotka päätyivät niihin aikoihin myös minun 
korukokoelmaani. 

Rakkaimpia korujani ovat olleet suvulta ja aviomieheltä 
saadut, koska lähes kaikkiin niihin liittyy tarina, tunne 
tai muistikuva. Kun täytin 50 vuotta, olin kertonut toivo-
vani kalevalakoruja, joita silloin käytettiin todella paljon. 
Halikon ihana käätykorusarja ja Hämäläinen juhlakääty 
ovatkin siitä lähtien olleet lempikorujani. Pitkän aikaa pi-
dättäydyin Kalevala Korun klassikkokoruissa, jotka liene-
vät etenkin kypsempään ikään ehtineille korujen ystäville 
tutuimpia. Uudemmista kalevalakoruista olen pitänyt eni-
ten Marja Sunan selkeälinjaisista koruista ja Kirsti Dou-
kasin hienoista sarjoista. Kaisaleena Mäkelän hellyttävät 
eläinaiheet ja luonnonläheisyys ovat myös lämmittäneet 
sydäntäni.

Korujen käyttö on hyvin henkilökohtainen asia. Isoja vai 
pieniä? Jaloa vai rihkamaa? Joulukuusena vai harkitus-
ti? Oikeaa vastausta ei tietenkään ole vaan kukin valitsee 
oman persoonallisuutensa mukaan. Tämä kertoo, minkä 
tyylin minä, isokokoinen, eläväinen nainen olen valinnut 
ja koruistani vilpittömästi nauttinut.

Minun koruni

Teksti Anneli Koivu

Koru kuva Heikki Mahlamäki
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Juhlavuoden kunniaksi julkistettu uusi klassikkokoru Uljas
 

kalevalakoru.fi ja valtuutetut jälleenmyyjät
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