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Pääkirjoitus

Kalevalaa tuoreesti
kaikissa kolkissa
Suoloja vettä, muuten en nää. Bää, bää.
Istun pöydän kulmalla Jyväskylän Vesilinnan juhlasalin
näyttämöllä. Jännittää. Mummoni vanhasta, hieman jo
koinsyömästä Sääksmäen juhlapuvusta tehty kansallispukuni kiristää, mutta se ei haittaa pontevaa runoesitystä.
Jyväskylän helkatytöt – myös minä ja muut alaluokkalaiset – saamme olla mukana nuorten ja aikuisten luontorunokimarassa juhlistamassa Kalevalanpäivää. Suoloja
vettä, muuten en nää. Bää, bää, on minun repliikkini.
Tuosta ikimuistoisesta hetkestä on jo liki 50 vuotta, mutta kokemus on säilynyt vahvana. Runo, kalevalaisuus ja
yhdessä tekeminen ovat vieneet minut vuoteen 2015. Nyt
juhlimme juhlavuosiaan viettäviä Kalevalaisten Naisten
Liittoa, Kalevalaa ja Kanteletarta. On aika katsoa tuoreesti
ja uudella tavalla eteenpäin.
Kalevalan päivänä 28.2.2015 Finlandia-talon saliin pelmahtaa valtava joukko nuoria ja lapsia. Helmat heiluvat,
kannat kopisevat ja ilo raikaa. Kalevalaisten Naisten Liiton 80-vuotisjuhlavuoden pääjuhla voi alkaa. Istun tällä
kertaa katsomossa, mutta ajatukset ovat tuolla Vesilinnan
lavalla liki viidenkymmenen vuoden takana. Minä ja me
kaikki voimme olla onnellisia, sillä toista sataa perinteen
uudelleen rakentajaa ja tarinoiden tulevaisuuteen siirtäjää on nyt joukossamme. Yhteinen juhla todisti, että perinne elää sinussa, minussa ja meissä. Juhlatunnelmista
lisää lehden sivuilla.
Runon voimaa, nimenomaan nykyrunon mahtia pohtii kolumnissaan Vilja-Tuulia Huotarinen. Hän kehottaa
nauttimaan runon äänteistä ja rytmistä kun ymmärrys
loppuu. Tekstiin pitää mennä täysillä mukaan! Kokeilkaa,
sillä uusi ajatus virkistää ja puhdistaa. Muusikko Soila
Sariola tulkitsee Kanteletarta, Kalevalaa ja Suomen Kansan vanhoja runoja tässä ajassa. Musiikki on tullut Soila
Sariolan elämään jo äidinmaidossa, mutta soinnut elävät
ja muuntuvat koko ajan.
Pohjolan pirut, Väinämöinen ja Kullervo ovat ikuistettuna helsinkiläisissä patsaissa. Jos et pääse paikan päälle
katsomaan, maistele makupaloja Kirsti Mäkisen ja Kati
Solastien patsasretkestä lehdessä tai perehdy koko kierrokseen Helsingin Kalevalaisten Naisten verkkosivuilla.
Kesään voit jo kurkistaa Aila Niemisen kiinnostavassa artikkelissa Seurasaaren juhannusperinteestä.

Juhlavuodet ovat tärkeitä, sillä ne antavat syyn nostaa
esille vanhoja tuttuja asioita uudesta näkökulmasta. Seuraavaksi kalevalaisten naisten järjestämä juhlakiertue
avaa syyskauden Tampereella, Jyväskylässä, Kuopiossa, Joensuussa, Oulussa ja Helsingissä. Juhlaillat tuovat
Kalevala Korun ja kalevalaisuuden keskelle arkeamme.
Syyskuussa on meillä kaikilla mahdollisuus avata toimintaamme ystäville, työtovereille ja yhteistyökumppaneille.
Tervetuloa joukolla mukaan juhlailtoihin, joissa paikallinen voima ja valtakunnallinen viesti yhdistyvät.
Kansallispukuja tuuletetaan taas tänä kesänä kaikkialla.
Seurasaaressa on juhlatuuletus 8.8.2015, mutta ainakin
Imatralla, Jokioisilla, Raumalla, Jyväskylässä, Haminassa, Luumäellä, Lappeenrannassa, Leppävirralla ja Tampereella tuuletetaan myös. Kansallispuvun virallinen syntymäpäivä on 5.8. Ensimmäinen tuuletuspiknik pidettiin
Imatralla viisi vuotta sitten ja sen jälkeen tapa on levinnyt
nopeasti. Ota puku kaapista ja mene tuulettamaan ja jakamaan puvun tarinaa!
Voit myös lähteä kesäiselle kulttuurimatkalle Kuhmoon
ja Vienan Karjalan maisemiin. Kuhmon kulttuuriviikonlopun aikana kesäkuussa voit kuulla runolaulua Päivölän pidoissa, kulkea vesireittiä kareliaanien jäljillä, kuulla tarinoita rajaseudun elämästä, nauttia kuhmolaisesta
luonnosta ja paikallisesta ruokaperinteestä sekä sukeltaa
seikkailuun lasten mukana.
Vauhdikasta kalevalaista runon, soiton, laulun ja tanssin
kesää kaikille!
Annamari Maukkonen
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Menneisyys ja
		 nykyisyys olivat
								yhtä
Teksti Maria Ilonen, kuvat Tuomas Elenius

Perinteen todistettiin olevan vahvasti elossa Kalevalaisten Naisten Liiton juhlavuoden konsertissa Kalevalan päivänä. Myytit kietoutuivat yhteen nykypäivän
kanssa ja runolaulu vaihtui räppiin.

Finlandia-talo täyttyi sankasta joukosta perinteen ystäviä,
kun Kalevalaisten Naisten Liitto juhlisti 80-vuotisjuhlaansa. Ennen varsinaista konserttia nautittiin ohjelmasta ja
ostoksista kalevalaisella torilla, jossa yleisöä viihdyttivät
muun muassa konserttia juontaneet pohjalaisesta perinteestä ammentavien Duudsoneiden Jarppi ja HP, Vuoden
nuori pelimanni-palkinnon saaneet Lempäälän Helkanuoret sekä vauhdikas kansanmusiikkiyhtye Roihu.
Suuri osa juhlavieraista oli pukeutunut kansallispukuihin, kuten myös Härmän kansallispukuja yllään kantaneet Helsingin Kampissa asuvat Auli ja Juha Salmi. Aulin
juuret ovat kuitenkin vahvasti Pohjanmaalla.
– Kyllä tuo Juha on kysellyt, voiko turkulainen pitää
Härmän kansallispukua. Kyllä voi, jos on ollut neljäkymmentä vuotta naimisissa härmäläisen kanssa, Yli-Härmästä kotoisin oleva Auli nauroi ja viittasi mieheensä.
He nauttivat tunnelmasta ja ovat iloisia Kalevalan olemassaolosta.
– Erityisesti arvostan Mauri Kunnasta, joka on tehnyt
Kalevalan tutuksi myös lapsille Koirien Kalevalallaan,
Juha Salmi sanoi.
Kansallispukunsa Salmet aikovat pukea ylleen ainakin
vielä Kansallispukujen tuuletuspäivänä elokuussa.

Kalevalaisten kanssa
samaa matkaa
Kalevalaisella torilla oli mahdollisuus kokeilla kalevalaista jäsenkorjausta, ostaa Kalevala-henkisiä tuotteita tai
tutustua Kalevalaisten Naisten Liittoon ja Kalevala Korun juhlavuoden Välke-koruun. Arvonnassa Välke-korun
voitti itselleen Leena Malja Ikaalisista. Nähtävänä oli toki
muitakin Kalevala Korun koruja sekä puuesinekokoelma
1940-luvulta.
Torilla tuotteitaan oli myymässä jo kaksikymmentä vuotta
sitten Kalevalasta innostunut Mai Niemi. Hänen suunnittelemissaan vaatteissa ja asusteissa elää Kalevalan henki,
tietäjäkansa ja shamanismin perintö.
– Olemme kulkeneet Louhen ja Väinämöisen kanssa
yhtä matkaa, hän nauroi ja sanoi kertovansa Kalevalan
tarinaa heimokoruissaan, joita löytyy lähes kaikissa värisävyissä ja laitettavaksi kaulaan, hiuksiin, ranteisiin.
– Kalevala on valtava aineisto ammennettavaksi ja
kiinnostusta löytyy myös Suomen rajojen ulkopuolelta,
hän iloitsi.
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Elävää ja uudistuvaa perinnettä
Kalevalaisen torin hyörinästä hiljennyttiin varsinaisen juhlakonsertin alkuun, jonka polkaisivat juonnollaan käyntiin Jarppi ja HP. Konsertin aluksi lava täyttyi
eri-ikäisistä helkanuorista eri puolilta Suomea. Riitta Varpuharjun ohjaamassa esityksessään Voit sä olla mun kaa?
he todistivat perinteen elävän nuorissakin sukupolvissa.
Helkojen jälkeen juhlaan toi laulavan tervehdyksensä Kalevalaisten Naisten Liiton puheenjohtaja Sari Kaasinen
kanteleineen. Hän innosti kovasti myös miehiä mukaan
Liiton luonnollisen naisvaltaiseen toimintaan.
Perinne säilyy, mutta muuttaa myös muotoaan ja uusiutuu, runolaulu vaihtuu räppäykseen. Pitkäsen Matti ja
Heidän Alhaisuutensa esitti monitaiteellisen kansanmusiikkia, räppiä ja tanssia yhdistelleen ja tunteisiin vahvasti vaikuttaneen teoksen Kalawhale, jossa uuteen oli taitavasti yhdistetty vanha myös näyttämällä kuvia häiden
vietosta Karjalan runomailla vuodelta 1921.
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Väliajan jälkeen Duudsoneiden HP uhkaili laulavansa
Jarpin suohon, mutta lavalle saatiin kuitenkin ääniteatteri Iki-Turso. Kolmetoista laulajaa ja tanssijaa herätti
eloon Kalevalan myytit esityksessään, joka sisälsi laulua,
soittoa, tanssia sekä ehkä mielenkiintoisimpana osuutena
kilpalauluimprovisaation, jonka aiheeksi napattiin sattumanvaraisesti iltapäivälehdestä ajankohtainen aviokriisi.
Juhlaan osallistuneet saivat nauttia hienosta ohjelmasta
ja tunnelmasta ja kiitosta keräsi perinteen taitava nivominen nykypäivään monipuolisen ohjelman muodossa.
Mennyt, tuleva ja ikiaikainen olivat yhtä. Perinne on vahvasti kiinni tässä päivässä.

Kirjoittaja on folkloristiikan yo Helsingin yliopistosta.

Välke toistaa aaltojen hiomien kivien
muotoa muistona Kalevalan alkutarinasta
ja veden emosta. Paljon on muuttunut,
mutta enemmän pysynyt: kalevalainen
nainen. Vaikka särmät ovat aikojen
kuluessa silinneet, sisin on
muuttumaton.
Se on sitkeä ja luja, taitava ja kaunis.

Juhlavuoden koru kevään ja
kesän juhliin.
79 euroa / pronssi
129 euroa / hopea
Postituskulut lisätään hintaan.

Tuhat kukkaa

rakka

Tilaukset:
toimisto@kalevalaistennaistenliitto.fi tai
puh. 050 4122 021.
Valmistettu yksinoikeudella Kalevalaisten
Naisten Liitolle. Design Saija Saarela.
Myynnissä rajoitetun ajan.

Millefiori design Kirsti Doukas
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Juhlavuoden 2015 tapahtumia
Kanteletar 175 vuotta, Kalevala 180 vuotta ja
Kalevalaisten Naisten Liitto 80 vuotta
Toukokuu

Lokakuu

su 24.5. Ritvalan helkajuhla. Kalevalamittaisia helkavirsiä laulava
neitojen kulkue lähtee Ritvalan Raittinristiltä klo 14.00. Juhla jatkuu
Ritvalan Seurantalonmäellä, Valkeakosken Sääksmäki, Ritvalan kylä.
Lisätietoja http://menyt.fi/#rns-212

2-3.10. Turun kirjamessut
9.10. klo 14–16 Aleksis Kiven päivän tilaisuus Suomalaisen
Kirjallisuuden Seurassa, Hallituskatu 1, Helsinki*
24.10. Kalevalainen kekri – mystiset syömingit Suomenlinnassa
Helsingissä. Kalevalaseuran kekrinpäivän seminaari.

Kesäkuu
11.–12.6. Kulttuurimatka Vienan Karjalaan, järjestäjänä Juminkeko
12.–14.6. Kuhmon valtakunnalliset kulttuuripäivät, Kuhmon
Kalevalaiset Naiset
11.–14.6. Helkanuorten valtakunnallinen kesäleiri Kuhmossa
pe 19.6. Seurasaaren juhannusvalkeat, Helsinki, järjestäjän Seurasaarisäätiö

Heinäkuu
18–26.7. Rauman pitsiviikot. Ma 20.7. Kalevalaisten Naisten Liitto
esillä Marelan pihalla, os. Kauppakatu 25. Samana iltana kansallispukutuuletus.

Elokuu
8.8. Kansallispukujen juhlatuuletus, valtakunnallinen tapahtuma
Seurasaaressa Helsingissä klo 12-15
20.8. klo 17–19 Taiteiden yö Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa,
Hallituskatu 1, Helsinki*
20.8. Kalevala Korun kulttuurisäätiön apurahojen jako klo 16

Marraskuu
Juhlavuoden loppuhuipennukseksi paikallisyhdistyksiä kannustetaan sytyttämään tarinatulia yhteistyössä oman alueensa eri
toimijoiden kanssa.
Yhteistyössä ovat mukana Helkanuorten liitto, Kalevala Koru Oy,
Kalevalaseura, Sibelius-Akatemian kansanmusiikin aineryhmä,
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Seurasaarisäätiö ja Talonpoikaiskulttuurisäätiö.
*SKS:n tilaisuuksiin on vapaa pääsy.
Tapahtumia järjestetään koko vuoden ajan useilla eri paikkakunnilla. Seuraa Liiton verkko- ja FB-sivuja!

Syyskuu
Kalevalaisten naisten juhlakiertue Kalevala Korun kanssa
paikallista ohjelmaa ja korumuotinäytös: Tampere 15.9./ Jyväskylä
16.9./ Oulu 17.9./ Kuopio 18.9. / Joensuu 19.9.
Vuosikokouspäivät Helsinki 25.–26.9.2015
pe 25.9.2015 klo 14-16 vierailu Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa
pe 25.9.2015 Kalevalaisten naisten ja Kalevala Korun juhlakiertue
päättyy Helsinkiin, järjestäjänä Helsingin ja Suur-Helsingin
Kalevalaiset Naiset ja Espoon Kalevalaiset
la 26.9.2015 Kalevalaisten Naisten Liiton vuosikokous, Helsinki

Seuraa tapahtumakalenteria osoitteessa www.kalevalaistennaistenliitto.fi
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Näyttelyn avasi Designmuseon johtaja Jukka
Savolainen. Maljapuheeseen yhtyi Kalevalaisten
Naisten Liiton toiminnanjohtaja Sirpa Huttunen.

Teksti Jarno Liimatainen, kuvat Tuomas Elenius

Kestikartanosta catwalkille
Kalevalaisten Naisten Liiton juhlavuoden näyttely Kestikartanosta catwalkille esittelee parhaimpia makupaloja
yhdistyksen 80-vuotiselta taipaleelta.
Helmikuussa Designmuseon Arabian galleriassa avautui
suomalaista perinnettä luotaava näyttely Kestikartanosta catwalkille, jonka on koonnut juhlavuottaan viettävä
Kalevalaisten Naisten Liitto. Samaan juhlahumuun ovat
päässeet luonnollisesti myös tänä vuonna juhlavuosiaan
viettävät 180-vuotias Kalevala ja 175-vuotias Kanteletar.
Näyttelyn avasi Designmuseon johtaja Jukka Savolainen,
joka totesi kalevalaisuuden olevan luovuuden lähteen,
josta voimme ja meidän kannattaisi ammentaa ideoita
edelleen tänäkin päivänä. Kalevalaisten Naisten Liiton
toiminnanjohtaja Sirpa Huttunen toi esiin huomionarvoisia seikkoja maamme naisten asenteesta ja saavutuksista
vuosikymmenien saatossa. ”Sormi ei ole jäänyt tekevän
suuhun” -sanonta pitää hyvin paikkansa, sillä Huttunen
toi esiin suomalaisen naisen tarmokkuuden sekä kekseliäisyyden jo pula-ajoista lähtien. Kun metallia ei ollut,
raaka-ainetta rakastettuihin kalevalakoruihin kerättiin
omasta metsästämme. Suotta ei puhe tuonut esiin näitä naisia ”hiljaisen työn puurtajina”. Tähän asemaan on
suomalainen nainen yleensä joutunut tyytymään, mutta
tulokset ovat olleet sitten oma lukunsa.

Mukana näyttelyssä on myös Arabian astiastoja sekä
Germund Paaerin Kalevala Korulle vuosikymmeniä sitten suunnittelemia puuesineitä. Kaiken kruunaa Pariisin
Muotiviikkojen catwalkille asti yltäneet Paola Suhosen
suunnittelemat huikean upeat asut, jotka ovat saaneet
näyttävyytensä runsaista eri Kalevala Korun rakastetuista
korumalleista. Kalevala Koru on muutenkin laajasti mukana eri vuosien korumalleilla, joista tuoreimpana Saija
Saarelan Liiton juhlavuodelle suunnittelema Välke-riipus.
Näyttely on tiivis katsaus menneisiin vuosikymmeniin,
suomalaisen naisen uutteruuteen ja tinkimättömyyteen
sekä suomalaiseen designiin.
Kirjoittaja on fil.yo
Helsingin yliopistosta.

Ehdit vielä!
Näyttely on avoinna 31.5. asti.
Designmuseo Arabian Galleria
avoinna
ti-pe 12-18
la-su 10-16
ma suljettu
Hämeentie 135, Helsinki

Koruista huonekaluihin
Näyttely kattaa hienosti kalevalaisten naisten vauhdikkaat toiminnan vuodet. Itse näyttelytilaan tulijan toivottaa tervetulleeksi Louhi. Kyseessä on Emil Halosen
vuonna 1945 tekemä pronssiveistos, jossa Louhi, Pohjolan itseoikeutettu emäntä, on valmiina vastaanottamaan
sisään astuvat vieraat. Taustalla näkyvät uljaat kuvat
1940-luvulla perustetusta Ravintola Kestikartanosta, joka
oli aikansa tunnetuimpia ja suosituimpia ravintoloita Helsingissä. Näyttelyssä on esillä tähän päivään hyvin säilyneitä ravintolan puisia huonekaluja.
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Historiallinen
helkakulkue
Sääksmäen Ritvalassa järjestetään vuosittain
helkajuhla, jossa tytöt ja naimattomat naiset
kulkevat laulaen kylän läpi.
Ritvalan helkajuhlalla on poikkeuksellisen pitkä historia.
Tyttöjen ja naimattomien naisten kulkueen juuret ulottuvat niin kauas, ettei tapahtumassa voida edes puhua historiasta vaan menneisyydestä, sillä sitä alettiin taltioida
kirjalliseen muotoon vasta folkloristiikan uranuurtajien
Elias Lönnrotin ja Kaarle Aksel Gottlundin vieraillessa
Ritvalassa 1800-luvun alkupuoliskolla. Gottlundin muistiinpanema sitaatti vuodelta 1824 summaa aikansa kyläläisten ajatusmaailman helkakontekstista:
”Ritvalan vainiot ja pellot lakkaapi kasvamasta ja hetelmiä antamasta, silloin kuin kansa näihin kyllästyypi
tahi tämän vanhan tavansa heittää.”
Nykyisen muotonsa helkajuhla on saanut 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä, jolloin vanha perinne elpyi
1880-luvulla alkaneen tauon jälkeen. Helkakulkue on tyttöjen ja naimattomien naisten kulkue, jonka kulkureitti
on ristinmuotoinen. Helkavirsiä laulava kulkue päättyy
piiriksi mäelle, jossa juhlallisuudet jatkuvat.
Osallistuville kriteerit ovat selvät: kulkueessa laulavan on
oltava naimaton nainen tai tyttö. Lapsuudesta asti mukana ollut helkajuhlatoimikunnan puheenjohtaja Leena Valkeapää painottaa tapahtuman merkityksellisyyttä nuorten naisten elämässä.
– Ikähaitari on laajentunut nuorempaan suuntaan viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Ritvalassa syntyneet tai asuneet äidit ovat avainasemassa, sillä he tuovat
lapsiaan kulkueeseen. Myös hyvin pieniä tyttöjä tuodaan
kulkueeseen, tosin ei aivan alusta asti, koska matka on
niin pitkä. Tärkeä tunneside on silloin mukana, kun oma
lapsi on kulkueessa.
Valkeapää kertoo, että huolimatta tapahtuman paikallisuudesta, mukaan kulkueeseen on tullut myös muita
asiasta kiinnostuneita.
– Kulkueessa ei ole pelkästään Ritvalassa asuvia lapsia, vaan myös lähipiirissä asuvia, joiden vanhemmat
ovat aiheesta kiinnostuneita. Kyseessä on voimakas tapahtuma, kulkue, jota muut katsovat ja kuuntelevat. Se
vaatii paljon rohkeutta laulaa muiden kuunnellessa, kun
pitäisi osata kaikki sanat.
Useisiin vanhoihin kulttuureihin sisältyy nuoren naisen
tai naisten suorittama hedelmällisyysjuhla tai -rituaali,
jonka motiivina on jonkinlainen kosmoksen suotuisuuden ylläpitäminen, vaikkapa juuri viljan kasvun siunaus.
Ritvalan naisille ja tytöille helkajuhla on voimaannuttava
kokemus, jossa vallitsee yhteisöllisyyden tunne.
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Teksti Helmi Uuksulainen,
kuvat Ritvalan Nuorisoseura

Tänä vuonna Helkajuhla aloitetaan Valkeakosken kaupunkiin
kuuluvassa Sääksmäen Ritvalassa helluntaina 24.5. klo 14.

Juhlakulkueen juuret
Juhlan alkuperästä on kolme erilaista syntyteoriaa – lyriikkansa puolesta agraarivuoden avaava peltojen siunausriitti voisi pohjautua pakanuuden ajalle, toisaalta Matti Kuusen arvioiden mukaan mahdollisesti 1200–1300-luvulle,
jolloin dominikaanimunkit vieraillessaan Sääksmäellä
jättivät jälkeensä konseptin ristikulkueesta. Itämerensuomalaisen kulttuurin tutkija, professori Pertti Virtaranta
esitti, että Sääksmäelle kulkuelaulun olisivat istuttaneet
inkeriläiset vaimot, jotka muuttivat alueelle Virosta katovuosiksi sinne paenneiden miesten mukana. Helkajuhlan
kerroksellisuutta tunnollisimmin on tutkinut Elsa Enäjärvi-Haavio. Alkuperästä voidaan kiistellä, mutta tapahtuma on säilynyt paikallisille asukkaille omaa identiteettiä
rakentavana kulttuurisena vahvistajana.

Helkakulkueperinne elpyi uudelleen vuonna 1903, kun
Ritvalan ensimmäisen kansakoulun opettajatar Armiida
Mannerin oppilaat muistelivat helkalauluja ja pyysivät,
että niitä ryhdyttäisiin jälleen laulamaan. Seuraavana
vuonna helkajuhlasta tuli VPK:n järjestämä isänmaallinen kotiseutujuhla. Sotavuosien jälkeen 1950–1960-luvuilla helkajuhla oli iloisimmillaan, mutta 1970-luvun
alussa kulkueen suosio hiipui siinä määrin, että mukaan
tarvittiin entistä enemmän nuoria elvyttämään tapahtumaa takavuosien veroiseksi. Koettiin, ettei alueen asukkailla saa olla valtaa katkaista mitään niin pyhää ja ajatonta traditiota.
(jatkuu) >>
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”Minkäslaisia virsiä Ritvalassa lauletaan”
Helkavirsien lyriikka on ennen litterointia kulkenut todennäköisesti suullisena ja korvakuuloon perustuvana
tietona, jota vahvat laulajasuvut ovat kantaneet. Varsinaisia lauluja on lyhyiden alku- ja loppulaulujen keskellä
kolme; Mataleenan, Inkerin ja Annikaisen virret. Balladeissa kerrotaan kolmen naisen tarinat. Jeesus ja Maaria
ovat kiitoksen kohteina lopputoivotuksessa, joten sanoitukseltaan laulu on kristinuskon sävyistä.
Laulajilla ei ole papereita, joten nykyäänkin rohkeimmat
ja kokeneimmat laulajat asettuvat kulkueessa etummaisiksi, ja aivan nuorimmat, ”pikkuiset pirisemässä”, kävelevät peränpitäjinä.
– On kerrottu, että vanhan perinteen aikana etumainen rivi lauloi säkeen, josta se siirtyi siten taaksepäin,
että seuraava rivi lauloi sen uudestaan. Säe kulki siten
rivi kerrallaan kulkuetta taaksepäin, mikä tarkoittaa, että
yhden virren laulaminen on kestänyt hyvin pitkään. Koska virsiä on monta ja niitä on laulettu helatorstaista kesäkuun puolelle asti, voisin kuvitella, että laulettiin yksi
virsi kerralla. Nykyään kulkue laulaa samaan aikaan sekä
saman säkeen että kertosäkeen, kertoo Valkeapää.
Juhlan rituaalisen hengen nimissä on ilmeistä, että kulkueessa kannetaan oman seudun kansallispukua. 1900luvun alussa on kokeiltu kokovalkeaa pukukoodia Sääksmäen kirkkoherran ehdotuksesta, mutta tällaisesta ei innostuttu sen koommin. Yhtenäistä linjausta etsiskellen
päädyttiin 1920-luvulla vakiinnuttamaan kansallispuku
juhlakulkueen suuntaa antavaksi säännöksi. Globalisoituvassa 2010-luvun Suomessa kansallispukuja ei enää
nähdä itsestään selvinä juhla-asuina.
– Kulkueeseen osallistuvat lapset puhuvat helkajuhlapuvuista, eivät kansallispuvuista.
Peruskoulun opetussuunnitelmaan on Ritvalassa upotettu
helkavirsien laulunsanojen ja kansantanssien opettelua.
Perinne jatkuu vaivattomasti ja lapset ovat luontevasti
innolla mukana suuressa, erikoisessa juhlatapahtumassa.
On verrattain tärkeää, että helkajuhlan tapaista uniikkia,
aineetonta kulttuuriperintöä edustavaa perinnettä voidaan ylläpitää näin rennolla otteella.
– Kyseessä on pitkän ajan kuluessa syntynyt perinne.
Järjestelyt ovat tietyllä tavalla koko ajan käynnissä, ja
kaikki tietää missä kohtaa täytyy ruveta hoitamaan mitäkin. Jos kylään muuttaa uusi perhe, heidän on helppo
solahtaa mukaan. Siivoustalkoissa saattaa olla kolme- tai
neljäkymmentä ihmistä mäellä haravoimassa: mitä enemmän ihmisiä, sitä hauskempaa ja nopeampaa työ on, ja
sivussa tarinoidaan ja vaihdellaan kuulumisia, sanoo Valkeapää.
Valkeapää toteaa myös helkajuhlan tulevaisuuden olevan
valoisa. Tapahtuman näkyvyyttäkään ei ole tarvinnut
säädellä hampaat irvessä, sillä mediahuomiota tarvitaan
rajallisesti.
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– Tämä juhla on luonteeltaan pieni. Totta kai haluamme mukaan paljon ihmisiä, ja toivomme, että he ovat
tyytyväisiä näkemäänsä ja saavat yhteisöllisen kokemuksen. Toinen puoli on kuitenkin se, että se on hiljainen
tapahtuma – Suomen kaljateltattomin juhla eli ei mikään
festivaali. Kunnioitamme eleettömyyttä, helkakulkue on
aika hiljainen. Voisihan sinne laittaa äänentoiston, jolla
se kuuluisi kymmenen kilometrin säteellä, mutta se ei ole
meidän juttumme.
Valkeapää toivoo, että kukin voi tulla seuraamaan
helkajuhlaa omana itsenään. Toiset tulevat puhtaasta
mielenkiinnosta, jotkut haluavat maistaa palan sitä suomenuskon tai pakanuuden aikaa, jota ajattelevat juhlan
edustavan. Osa katsojista haluaa olla osa ainutlaatuista
perinnettä tai kenties pukeutua kansallispukuun, tai matkalle voi viedä silkka tiedonjano ja kiinnostus folkloreen.
Yhtä kaikki, kokemus on todennäköisesti rikastuttava.

Kirjoittaja on folkloristiikan toisen vuoden opiskelija
Helsingin Yliopistosta.

Kolumni

Kuva Karisto / Jyrki Nisonen

N

YKYRUNOUTTA ETSIMÄSSÄ

Luin Tua Forsströmin runokirjan Lokakuun iltana soudin
järvelle keväänä, jonka aikana kävin läpi suurta elämänmuutosta.
Silloin ajattelin: ”Ilman tätä kirjaa minulla ei olisi mitään.” Ja heti
sen jälkeen: ”Mikä voima taiteella täytyy olla saadakseen minut
kokemaan näin!”

Teksti Vilja-Tuulia Huotarinen

Silti monen kasvoille nousee vaivaantunut ilme, kun tulee puhe
nykyrunoudesta.

Vaikea runous
Minkään ei tarvitsisi pidätellä runouden lukemista. Voisimme päästellä vauhdikkaasti sivulta sivulle niin kuin
plaraisimme proosaa. Menisimme kielen mukaan ja nauraisimme ja itkisimme ja kun ymmärrys loppuisi, heittäisimme järjen hiiteen ja antaisimme runon vaikuttaa meihin äänteillään ja rytmillään. Voisimme pysähtyä yhden
sanan äärelle, vain koska se olisi mahdollista. Lukisimme
samaa runoa monta kertaa huolehtimatta siitä, saammeko kirjaa loppuun.
Mutta kirjakaupan runohyllyllä empii lukija otsallaan syvät rypyt. Olisiko varmempaa ottaa tuo Sananlaskuja ja
elämänviisauksia, siitä ainakin tietää, mitä se sisältää...
Sanotaan, että nykyrunoutta on vaikea ymmärtää. Taiteen tehtävä ei ole näyttää meille sitä, minkä jo tiedämme. Taide antaa meille jotakin, mitä emme osaa odottaa.
Kaikki eivät pidä yllätyksistä. Yhden kirjan jälkeen voi
kuitenkin kokeilla toista. Kenties vasta viidenteen samaistuu. Sillä sekin on taiteen tehtävä, antaa meille jotakin,
mikä muistuttaa meitä itsestämme. Mitä enemmän lukee
sitä useamman kirjan kohdalla niin tapahtuu.
Vielä nykyrunouden vaikeudesta. Runoilija ei yritä tehdä runoistaan hankalasti lähestyttäviä. Päinvastoin, runoilija pyrkii kirjoittamaan selvästi. Hän haluaa tietää,
mistä on kysymys. Silloin ei mitenkään riitä, että metsää kutsuu pelkäksi metsäksi. Metsä voi tarkoittaa monia erilaisia metsiä. Siksi runoilija kutsuu sitä tunnelman
mukaan tuulten pesäksi tai pimeyden kehdoksi. Kaikki
sitä yleisemmin sanottu tekisi runon kerta kaikkiaan liian
vaikeaksi ymmärtää.

Kauneuden vaatimus
Niinkin sanotaan, että runouden tulisi olla kaunista.
Kuusitoistavuotiaana panin runooni AIV-pressun. Siitä-

hän sitä kirjoittaa, mikä läheltä löytyy. Kaupunkilainen
kirjoittamisen opettajani Asko Martinheimo kiitti minua
konkreettisuudesta. Pari vuotta myöhemmin innostuin
kuitenkin runoilemaan myrskyävästä merestä, jota kuvasin lokkien keinuksi. Silloinen opettajani, Kullervo Järvinen, puuskahti: ”Mistä sinä tiedät, mikä keinu meri niille
on, elävät henkensä kaupalla!”
Nykyään olen palannut AIV-pressujen aikaan. Mikä tahansa materiaali on kiinnostavaa. Runous elää kielensä
varassa. Kauneus syntyy kokonaisuudesta. Se, mikä on
rumaa ja hätkähdyttävää, voi olla totta.

Ajaton runous
Nykyrunoudesta ei yksinkertaisesti pidetä yhtä paljon
kuin vanhemmasta runoudesta. Kun radiossa toivotaan
runoja, harvoin yksikään on kirjoitettu tällä vuosituhannella. Toisaalta en tiedä ketään, joka pitäisi mistä tahansa
proosasta. Eri asia on, jos löytää kirjan, joka vaikuttaa
niin kuin tuo Tua Forsströmin runokirja vaikutti minuun
– ilman sitä ei olisi mitään muutakaan. Jos luemme pelkästään vanhoja ja tuttuja teoksia, mitä uutta opimme
itsestämme?
Lopuksi lukuvinkki: Juuli Niemen Tuhat tytärtä. Se ilmestyi muutama kuukausi sitten, ehtaa nykyrunoutta siis.
Siinä on lyhyitä ja pitkiä, kauniita ja rumia, helppoja ja
vaikeita runoja. No niin, nyt tietää, mitä kirja sisältää!
Otsarypyt sileiksi. Ei ole muuta pelättävää kuin että ihan
pikkuisen muuttuu ihmisenä.

Runoilija, nuortenkirjailija ja sanataideopettaja
Vilja-Tuulia Huotarinen vierailee Pirran vuoden 2015
kolumnistina.
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Elävät juhannusperinteet

Juhannus on keskikesän suurin juhla koko
Suomessa. Juhlimisen ohella kannamme
sen ikiaikaisia perinteitä eteenpäin niiden
sisältöä usein kyseenalaistamatta.

Keskikesän keskeisimpiä elementtejä ovat kokkotulet ja
juhannussalot korkeilla kukkuloilla ja mäillä, huvimajat
ja koivunlehvät pihoilla ja taloissa, tanssi ja leikki tulen
tai salon ympärillä sekä enteiden luku luonnon tai veden äärellä. Alkujaan juhlaa vietettiin säänjumala Ukon
juhlana ja sen tarkoituksena oli varmistaa monin tavoin
maatalousyhteisössä tulevan vuoden viljasato ja hedelmällisyys.
Juhannuskokkoa pidetään vuotuisista juhlatulista yhä
kaikkein elinvoimaisimpana. Entisaikaan kokolle menoa
pidettiin niin tärkeänä, että sieltä pois jäämisen katsottiin
uhkaavan koko yhteisön onnea. Tapana oli, että kokolle
vietiin oma oksa tai kokkomuna, jota sitten haudottiin
kuumassa tuhkassa. Juhannuskokkoperinne on maassamme osa yleiseurooppalaista tapaa polttaa tulia kevätjuhlien aikana. Tänään kokkoja poltetaan yleisesti koko
maassa, alun perin tapa tunnettiin vain itäisessä osassa
maatamme.

Potoskavaarassa ammuttiin laukauksia
Itäsuomalaisten juhannusaattoa kuvaili ensimmäistä runonkeruumatkaansa tehnyt Elias Lönnrot, joka osallistui
Potoskavaaran talon juhlamenoihin Kiteellä vuonna 1828.
Lönnrot kertoo kyläläisten rakentaneen kokkoja korkeille
paikoille ja polttaneen niitä myöhään illalla auringonlas14

Teksti Aila Nieminen, kuvat Seurasaarisäätiö

kun jälkeen. Lähes joka talolla oli hänen mukaansa oma
kokko, johon oli koottu poltettavaksi vanhoja karhia,
soutuveneitä ja kuivia puita. Kokon ympärillä myös tanssittiin, laulettiin runoja ja ammuttiin ilmaan laukauksia.
Viinapullokin kiersi miesten keskuudessa.
Laukausten vaihtoa lukuun ottamatta Lönnrotin kuvaus
juhannusaaton vietosta voisi olla tästä ajasta. Juhannus
kokoaa ystävät, perheet ja suvut yhteen polttamaan kokkoja, saunomaan, juomaan ja seurustelemaan. Mökeiltä
piipahdetaan lavatansseihin ja kaupunkikodeista lähdetään rokkijuhlille tai kokkojuhliin. Keskikesän lyhyt yö
saa kansan valvomaan ja maahan saapuvan turistin hämmennyksiin. Matkailijat ympäri maailmaa tulevat Pohjolaan ihailemaan valoisaa kesäyötä tai keskiyön aurinkoa.

Juhannusyön kasvuvoima
Pohjolan kesäyö on juhannuksena lyhimmillään ja kasvit ovat usein saavuttaneet kukintonsa. Päivät lyhenevät
aattoillan jälkeen ja yöt vastaavasti pimenevät. Tässä lyhyessä aattoillan hetkessä uskottiin olevan salaperäistä
voimaa, jota tavoiteltiin onnen ja menestymisen saavuttamiseksi. Pihamaalle rakennettiin lehtimajoja ja nurmelta
kerättiin kastetta, jonka uskottiin tuovan terveyttä. Koteihin tuotiin yrttejä ja kukkia sekä oven molemmin puolin
aseteltiin koivunlehviä. Nämä tavat elävät yhä, vaikka ta-

Tänä vuonna saareen tullaan myös meren
aaltoja kyntäen, sillä vesiliikenneyhteys
kaupungista Seurasaareen (ja takaisin)
avataan juhannusaatoksi klo 15–23.
Pääsyliput Seurasaaren juhannusjuhliin
Aikuiset 20e, alle 15-vuotiaat aikuisen
seurassa maksutta
Aikuiset + yhdensuuntainen venelippu 27e
Lapset + yhdensuuntainen venelippu 3,5e

Seurasaaren
juhannusvalkeat
19.6.2015 klo 16–01.
www.seurasaarenjuhannusvalkeat.fi

pojen ei enää suoranaisesti katsota liittyvän uuden sadon
tai karjaonnen turvaamiseen, terveyden varmistamiseen
tai puolison näkemiseen. Enemmänkin korostetaan yhteisöllisyyttä ja yhdessä oloa pitkän, pimeän talven jälkeen.
Ahvenanmaalla ja rannikon ruotsinkielisissä pitäjissä
pystytettiin kukkakimpuilla, lehtiköynnöksillä ja kruunuilla sekä purjeveneillä ja aurinkopyörillä koristeltuja
juhannussalkoja. Koristelusta vastasivat kylän asukkaat
yhdessä ja vaativaa pystytystä valvoi toimeen erikseen
nimetty salkokapteeni. Ahvenanmaalla juhannussalot
ovat olleet niin olennainen osa kyläkuvaa, että ruotsalainen Nils Månsson Mandelgren piirsi taidehistoriallisen
tutkimusretkensä tuloksena juhannussalon Hammarlandin Torpin kyläkarttaan jo vuonna 1871. Eckerön salkoja
on pidetty Ahvenanmaalla kaikkein komeimpina, ja niitä
tiedetään aiemmin olleen useita kymmeniä. Juhannussalkojen ikää ei ole osattu määrittää, mutta tapaa pidetään
lehtikoristelua nuorempana.

Juhannussaari Helsingissä
Pääkaupungin tunnelmallisin ja kansainvälisin kokkojuhla järjestetään nykyisin Seurasaaressa, jossa Suomen
suven suloisinta juhlaa on vietetty jo yli sadan vuoden
ajan. Kulttuurihistoriallisesti arvokas museosaari kokoaa
luonnon äärelle erityisesti lapsiperheitä ja kaupunkiin
saapuvia turisteja. Miten Seurasaaressa on onnistuttu säi-

lyttämään ikiaikaiset perinteet juhlan tunnelmaa tai sen
perinteitä rikkomatta?
Seurasaaren juhannusvalkeat on yksi vanhimmista säännöllisesti järjestetyistä kesätapahtumista Suomessa. Juhlan alkuunpanijana toimi intendentti ja kansatieteilijä
Niilo Valonen, joka loi juhlalle oman muotonsa vuonna
1954. Ensimmäistä tapahtumaa vietettiin juhannusperinteet tarkasti huomioiden. Tämän jälkeen juhlaa on tietoisesti ajanmukaistettu sen alkuperäistä sisältöä ja merkitystä arvostaen.
Tänä juhannuksena Seurasaaressa julkistetaan urbaanin
juhannussalkokilpailun voittajatyöt. Kilpailun tuomarina
toimii Ahvenanmaalla lapsuutensa viettänyt muotoilija
Stefan Lindfors. Juhannuskokkojen rinnalla palaa Marika Walldénin suunnittelema tuliveistos Ukkosen henki,
joka kuvastaa taiteilijan näkemystä säänjumala Ukosta.
Kesäyön runopihalla luetaan ja kirjoitetaan suven runoja. Taika- ja loitsupolulla yleisöä opastetaan paitsi kuulemaan myös lukemaan juhannusenteitä. Lavatanssit ja yöjamit, suviset laulut ja aisakeinut saavat nekin korostetun
aseman keskikesän juhlassa monien muiden ikiaikaisten
elementtien lisäksi. Mikäli kokko on nuorisonne mielestä
vain kasa rannalle kerättyjä risuja tai oksia, jotka sytytetään aattona palamaan, toivotamme nuorison tervetulleeksi karjalaisen sankakokon rakennuskurssille.
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Teksti Kirsti Mäkinen ja Kati Solastie
Kuvat Tiina Rantanen ja Kaarina Päivinen

Kalevalaista patsastelua
Kalevala elää luontevasti keskellä pääkaupunkilaisten arkea. Siitä kertovat useat
kadunnimet, kuten Sammon- ja Väinämöisenkatu sekä monet yritykset Lemminkäisestä Pohjolaan sekä Ilmariseen.
Kalevala-aiheisia patsaita on pystytetty Helsinkiin hämmästyttävän useita. Kaikki eivät
ole historiallisia - mukaan mahtuu myös moderneja, tämän päivän patsaita.
Mikäli mielit perehtyä Helsingin Kalevala-aiheisiin patsaisiin, se on nyt erityisen
helppoa. Helsingin Kalevalaiset Naiset on nimittäin koonnut verkkosivulleen
virtuaalikävelyn patsaalta patsaalle. Tervetuloa mukaan!
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Robert Stigell: Väinämöinen, 1888 ja Ilmarinen, 1888,
Vanha ylioppilastalo, Mannerheimintie 3

Hilda Flodin: Pohjolan pirut, 1901, Aleksanterinkatu,
Pohjolan talo, Kluuvi

Helähteli hauin hammas

Pohjolan pirut

Helsingin keskeisintä paikkaa, Vanhan ylioppilastalon
pääovea koristavat mytologiamme keskeissankarit Väinämöinen ja Ilmarinen. Robert Stigellin veistokset ovat
vuodelta 1888.
Stigellin Väinämöinen soittaa myyttistä hauen leukaluista kanneltaan ja saa koko luomakunnan soittonsa lumoihin. Väinämöisen soittoa on sanottu suomalaisen taiteen synnyn kuvaukseksi. Stigellin Ilmarinen on arkisissa
askareissa, takomassa tärkeää työkalua auraa.
Veistosten sankarit on kuvattu dynaamisina ylöspäin
suuntautuvassa liikkeessä. Kantele ja aura vahvistavat
horisontaalisina elementteinä hahmojen symmetrisyyttä.
Stigellin Väinämöinen ja Ilmarinen viittaavat nuorison
tehtävään yhteiskunnan henkisinä ja aineellisina rakentajina. Tästä muistuttavat myös pääoven yllä sanat Spei
suae patria dedit – Isänmaa antoi toivoilleen.

Aleksanterinkadulla sijaitseva palovakuutusosakeyhtiö
Pohjolan talo valmistui vuonna 1901, suunnittelijoina
arkkitehdit Herman Gesellius, Armas Lindgren ja Eliel
Saarinen. Talon jyhkeää sisäänkäyntiä koristavat irvistelevät Pohjolan pirut.
”Näillä Pohjolan talon sisäänkäyntiä koristavilla hahmoilla ei ole tahdottu kuvata ketään konttorimme naista”,
suvaitsi Pohjolan johtokunnan puheenjohtaja, vapaaherra Sebastian Gripenberg vakuuttaa talon vihkiäisjuhlassa
joulukuussa 1901. Pohjolan pirut on tosin suunnitellut
nainen, taiteilija Hilda Flodin.
Patsaiden määrä on lisääntymässä: pian mukaan liittyy
myös Musiikkitalon edessä oleva Reijo Hukkasen Laulupuut-veistos.
Helsingin muihin kalevalaisiin patsaisiin ja juhlavuoden tammeen
voit tutustua nyt virtuaalisesti Helsingin Kalevalaisten Naisten
yhdistyksen verkkosivuilla http://www.hkn.fi/fi/helsingin-kalevalaiset-patsaat/

Emil Wikström: Elias Lönnrot ja Väinämöinen, 1902,
Lönnrotin puistikko, Lönnrotinkatu 5–7, Kamppi

Alpo Sailo: Larin Paraske, 1949, Hakasalmen
puisto, Mannerheimintie, Etu-Töölö

Elias Lönnrot ja Väinämöinen

Runonlaulajan patsas

Emil Wikströmin vuonna 1902 suunnittelema massiivinen Elias Lönnrotin patsas hallitsee Lönnrotinkadun varrella Vanhankirkon ja Ressun lukion välistä puistikkoa.
Patsas paljastettiin monien vaiheiden ja takaiskujen jälkeen vasta 18. lokakuuta 1902.
Veistoksen Lönnrot merkitsee muistiin Väinämöisen
Vipuselta saamia mahtisanoja. Patsaan jalustan edessä
istuva neito leikkaa hiuksiaan kieliksi Väinämöisen kanteleeseen. Neito on ajan tyylin mukaan myös lyyrinen
laulurunouden hengetär ja eurooppalaisen muistomerkkitradition mukaisesti Lönnrotin muusa. Unelmiinsa vaipunut neito vastaa ihannekuvaa kansasta, joka kasvattajansa jalkojen juuressa odottaa kansallisen tietoisuutensa
heräämistä.

Alpo Sailon Larin Parasken patsaasta tuli vuonna 1949
ensimmäinen julkinen naismuistomerkki. Se on edelleen kaupungin ainoa historiallisen naisen näköispatsas.
Sailo suunnitteli kuuluisan inkeriläisen runonlaulajan ja
itkuvirsien taitajan patsaan vuonna 1936 yhdeksi Kalevala-talon suomalaisia runonlaulajia esittävistä veistoksista.
Sailon elinikäinen haave Kalevala-talosta, eräänlaisesta
kalevalaisen kulttuurin Pantheonista, jäi kuitenkin toteutumatta.
Hakasalmen puistossa sijaitsevaa sympaattista patsasta
on myöhemmin yritetty siirtää Karjalatalon lähelle.
Helsingin kalevalaiset naiset kukittavat Larin Parasken
joka vuosi syyskauden aloitustilaisuudessaan.

C. E. Sjöstrandin veistos Kullervo puhuu miekalleen
sijaitsee Kaupungin puutarhan pihassa Taka-Töölössä.
Aidattu alue on ollut patsaalle tarpeen, sillä nuoriso osoitti Hesperian puistossa myötätuntoaan Kullervoa kohtaan
roikkumalla hänen miekkansa varassa ja vähän väliä katkomalla sen.
Sjöstrand oli ruotsalaissyntyinen kuvanveistäjä, jota pidetään suomalaisen kuvanveiston perustajana. Sjöstrand
teki lukuisia Kalevala-aiheisia teoksia. Kullervo-veistos
valmistui vuonna 1868.
Veistoksen Kullervo on yhdistelmä Pohjolan mytologista hahmoa ja antiikin atleettista sankaria.
C. E. Sjöstrand: Kullervo puhuu miekalleen, 1868,
Kaupungin talvipuutarhan piha, Eläintarha >>

Kuva Kirsti Mäkinen

Kysyi mieltä miekaltansa
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Kalevalan kertomaa

Teksti Maria Ilonen, kuvat Ville Paul Paasimaa

Kansanrunoa uudessa asussa
Rajattomassa ja Saaga Emsemblessä vaikuttava Soila Sariola ammentaa materiaalia musiikkiinsa Suomen Kansan Vanhoista
Runoista, Kantelettaresta sekä Suomen luonnosta. Hän kuljettaa suomalaista kulttuuria
ylpeydellä myös maamme rajojen ulkopuolelle. Vastapainoa tuo intiimimpi sairaalamuusikon työ.
Kalevalan päivänä julkaistiin kansanmusiikkilähtöistä
musiikkia esittävän Saaga Ensemblen toinen levy Kuullella, joka sisältää yhdeksän uutta, parin vuoden aikana
syntynyttä kappaletta. Esikoislevy Polku ilmestyi kaksi
vuotta sitten.
– Levy on täynnä kuvanomaisia hetkiä. Sanoitukset
ovat syntyneet samaan tahtiin sävellysten kanssa hyvässä biisikierossa, Soila kuvailee levyn tekoprosessia.
Hän iloitsee erityisesti siitä, kuinka levyllä on saatu eri
soitinten, kuten kanteleen harmonin ja viulun sekä lauluosuuksien eri sävyt esiin.
Kanteletar ja Suomen Kansan Vanhat Runot ovat Soila
Sariolalle valtava inspiraation lähde. Musiikkiprojekteissaan hän pukee kansanrunon uusiin vaatteisiin ja suomalainen kulttuuri ja luonto ovat muutenkin vahvasti läsnä.
– Kantelettaren kielen kauneus inspiroi ja Suomen
Kansan Vanhat Runot ovat ehtymätön lähde, joka ei tule
koskaan kalutuksi loppuun, hän sanoo.
Levyllä kansanomaisuus on puettu modernimpaan muotoon. Kaikki yhtyeen jäsenet ovat osallistuneet kappaleiden tekemiseen ja levy huipentuu Soilan veljen Jyrin Sariolan säveltämään melodiaan, jonka tekstinä on Aleksis
Kiven Suomenmaa-runo.
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Luonnollisesti kansanmusiikki
– Meitä on neljä sisarusta ja kolme meistä on
muusikoita, Eeva-Leena Pokelan ja sellisti
Raimo Sariolan tytär Soila kertoo perheestään.
Musiikkiperheessä kaikki soittimet olivat
aina saatavissa ja kokeiltavissa, musiikki oli
jatkuvasti läsnä. Itsestään selvää muusikon
tielle lähteminen ei Soilalle kuitenkaan ollut.
– Olen kyllä kapinoinut sitä vastaan.
Yläasteen jälkeen suunnittelin matkaoppaaksi
tai poliisiksi ryhtymistä, mutta ehkä menin
kuitenkin siitä, mistä aita on matalin. Haasteet
kuitenkin kasvavat ja panokset kovenevat eteenpäin
mentäessä muusikon uralla.
Sibelius-lukiosta löytyi samanhenkisiä ihmisiä ja lukion
jälki tie vei Kokkolaan opiskelemaan kansanmusiikkia ja
sieltä Sibelius-Akatemiaan, josta Soila Sariola valmistui
vuonna 2005 kansanmusiikin maisteriksi pääaineenaan
laulu. Kansanmusiikki oli luonnollinen valinta.
– Kansanmusiikki on ollut minussa aina.
Sibelius-Akatemian kansanmusiikkilinjalla opiskellaan
eri laulun lajeja kuten runonlaulua, rekilauluja ja arkkiveisuja.
Vuonna 2011 Soila aloitti jatko-opinnot tohtorikoulutuksessa tutkimusaiheenaan Ääni ja mieli – miten taiteet yhdistyvät minussa.
Taustansa musiikkiperheessä hän on kääntänyt voimavarakseen ja kiittää vanhempiaan, jotka ovat tukeneet uran
tiukoissa paikoissa. Lämmöllä hän muistaa myös isovanhempiaan Marjatta ja Martti Pokelaa, joiden kanssa hän
sai onnekseen elää myös osan aikuisikäänsä.
– Heidän kanssaan ehdin käydä monta syvällistä keskustelua.

(jatkuu) >>

Rajattomasti suomalaista kulttuuria maailmalle
Vaikka Soila on musiikin saralla monessa mukana, hänen päätyönsä on edelleen kuusihenkinen, jo kolmetoista albumia julkaissut lauluyhtye Rajaton. Suomalainen
perinne ja kulttuuri ovat vielä vahvemmin läsnä Saaga
Ensemblessä, mutta myös Rajaton käyttää suomalaista luontoa inspiraation lähteenään. Rajaton keikkailee
Suomen lisäksi eri puolilla maailmaa ja yhtyeen jäsenet
kertovat suomalaisen kulttuurin tarinaa eteenpäin esiintymismatkoillaan.

Juhlavuoden Kalevala seisoo kirjahyllyssä
– Kalevala on vahva muisto menneisyydestä ja voimme
olla ylpeitä eepoksestamme. Itselleni Kanteletar on tosin
helpompi inspiraation lähteenä sen suunnattoman kauniiden tekstien vuoksi. Suomen Kansan Vanhat Runot
taas kiehtovat autenttisuutensa ja murteidensa takia, Soila miettii.
Hän on onnellinen myös omasta uniikista kielestämme
ja sen asemasta. Matkustelu maailmalla on auttanut ymmärtämään suomalaista kulttuuria entistä paremmin.
– Kalevala on koko maailman kulttuuriperimässä yksi
hienoimpia asioita. Onneksi sitä osataankin kunnioittaa
sille kuuluvalla tavalla.

Musiikki hyvinvoinnin osana
Rajattomalla on käynnissä yhteistyöprojekti Aivosäätiön
kanssa. Yhtye esiintyi Aivosäätiön hyväksi järjestettävässä konsertissa Finlandia-talolla huhtikuussa. Siellä heille
asennettiin anturit päähän ja tutkittiin musiikin vaikutusta heidän aivotoimintaansa EEG-laitteiden avulla ennen
konserttia ja konsertin jälkeen. Myös yleisö pääsi konsertin aikana seuraamaan musiikin vaikutuksia aivotoimintaan.
– Tämä on mielenkiintoinen projekti. Musiikilla ja taiteella yleensäkin on suuri vaikutus paranemisprosesseihin, Soila sanoo.
Musiikin monitoiminaisen uusin aluevaltaus on sairaalamuusikoksi kouluttautuminen. Sairaalamuusikot ovat
monelle vielä tuntematon asia. Soilan on tehtävään kouluttanut alaa Pariisissa alaa opiskellut ja Suomessa pioneerityötä tehnyt Uli Kontu-Korhonen.
– Sairaalamuusikot kiertävät huoneesta toiseen ja joskus musisoidaan myös sairaalan aulassa. Pitää olla valmius kohdata kaikenlaisia tilanteita, potilaiden kanssa tulee vastaan intiimejä ja herkkiä hetkiä. Sairaalamuusikon
työ on hyvää vastapainoa suurelle yleisölle esiintymiseen.
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Työssä kohdattavat potilaat voivat olla pieniä keskosvauvoja tai saattohoitopotilaita, vastaan voi tulla mitä tahansa.
Improvisaatio ja läsnäolo ovat tärkeitä taitoja.
– Kalevalamittainen runous toimii hyvin myös sairaalatyössä, esimerkiksi vauvoille ja vanhuksille esiintyessä. Se
on helppoa aloittaa ja lopettaa, Soila kertoo perinteen toimivuudesta taas uudessa tarkoituksessa.

– Maalaamisen olen nyt löytänyt uudelleen kahdenkymmenen vuoden tauon jälkeen. Taiteet tukevat toisiaan ja
taide hiljaisuudessa aktivoi aivoja ihan eri tavalla ja helpottaa säveltämistä.
Viisi Sipoon rauhassa keskellä metsää luonnon rauhassa
asuttua vuotta ovat myös tehneet hyvää ja auttaneet jaksamaan muusikon hektisessä työssä.

Taiteet toistensa tukena

Kaikista soittimista läheisimmäksi hän nimeää pianon, jolla tekee sävellystyön. Tärkeä on toki myös kantele, jota hän
on pianon lisäksi käyttänyt sairaalamuusikon työssäkin.
– Kanteleet on meillä kaivettu esille olohuoneen lattialle
ja lapsikin saa soitella niitä. Pidän akustisista soittimista.
Toisaalta pidän hirveästi myös esimerkiksi särökitarasta.

Monella tavalla musiikissa vaikuttavalle Soilalle tavallinen
arki kotona on nautinto. Kotitöiden taustalla ei soi musiikki.
– Kolmasosa vuodesta menee keikoilla. Tykkään tehdä
vastapainoksi tavallisia arkisia asioita, kuten laittaa pihaa.
Inspiraatio vaatii sitä. Nautin valtavasti kotona olosta silloin, kun siellä ehdin olla, puolitoistavuotiaan Lenni-pojan
äiti kertoo.
Kotona ei enää juurikaan tule kuunneltua musiikkia ja
radiostakin Soila valitsee mielellään kanavan, josta tulee
puheohjelmia. Musiikin harrastaminen vapaa-ajalla rajoittuu puolitoistavuotiaan Lennin musiikkileikkikouluun.

Ennen kaikkea musiikin tekemisessä Soila kertoo tärkeätä olevan ajan. Välillä kannattaa vain nauttia taiteesta tai
vaikka lukea Kalevalaa. Mihinkään ei ole hätä.

Kirjoittaja on folkloristiikan yo Helsingin yliopistosta.

Ympäri maailmaa esiintyvä Rajaton on Soila Sariolan päätyö.
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Kalevala Korun
kuulumiset

Kalevala Koru –
vastuunsa tunteva yritys
Teksti Riitta Huuhtanen, kuvat Kalevala Koru

Kalevala Korun tämän kevään uutuustuotteita ovat Millefiori, Soliseva sekä rippiristit. Sen lisäksi että tuotteet ovat
upouusia, niitä yhdistää myös materiaali – kierrätyshopea.
Tästä eteenpäin kaikki niin Kalevala Korun kuin Lapponia
Jewelryn hopeatuotteet valmistetaan kierrätysmateriaalista. Jo nyt olemme viimeisen kolmen vuoden ajan käyttäneet kultatuotteiden raaka-aineena kierrätyskultaa.

ja pyrimme omalta osaltamme huolehtimaan alan tulevaisuudesta ja osaamisen kehittämisestä.

Materiaalien alkuperällä on merkitystä kun kuluttajat arvioivat tuotteitamme kestävän kehityksen ja eettisyyden
näkökulmasta. Kun vuosittain emännöimme lukuisia vierasryhmiä tehtaallamme, nousee lähes poikkeuksetta puheenaiheeksi suomalaisen työn ohella myös raaka-aineiden käyttö ja alkuperä.

Meidän vastuullisuutemme on käytännön tekoja ja arvovalintoja ennemmin kuin juhlapuheita. Se on kulttuurin
tukemisen ja hyväntekeväisyyden lisäksi vastuuta suomalaisesta alan osaamisesta ja hereilläoloa tulevaisuuden
haasteiden edessä.

Tehokkaan ja kestävän raaka-ainekäytön lisäksi vaalimme
suomalaista korualan osaamisen käsityöperinnettä nykyaikaisella tavalla eli yhdistämällä siihen viimeisimmän teknologian. Kannamme suomalaisen koruosaamisen lippua

Vastuullisuuteen kuuluu myös kertakäyttökulttuurin vastapainoksi korujen korjaus- ja huoltopalvelun tarjoaminen
koruille, joiden halutaan säilyvän sukupolvelta toiselle ja
kantavan merkityksiä yli sukupolvien.

Kirjoittaja on Kalevala Korun toimitusjohtaja.
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Kuhmon kulttuuriviikonloppu
avaa ikkunan kalevalaiseen kesämaisemaan

Kulttuuripäivien ohjelma
12.–14.6.
Perjantai 12.6.
klo 18.00
Kun me yhtehen yhymme | Kuhmo-talo
20 euroa, sisältää ohjelman ja iltapalan

Lauantai 13.6.
klo 10.00
Avajaiset | Kuhmo-talo
vapaa pääsy
Valitse vapaasti lauantain retkistä ja
oheisohjelmasta:
klo 11.00–13.00

Mielikin mukana | Luontokeskus Petola
15 euroa/lapset 3-12 v. 5 euroa, sisältää kuljetuksen,
pääsymaksun ja opastuksen
klo 19.00
Päivölän pidot – juhlaillallinen | Kuhmo-talo
50 euroa, sisältää ohjelman ja juhlaillallisen
Asuna mieluiten kansallispuku
klo 22.00
Suviyön syleily – sauna ja nuotio | Kalevala-hotelli
20 euroa

Eliaksen jäljillä – opastettu kävely 15 euroa

Sunnuntai 14.6.

Lystinurmi – kalevalainen seikkailurata ja
ohjelmaa lapsille 15 euroa / lapsi,
ohjelma ilman seikkailurataa 5 euroa/lapsi

klo 10.00

klo 11.00–16.00
Veno vesille – retki Lentualle
70 euroa, sisältää kuljetuksen, opastuksen ja lounaan
Karun kaunis Lentiira
50 euroa, sisältää kuljetuksen, opastuksen ja lounaan
Ehommaksi entistäsi – omatoimikäyntejä hoidoissa
Kuhmolaiset hoitolat tarjoavat mahdollisuuden
hemmotteluun ja hoitoihin *
Lounasmahdollisuus Kuhmo-talon Juttuassa tai
keskustan ravintoloissa
klo 14.00–16.00
Ruvetkaamme runolle | Juminkeko
Runolaulutyöpaja, 30 euroa
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Iso läksi suurihin sotihin | Talvisotamuseo
15 euroa, sisältää kuljetuksen,
pääsymaksun ja opastuksen

Suvinen sunnuntai Kuhmon kulttuuriviikonloppuna tarjoaa
historian havinaa ja luonnonkukkien kauneutta.
Jumalanpalvelus | Kuhmon kirkko
Kuhmon Kalevalaiset Naiset kutsuvat kulttuuripäivien
kansallispukuisia vieraita osallistumaan jumalanpalvelukseen, joka järjestetään vuonna 1816 rakennetussa
puukirkossa Pajakkakosken rantamaisemassa.
Ajan uusklassista tyyliä heijastelevan kirkon alkuperäinen suunnittelija oli pietarsaarelainen Jacob Rijf. Kellotapuli valmistui vuonna 1862 Carl Ludvig Engelin piirustusten mukaan.
Talvisodan pommituksissa kirkko vaurioitui käyttökelvottomaksi. Kokonaan uuden kirkon rakentamista harkittiin,
mutta vaikutusvaltaiset julkiset vetoomukset saivat seurakunnan kuitenkin ryhtymään korjaustöihin. Nykyiseen
asuunsa kirkko on korjattu vuonna 1985 ja sinne mahtuu
1500 sanankuulijaa. Vuonna 1999 Sotkamon Urkurakentajat Oy valmisti kirkkoon uudet, pohjoismaista romanttista tyyliä edustavat 38-äänikertaiset urut.

Lisätietoja:
Kulttuuripäivien koko ohjelma sekä tiedot Vienan
matkasta, Kuhmon majapaikoista ja kulkuyhteyksistä
Kuhmoon on esitelty helmikuun Pirrassa. Lisätietoja
myös Kalevalaisten Naisten Liiton sivuilta:
www.kalevalaistennaistenliitto.fi

Vapaita paikkoja voi edelleen tiedustella
Liiton toimistosta:
Leena Asp-Rinne p. 050 4122 021 tai
leena.asp-rinne@kalevalaistennaistenliitto.fi.

* Ehommaksi entistäsi –

hemmottele itseäsi Kuhmossa

Vaihtoehtoisesti rinnakkaisohjelmana
Aamukävely Pajakkakoskella
Luontoretki Pajakkakosken rantamille, lähtö kirjaston
P-paikalta (vastapäätä kirkkoa). Vapaa pääsy.
Pajakkakoski on poikkeuksellinen nähtävyys: erämaakaupungin läpi virtaa vapaana kuohuva koski, jonka rantamien luonto tarjoaa paljon nähtävää. Sunnuntai 14.6.
on Luonnonkukkapäivä, ja retkellä tutustutaan Pajakkakosken maaston kasveihin.
Alkukesä on vielä aktiivista linnunlauluaikaa, joten lintuhavaintojakin päästään tekemään. Mukana on myös
opas, joka kertoo kosken kulttuurihistoriasta. Kosken rantamilla pääsee liikkumaan puurakenteisia käytäviä pitkin
pikkukengissä ja katsomaan vuolaana kuohuvaa koskea
turvallisesti, mutta lähietäisyydeltä.
Retkelle osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan Kuhmo-talon infopisteeseen kulttuuripäivien aikana joko perjantaina tai lauantaina.
Retki järjestetään Kuhmon Kalevalaisten Naisten ja
paikallisen luonnonsuojeluyhdistyksen, Lentua-Seuran
yhteistyönä.
klo 12.00
Kirjokansi kilkuttelee – pelimannitori | Kuhmo-talo
vapaa pääsy
Kuhmo-talolla on esillä Kalevala-aiheisia teoksia
Aune Riihoselta ja Kansalaisopiston kuvataidepiiriltä.
Juminkeko avoinna
pe 12.6. klo 12-18,
la 13.6. klo 11-14,
pääsymaksu 4 € / 2 €

Esko Oinas-Panuma
Ajanvaraukset p. 040 029 6261
Pitkospolku 18, 88900 Kuhmo
Kalevalainen jäsenkorjaus 30 min 20 € | 60 min 40 €
Jalkasalonki HyväHoiva
Päivi Komulainen, ajanvaraukset p. 045 874 1077
Jalkahoito 48 €
Jalkahoito tehostetulla hieronnalla 58 €
Lisätiedot ja muut hoidot:
www.jalkasalonkihyvahoiva.com
Kuhmo Wellness
Ajanvaraukset suoraan Minnalta p. 040 066 0282
Väinämöinen 9, 88900 Kuhmo (Hotelli Kalevalan
yhteydessä)
Stressiniskahieronta 45 min 45 €
Vartalohieronta 30–60 min 30–53 €
Lisätiedot ja muut hoidot: www.kuhmowellness.com
Hoitola Aurinkokamari
Maarit Mikkonen, ajanvaraukset p. 040 552 6356
Kainuuntie 88, 2. krs., 88900 Kuhmo
Vyöhyketerapia 1,5 t 62 €
Shiatsuhoito 1,5 t 57 €
Lisätiedot ja muut hoidot: www.aurinkokamari.fi
Kauneushoitola Lumotar
Ajanvaraukset p. 050 566 8202
Rajakatu 36, 88900 Kuhmo
Pikakosteutushoito kasvoille 30 min 27€
Käsihoito 60 min 45€
Lisätiedot ja muut hoidot: www.lumotar.fi
Hyvinvointi Sampo
Ajanvaraukset p. 040 849 1569
Väinämöinen 2, 88900 Kuhmo
Suolahuone 40 min 13 €
HydroJet-hieronta 30 min 20 €
Lisätiedot ja muut hoidot: www.hyvinvointisampo.fi/
monipuoliset-kuntoutuspalvelut
Pyydämme Sinua varaamaan ajan hoitoihin ennakkoon!
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Juminkeko rakennus on Arkkitehtuuritoimisto
Heikkinen-Komonen suunnittelema.

Teksti Sirpa Nieminen, kuva Juminkeko

Juminkeko on portti
Kalevalan maailmaan
Juminkeko on aktiivinen kulttuurikeskus, joka paitsi vaalii Kalevalaan liittyvää kulttuuriperinnettä, toimii myös
tärkeänä linkkinä Suomen ja Karjalan tasavallan välisessä kulttuurivaihdossa. Se on oman aikamme moderni
muunnos kareliaanien sata vuotta sitten haaveilemasta
suomalaisen kulttuurin pyhätöksi suunnitellusta Kalevalatalosta.

Kuhmossa sijaitseva Juminkeko on toteuttanut parin viime vuosikymmenen aikana useita erilaisia hankkeita,
joilla on tuettu vienalaisen kulttuurin säilymistä. Hankkeiden avulla on pelastettu Paanajärven kylä hukkumasta
voimala-altaaseen, elvytetty Haikolan kylä kiinnostavaksi
vierailukohteeksi ja restauroitu Uhtuan entistä piirikeskusta etnokulttuurikeskukseksi. Parin viime vuoden aikana Juminkeko on yhteistyössä Karjalan kulttuuriministeriön kanssa luonut Karjalaan kantakansojen kulttuureja
esittelevän etnokulttuurikeskusten verkoston, joka tarjoaa mielenkiintoisia tutustumiskohteita kulttuurimatkailijoille.
Itse keskuksessa on esillä yksi maailman laajimpia Kalevala-kokoelmia, jota voi selailla myös multimediaohjelman välityksellä. Kalevala-tietolipas ei vain näytä, minkä
näköisiä erikieliset Kalevalat ovat, vaan halutessaan voi
kuunnella Kalevalaa vaikkapa suahiliksi, japaniksi tai
latinaksi. Kielinäytteitä on kaikkiaan yli 40. Samalla voi
katsella, miltä eepoksen sankarit näyttävät eri kulttuureissa: minkälainen on afrikkalainen Aino, vietnamilainen Väinämöinen tai persialainen Pohjan Akka.
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Juminkeon näyttelysalissa on vuosittain esillä useita Kalevalaan tai karjalaiseen kulttuuriin liittyviä näyttelyitä.
Suurin osa niistä on taidenäyttelyitä, mutta joukkoon
mahtuu myös kansatieteellisiä näyttelyitä. Keskuksen auditoriossa voi katsoa Juminkeon multimedia-ohjelmia esimerkiksi Kalevalan synnystä, karelianismista ja vienankarjalaisesta kulttuuriperinteestä. Myös lapsia ja nuoria
varten on valmistettu ohjelmia.

Kalevalaa digitaalisesti

Varsinaisen keskuksen lisäksi on olemassa myös virtuaalinen Juminkeko, joka palvelee suuren yleisön lisäksi
tutkijoita ja Kalevalasta sekä siihen liittyvästä perinteestä
innoitusta hakevia taiteilijoita ja muusikoita. Heitä varten Juminkekoon on luotu digitaalinen Vienan äänite- ja
kuva-arkisto, joka sisältää noin satatuhatta valokuvaa ja
satoja tunteja perinnenauhoituksia Kalevalan laulumailta
sekä muualta Karjalasta, Vepsänmaalta ja Inkerinmaalta.
Kuva-arkiston materiaali on reaaliajassa verkossa tutkijoiden ja kiinnostuneiden käytettävissä. Verkkopalvelun
lisäksi Juminkeko julkaisee Kalevala-aiheisia teoksia sekä
cd-levyjä.
Juminkeko on avoinna yleisölle sunnuntaista torstaihin
klo 12.00–18.00 ja heinäkuussa joka päivä.
Muina aikoina ryhmille sopimuksen mukaan.
www.juminkeko.fi
www.juminkeko.fi/viena
www.juminkeko.fi/lonnrot
www.juminkeko.fi/jumpeli
www.etnokarjala.ru

Kulttuuriuutiset
Koonnut Petra Nikkinen ja Jarno Liimatainen

Kurkista Kalevalaan

Kalevalaista
taontaa
Suomen Sepät ry ja Taidesepät ry järjestävät
Fiskarsin ruukissa taontanäyttelyn Minun
Kalevalani.
Näyttelyn ja taontapäivien tavoitteena on tuoda
taontaa lähemmäksi suurta yleisöä ja kasvattaa tietoisuutta taonnasta. Näyttelyn teema yhdistää vanhaa kansanuskoa ja taontaperinnettä tähän päivään.
Makasiini, Fiskarsintie 10
Näyttelyaika 14.6.–20.9.
Avoinna päivittäin 11–18.00
Pääsymaksu 7 euroa (eläkeläiset, opiskelijat ja
työttömät 5 euroa), alle 18-vuotiaat ilmaiseksi

Kuinka nykyajan lapset kokevat ja
ymmärtävät Kalevalaa? Tähän kysymykseen pyritään löytämään vastausta lasten
tekemien kuvien kautta. Sampo,
Kalevalan henkilöt ja maailman synty
ovat aiheina lasten töissä. Kuvien tekijöitä
on Suomesta, Marin tasavallasta,
Karjalasta, Mordvasta, Komista ja
Pietarista.

Juminkeko
Kontionkatu 25, Kuhmo
Näyttely on avoinna arkisin klo 12–18.00
12.6. asti.Sisäänpääsy 4/2 euroa.

Kalevalaisten Naisten Liitto
on mukana Wanhan
kirjallisuuden päivillä
Sastamalassa 26.-27.6.
Päivien teemana on tänä
vuonna intohimo.

Korun kolmas ulottuvuus

Kesäteatteriin mars!
Kesä lähestyy ja suomalaiset kesäteatterit avaavat
jälleen ovensa. Muutamaksi kesän viihdyttäväksi tärpiksi uskallettakoon mainita Kivellä soutajat
Laitilassa (3–14.6.2015), Niskavuoren Heta Järvenpäässä (11.6.–16.8.), Pirunpelto Muuramessa
(11.6.–29.7.) ja Eila, Rampe ja huonot keenit Juvalla
(24.6.–2.8.).
Lisätietoja ja liput: www.lippu.fi

Kalevala Korun Kesälahden näyttely Korun kolmas ulottuvuus esittelee yrityksen rakastettuja nykypäivän korumalleja. Näyttelyssä voi myös seurata, miten koru syntyy
ideasta, saa muotonsa luonnoksien kautta muotoilijan kynästä ja valmistuu lopulta useiden kymmenien suunnitelmien ja työvaiheiden jälkeen valmiiksi koruksi. Näyttelyn kokoaa Kalevala Korun
muotoilujohtaja, muotoilun valtionpalkinnolla
ja Pro Finlandia -kunniamerkillä palkittu
		
Kirsti Doukas.
Näyttely on avoinna
13.6.–15.8.2015
arkisin klo 10–17.00,
lauantaisin 10–14.00.
Sovintola, Pyhäjärventie 8,
Kesälahti
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Pyhempi kieli
Leena-Kaisa Kivioja on kiertänyt Kantelettaren runoihin perustuvan monologinsa kanssa ympäri
maailmaa vuodesta 2002. Laulaminen ja lausuminen ovat Leena-Kaisalle kieli, jonka kautta hän
pääsee ilmaisemaan ja jakamaan tunteiden kirjon.
Teksti Satu Laatikainen, kuva Heikki Rytkölä

Kanteletar on hurmannut kotkalaisen laulaja-lausuja Leena-Kaisa Kiviojan. Eläkkeellä
oleva laulunopettaja on tehnyt kansanrunokokoelman inspiroimana niin laulumonologeja, lausuntaesityksiä, konsertteja kuin näytelmiäkin.
Kalevalaisuus on Etelä-Kymenlaakson Kalevalaisten Naisten puheenjohtajanakin
toimivalle Leena-Kaisalle iso osa elämää. Kantelettaresta hän on löytänyt useita tänäkin päivänä puhuttelevia teemoja. Kun häneltä kysyy syitä rakkauteen kalevalaista
runoutta kohtaan, Leena-Kaisa palaa juurilleen.
– Minulla on yläsavolaiset juuret, ja savolaisen murretaustan ansiosta minulla on
Kantelettaren runoihin luontainen ymmärrys. Runojen kuvailevuus avautuu helposti,
ja myös oma äitini oli hyvin runo- ja lauluystävällinen, Leena-Kaisa kertoo.
Luova laulaja-lausuja syttyi Kantelettarelle jo vuosikymmeniä sitten. Vuoden 1984 muistikirjastaan hän sanoo löytäneensä ensimmäisen merkinnän: ”tuosta laulu”. Elias Lönnrotin
juhlavuonna 2002 sai alkunsa Leena-Kaisan laulumonologi ”Tuuli toi sata sanaa”, jonka
kanssa hän kiersi Kalevala Korun kulttuurisäätiön apurahan turvin Suomussalmelta San
Diegoon. Leena-Kaisan kokemukset kiertueelta olivat niin antoisat, että siitä maaperästä
syntyi toinenkin, hieman muunneltu monologiversio.

Naiseuden ytimessä
”Mihin tuutinen tytärtä” on Leena-Kaisan vuodesta 2011 esittämä laulumonologi, jonka tekstit ja sävelet ovat suurelta osin samoja kuin vuoden 2002
esityksessä, tosin miesten runot siitä on
jätetty pois.
Pitkin naisen elämänkaarta kulkeva
monologi inspiroi yhteistyöhön asiasta
kiinnostuneet ammattilaiset.
– Teimme esityksen yhdessä kansanmuusikko ja musiikinopettaja Seija Kiiverin ja äänittäjä Aki Sinivalon
kanssa. Seija teki uusia sävelmiä ja
sovituksia ja innostui niin, ettei malttanut lopettaa öisinkään – lopulta
kiitoksena oli jännetuppitulehdus.
Piknik kuva Tuula Silander
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Eilasta ja Rampesta Raamattuun
Leena-Kaisa kertoo innostuvansa kalevalaisten runojen lisäksi laaja-alaisesti kirjallisuudesta ylipäätään. Kuluneen
vuoden aikana hän on antanut äänensä Kantelettaren
lisäksi muun muassa Sinikka Nopolan luomalle hitusen
koomisen pariskunnan Eilan ja Rampen kauniimmalle
puoliskolle.

Leena-Kaisan uusimman monologin ajaton teema puolestaan kysyy suuren, ehkä ikuisesti vastaamattomaksi
jäävän kysymyksen: Mikä on ihminen? Esitys koostuu
Vanhan Testamentin ajattomista teksteistä, ja mukana on
myös virsiä.
Puheenjohtajuus Etelä-Kymenlaakson kalevalaisissa
naisissa vaatii Leena-Kaisalta oman aktiivisuutensa. Monessa mukana oleminen takaa sen, että pysyy ajan hermolla.
– Kalevalaisissa naisissa meillä on aina liiton teeman
mukaista, ajankohtaista ohjelmaa; viimeksi saimme
kuunnella Pirkko Nuolijärven esitelmän elinvoimaisesta suomen kielestä. Meidän on Kymenlaaksossa hieman
tasapainoiltava, jotta sekä haminalaiset että kotkalaiset
jäsenet saavat ohjelmaa tasapuolisesti. Eniten jäseniä
on Haminasta, vaikka yli 50-vuotiaan yhdistyksen kotipaikka on perustajiensa mukaan edelleen Kotkassa, Leena-Kaisa toteaa.
Ihmisten kohtaaminen ja uusiin tilanteisiin pääseminen ovat ilo toimeliaalle naiselle. Runo- ja lauluesitysten
myötä tutuiksi tulevat niin kirkot kuin teatterien estradit.
– Nautin matkustamisesta. Välillä olen saanut työlleni
apurahoja, jolloin liikkuminen on heti helpompaa.
Leena-Kaisan ”Mihin tuutinen tytärtä” -monologi sopii nyt Kantelettaren 175-juhlavuonna monenlaisiin tilaisuuksiin. Taiteilijan mieli ja matkalaukku ovat aina
valmiina lähtöön, ja esitys onkin tilattavissa suoraan Leena-Kaisalta itseltään.

Leena-Kaisa Kiviojan tavoittaa:
leenakaisa.kivioja@gmail.com

Meille voit soittaa koska tahansa

Nordea Pankki Suomi Oyj

Aki Sinivalon avulla kokonaisuus syntyi lopulta kolmessa
päivässä, Leena-Kaisa muistelee.
Esitykseen sisältyy naisen elämää koskettavasti kuvailevia runoja, sekä uusia lauluja että kansansävelmiä.
Monologin tausta-cd:llä muusikko Kiiveri myös soittaa
harmonikkaa ja pianoa ja Harri Heininen lyömäsoittimia.
Äänittäjä Sinivalo hoitaa puolestaan tehosteita. Kantelettaressa on suullisen perinteen taltioinnille tyypillisesti
runsaasti toistoja, joita esityksestä on vähennetty. Myös
sanoja on mukautettu nykysuuhun sopiviksi.
– Esitykseni on helppoa kuunneltavaa, ja vaikka laulan naisena naisen elämästä, se sopii myös miehille.
”Mihin tuutinen tytärtä” -laulut – muun muassa Tansseissa, Rakastuneena, Kotona, Kotoa erotessa,
Epäonnisena, Sodassa – käsittelevät kodin merkitystä,
nuoruuden haaveita, rakkauden iloja ja suruja, eron katkeria hetkiä – siis koko elämän kirjoa. Leena-Kaisa ”näyttelee” juonimuotoisen näytelmän kaikki osat.
– Kantelettaren runoista käy hyvin ilmi se, kuinka
puolison löytäminen on ollut naisen elämän keskiössä.
Itselleni naiseudesta laulaminen ja naisen elämänkaaren
pohtiminen on tärkeää. Koen, että voin tuoda esityksilläni ihmisille jotain vanhaa uudessa muodossa. Esitykseni
ovat koskettaneet yleisöä, ja runot saavat aikaan niin itkua kuin naurua.

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

Teemme sen mahdolliseksi

0200 3000 (pvm/mpm)
nordea.fi
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Suomenlahden ulkosaarilta kerätyissä lapasissa näkyy Viron
rikkaan kirjoneuleperinteen vaikutus.

Silmukka sukupolvien ketjussa
Mahtoiko Pia Ketola työryhmänsä kanssa aavistaa,
millaisen vastaanoton heidän kirjansa Sukupolvien
silmukat tulisi saamaan? Tuleva neljäs painos teoksesta
kertoo Suomessa olevasta käsityöbuumista,
jolle ei näy loppua.
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Teksti Ville Pekkanen, kuvat Maahenki

Sukupolvien silmukat esittelee rajan taakse jääneen Karjalan sukka- ja lapasmalleja, joita on päätynyt kirjaan
jopa yli 40. Ohjeita on monenlaisia neulotuista ja virkatuista lapasista kintaisiin, kirkkosormikkaisiin, sukkiin ja
kalsuihin.
– Lukijoilta on tullut kiitosta erityisesti tarinoista, joita
olemme kirjaan koonneet neulemallien yhteyteen. Moni
on sanonut lukeneensa innoissaan tätä perinnetietoa,
vaikka ei koskaan neuloisi yhtään sukkaa tai lapasta.
Me tekijät olemme myös erittäin tyytyväisiä kirjan ulkoasuun, josta on tullut myös runsaasti kiitosta lukijoilta,
kertoo Pia Ketola.
Kirjan voi sanoa syntyneen ”rakkaudesta lajiin”, sillä kukaan viidestä tekijästä ei tee käsitöitä ammatikseen, vaan
he ovat käsityöaiheisten blogien pitäjiä ja käsitöiden harrastajia.
Kirjaidean äitinä oli Leena Kokko, jonka kanssa Pia Ketola oli jo aiemmin etsinyt karjalaisia neuleita. He olivat
myös ihailleet Viron aktiivista käsityöläisperinnettä, jota
teoksessa niin ikään sivutaan.
Tekijöitä yhdistävät karjalaiset sukujuuret. Kun ryhmä
oli saatu kasaan, materiaalia alettiin koota perinnettä tihkuvasta aiheesta huolimatta moderneilla metodeilla, eli
etätyönä.
– Asumme eri puolilla Suomea, joten tapasimme toisemme vain kahdesti, kerran kirjaa tehdessä ja toisen
kerran Lappeenrannan kesäjuhlilla, jossa olimme jo myymässä teosta.

Vanhimmat lapaset 1700-luvulta
Vaikka Sukupolvien silmukoita on ollut tekemässä viisi naista (Ketola, Eija Bukowski, Leena Kokko, Anne
Bäcklund ja Sari Suuronen), yllätyksenä tuli se valtava
työmäärä, joka karjalaisten neulemallien keräämisessä
lopulta oli.
– Kävimme paikan päällä Kansallismuseossa, Etelä-Karjalan museossa, Pohjois-Karjalan museossa ja Käsityömuseossa. Vierailimme myös Museoviraston kansantieteellisessä arkistossa ja Suomalaisen Kirjallisuuden
Seuran kansanrunousarkistossa. Saimme valokuvia sukista ja lapasista muutamasta pienestä evakkomuseosta.
Lisäksi olimme yhteydessä kaikkiin maakuntamuseoihin,
Ketola luettelee.
Materiaalit on siis koottu pääosin virallisten tahojen
kautta, mutta kirjaan on päätynyt muutamia malleja
myös yksityishenkilöiltä. Vanhimmat kirjaan päätyneet,

<< Pia Ketolan mielestä suurin kiitos kirjasta kuuluu jo tuonpuoleisiin
siirtyneille karjalaisille tyttösille, toivikeille, mummoille ja ämmille,
jotka ymmärsivät neulomiensa käsitöiden arvon ja lahjoittivat ne
museoiden kätköihin. – Ilman heitä emme voisi olla yhtenä silmukkana sukupolvien ketjussa.

edelleen yhtenä kappaleena olevat lapaset ovat niinkin
kaukaa kuin 1700-luvulta. Ne löytyivät Kansallismuseon
varastosta.
– Säilyneet mallit ja lapaset eivät edusta koko kuvaa
karjalaisesta käsityöperinteestä, vaan jäljelle ovat jääneet
kaikkein hienoimmat mallit, kun taas tavalliset kintaat on
puhki kulutettu ja heitetty pois, Ketola muistuttaa.
Sukkia ja lapasia tarvittiin ensisijaisesti lämmittämään
varpaita ja sormia. Vaikka ajat olivat kovat, myös muut
kuin puhtaasti käytännölliset tarpeet olivat koko ajan läsnä.
– Seassa on paljon esimerkiksi puuvillasta tehtyjä hyvinkin koristeellisia pitsisormikkaita, joita on käytetty
ainoastaan kirkossa tai pyhäpäivinä ja joilla ei töitä ole
tehty. Naiset ovat luultavasti kilpailleet keskenään, kenellä on ollut koreimmat käsineet. Toki mukana on runsaasti
uskonnollista symboliikkaa.

Kutimet kädessä myös kesällä
Mielikuvissa neulomista on totuttu ajattelemaan takkatulen ääressä tapahtuvana myöhäissyksyn tai talven puuhailuna. Ennen vanhaan rajan takaisessa Karjalassa ei
kuitenkaan neulottu sesonkien mukaan.
– Naiset kulkivat kutimet kädessään ympäri vuoden
aina kuin mahdollista. Ja jos nuoret olivat paimenessa,
neule- ja virkkuutyöt kulkivat mukana kätevästi.
Ketolan mielestä juuri virkkaaminen sopii kesän korvalle
mainiosti, ja hän antaakin hyvän vinkin kirjaan pohjautuen.
– Luokittelimme sen omaksi virkkaustekniikakseen,
vaikka sitä ei omana virkkaustekniikkana suomalaisessa
virkkauskirjallisuudessa ole yleensä esitelty. Niillä kuvioilla syntyy esimerkiksi hieno kännykkäpussi.

LUKIJATARJOUS
Sukupolvien silmukat vastaa käsityöharrastajien
toiveeseen rajan taakse jääneen Karjalan sukka- ja
lapasmalleista. Teokseen on koottu yli 40 mallia
museoiden, arkistojen ja kotien kätköistä.
Sukupolvien silmukat nyt Pirta-lehden
lukijatarjouksena vain 30e +
postimaksu (ovh 38,50e).
TILAUKSET puhelimitse
numeroon 09-751 2020 tai
sähköpostilla maahenki@msl.fi
Mainitse tilauksessa tunnus:
PIRTA-lehti.
Postimaksu lisätään hintaan.
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Arviot

Juhlavuoden eepos ja
sen ymmärtäminen

Vähäeleistä jykevyyttä

Kalevala ja opas sen lukemiseen, SKS 2015

Sami Kukka ja Teppanan Veljet: Jouhkola
Helmi Levyt, 2015

Teksti Maria Ilonen

Teksti Pauliina Rajala

Kalevalan juhlavuoden kunniaksi ilmestynyt
uusi Kalevala ja opas sen lukemiseen sisältää Elias Lönnrotin kokoaman, vuonna 1849
julkaistun Kalevalan kokonaisuudessaan sekä
apuja sen ymmärtämiseen. Teos madaltaa kynnystä tarttua vaikeaksi luettavaksi koettuun
kansalliseepokseemme.

Teppanan Veljet-duo sai alkunsa vuonna 1981
kahden hämäläisen kohdatessa muinaiskarjalaisen musiikin äärellä. Duo on soittanut
vanhaan karjalaiseen soittoperinteeseen perustuvaa improvisoitua musiikkia kovero- eli
Väinämöisen kanteleilla, jotka ovat soittajien
itsensä rakentamia. Viisi vuotta sitten duo
kohtasi laulaja-lauluntekijä Sami Kukan ja trio
lähti retkelle viisikielisen kanteleen vienalaisille juurille. Taival alkoi syksyllä 2011 Lempäälässä Uotin kuhneammeissa. Vuonna 2012 he
matkustivat muinaiseen Jouhkolan kylään, Venäjälle. Retkellä äänitettiin soittoa teltassa, kylyssä, Haikolan kulttuuritalossa ja kalmismaan kulmalla. Matkan
soitoista syntyi levy Jouhkola.

Selkeästi jaotellussa teoksessa on kartta Kalevalan keskeisistä henkilöistä ja heidän yhteyksistään sekä tiivistettynä kaikki viisikymmentä
Kalevalan runoa, nykysuomeksi kirjoitettuna.
Saatuaan näin kokonaiskäsityksen juonesta, on lukijan
helpompi syventyä itse tarinaan: maailmaan syntyyn,
Sammon takomiseen ja ryöstöön, Pohjolan ja Kalevalan
välisiin taistoihin, ja Lemminkäisen sotaretkiin ja lopulta
tarinan päättävään kristinuskon tuloon.
Oppaassa on avattu myös Lönnrotin runonkeruuprosessi
ja eepoksen syntytarina, samoin on valaistu kansanrunouden olemusta ja Kalevalan merkitystä kansamme symbolina. Jos eeposta kahlatessaan on unohtanut, kuka olikaan Annikki, Tuonen Tytti tai Joukahainen,
voi sen tarkistaa oppaasta löytyvästä Kalevalan henkilöhahmohakemistosta. Samoin
kuin paikkahakemistosta löytyvät selitykset
niin Päivölälle kuin Manalallekin. Lopussa
on vielä sanasto josta voi tarkistaa vieraiden
sanojen merkityksen.
Kalevalasta on otettu jo useita eri painoksia,
mutta Kalevala ja opas sen lukemiseen on ehdottomasti
paikkansa ansainnut. Viehättävä ulkoasu ja taitto houkuttelevat hyppäämään Väinämöisen matkaan ja kansanrunouden maailmaan.

Ensi kuulemalta levyn musiikki tuntuu haastavalta, mutta tunnelma on vangitseva. Kappaleet soljuvatkin mukavasti toinen toisensa jälkeen, mutta niitä ei juuri erota
toisistaan. Mukaan olisi voinut ottaa lisää häiriötekijöitä.
Kanteleilla on saatu aikaan paljon ja monipuolisesti.
Sami Kukan laulut ovat kuin mikroskooppisia
runoja ja tarttuvia ajatusten aihioita ympäröivistä hetkistä ja todellisuudesta. Laulut ovat
minimalistisia, vähäsanaisia ja vähäeleisiä.
Sanat soljuvat huomaamattomasti kanteleiden helinän ja kielten klonksunnan sekaan,
välillä pitkästi taukoillen.
Kanteleiden
vähäsävelinen
maailma yhdistettynä Sami Kukan laulutyyliin on jotain erilaista mitä ei juuri kuule. Se tuo oman haasteensa levyn kuuntelemiseen tai sen kuunteluun
tottumiselle. Tämä musiikki vaatii tietynlaisen mielentilan tai se on matka - hiljainen haltioituminen - sitä kohti.
Kalevala Korun kulttuurisäätiö on tukenut
levynvalmistusprosessia.
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Arviot

Slava! Kunnia

Romaani olennaisen
ääreltä

Suomen Kansallisteatteri, Suuri näyttämö
Läntinen Teatterikuja 1, Helsinki

Joni Skiftesvik, WSOY

Teksti Eriikka Sailo

Teksti Juuso Koskinen

Viedäänkö meidät mustilla autoilla suoraan Siperiaan esityksen jälkeen on ensimmäinen ajatukseni, kun Pirkko
Saision kirjoittama oligarkkien ooppera
pääsee vauhtiin Kansallisteatterin Suurella näyttämöllä.

Jari Tervo on sanonut, että kuka tahansa pystyy kirjoittamaan vaikean ja hyvän kirjan, mutta koetapa kirjoittaa
helppo ja hyvä kirja. Skiftesvikin Runeberg-palkittu uutuus täyttää vakuuttavasti haasteen. Kirjassa tosielämän
henkilöt ja tapahtumat esitetään oikeilla
nimillään: Kuoleman äärellä ei taiteilla
syvällisillä vuorosanoilla tai lennokkaalla ajatuksenvirralla, eikä menneisyyden
kipeitä loukkauksia jätetä turhamaisuuttaan kertomatta. Skiftesvikille tunnusomainen tuhlailematon kieli on kotonaan tunnustuksellisessa romaanissa.

Mitä valta saa aikaan ihmisessä ja mitä
vallalla tehdään on ajatus, joka kuljettaa näytelmää. Historia toistaa itseään ja
loppujen lopuksi ihminen ei kostu omasta vallastaan mitään, toteaa ohjaaja Laura Jäntti käsiohjelmassa.
Musiikki, kuoro ja näyttämölle luodut kuvaelmat kuten
Ilja Repinin Volgan lautturit ja Akseli- Gallelan Lemminkäisen äiti Tuonelan joella tekevät näytelmästä voimakkaan tunne-elämyksen monella tasolla. Kuolleiden
poikien äidit laulavat Äitien laulua Tuonelan virralla ja
etsivät tapettuja poikiaan. Äitien suru ja kaipaus ovat voima, jonka edessä diktaattorikin on voimaton.
Itsevaltiaat saavat melskata näyttämöllä jokainen oman pienen hetkensä. Putinin lisäksi näyttämöllä nähdään myös Kim Jong Un ja Katariina Suuri. Botoxin yliannostukseen kuolevan
Putinin hahmo jatkaa monologiaan kuoleman
jälkeenkin. Juttua tulee nauhalta taukoamatta
kuin robotista. Musiikkiteatterin tekstit arvostelevat Putinin Venäjää kirkkaasti ja terävästi
sivaltaen.
Esitys on päivän politiikan kokonaiselämys,
jonka kruunaa katosta laskeutuva Conchita
Wurstin täydellinen kopio, kaunis kuin enkeli.
Paras show aina palkitaan.

Kirjan nykyhetki esittelee merkityksellistä elämäntilannetta, jonka ehdot sanelevat sekä kirjailijan että vaimon vaikeat sydänsairaudet ja niihin kuuluvat raskaat
leikkaukset pelkoineen. Sairasvuoteella käydään läpi elämän kirjo, ja uran vaiheista tehdään tiliä. Teos vierailee
kirjailijan lapsuudessa, nuoruudessa ja perhe-elämän
vaiheissa, joihin kaikkiin kuuluu sekä lämpimän hymyn nostattavia kommelluksia että äärimmäisen kolkkoja kokemuksia. Uran lastumaisten
kuvauksien tuttavallinen hauskuus tasoittaa
tunteiden kahtaalle riepovia ääritiloja, ja monikulttuurisen historian kuvaukset sitovat kertomuksen yhteiseen aikaamme. Skiftesvikin meri
on kaikessa taustalla.
Kirjan keskeisin sisältö – kuolema lopullisena
erottajana ja elämän määrittäjänä – on taiteellisesti aina ajankohtainen aihe maailmassa, jossa
pakkomielteisesti olemassaoloamme järkiperäistävä kulttuuri kääntää kuolemalle selkänsä,
toivoen että se siten katoaisi.
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Kalevalan
henkilöitä nykyajassa

Teksti Laura Puromies
Kuva 500px

Emansipaatiota vai
huikentelevaisuutta? Kyllikki kylänkävijä
Omanarvontuntoinen, kaunis, eroottinen, itsenäinen. Vähäisessä roolissa näyttäytyvä
Kyllikki, kylänkävijäksi kutsuttu, ryöstettiin Saarelta Joukahaisen vaimoksi. Tasaarvoiseksi yritetty liitto ei kuitenkaan kestänyt ja Kyllikki kirjoitettiin salaperäisesti
sivuun eepoksesta.

Saaren neidoista kaunein on Kyllikki. Iloluonteiset Saaren Neidot saavat vieraakseen Lemminkäisen, joka pitää
Saarta karkelo- ja pakopaikkanaan. Lemminkäinen on kiivasluontoinen sotasankari, jolla on kiinteä suhde äitiinsä.
Hän ryöstää itselleen vaimoksi Saarenneidoista kauneimman, Kyllikin. Avioliitto solmitaan sovitellen ja molempien
osalta luvaten, että Joukahainen lopettaa sotaretkensä ja
Kyllikki taas kylillä käynnin eli vapaan naisen elämän ja
flirttailun. Kyllikki esiintyy Kalevalassa runossa 11, jonka
taustalla on avioliittoaiheinen kansanruno Ahdista ja Kyllikistä, joka on poikkeuksellisen naisnäkökulmainen antaen
naiselle aktiivisen roolin dialogissa. Runon on myös tulkittu sisältävän paljon eroottisia aineksia.
Kyllikki tietää olevansa kaunis ”Saaren kukka kaunokainen”. Hän ei halua kenen tahansa puolisoksi, vaan tiedostaa arvonsa. Lemminkäinenkin joutuu kuluttamaan sadat
saappaat ja airot yrittäessään kosia Kyllikkiä ja lopulta
ryöstää tämän vaimokseen. Kyllikki asettaa omat ehtonsa
avioliitolle. Sopimukset kuitenkin rikotaan ja liitto purkautuu.
Kyllikin ja Lemminkäisen liitto alkaa miehisen uhon varjossa. Saaren naiset nauravat Lemminkäiselle, jonka pitää
näyttää miehuutensa ryöstämällä naisista parhain. Naisen
nauru on miehuutta alentavaa ja seksuaalisesti latautunutta. Kyllikin ryöstäminen paikkaa tätä kolhua ja naistennaisena tunnetun Lemminkäisen kyltymättömiä seksuaalisia
haluja. Myös Lemminkäisen äiti on tyytyväinen, hän kuvittelee saavansa Kyllikistä oivan piian.
Liitto alkaa väkivaltaisen ryöstön merkeissä ja ensimmäisenä hääyönäänkin Kyllikki joutuu pettymään, kun mies
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ei tule yöksi kotiin. Kyllikin nimeäminen huikentelevaksi
kylällä kävijäksi on miehisen näkökulman tulkinta. Naisen
näkökulmasta Kyllikki on ryöstetty taloon, jossa huikentelevalla sotasankaripojalla on kiinteä suhde äitiinsä. Tässä asetelmassa Kyllikin anoppi ei halua jakaa talon valtaa
kauniin miniän kesken. Aikaansa nähden ennakkoluulottomasti Kyllikki ei suostu miniän rooliin vaan lähtee tyttöjen
rientoihin. Lemminkäinen hylkää Kyllikin, mutta ei kuitenkaan halua häntä kenellekään muullekaan vaan kahlitsee
Kyllikin välitilaan kylän kynnyksille, vieraille veräjille.
Hylätty Kyllikki näkee harjansa vuotavan verta ja tietää sotaan karanneen Lemminkäisen olevan vaarassa. Tässäkin
kohtauksessa Kyllikki jätetään varjoon, vaikka hän hyljättynä kantaa huolta entisestä miehestään ja Lemminkäisen
äiti varastaa pääroolin poikansa pelastajana.
Nykynaisen näkökulmasta Kyllikin tarinan voi lukea emansipoituneen omanarvon tuntevan naisen tarinaksi. Alisteisesta avioliitosta karannutta vaimoa muistetaan miehisestä
näkökulmasta vain huikentelevana kylänkävijänä vaikka
hän todellisuudessa pelastaa itsensä väkivaltaiselta mieheltä ja alistavalta anopilta. Huikentelevaisuus ei tässä valossa ole huonoa käytöstä, pilkkaa tai ivaa miestä kohtaan,
vaan itsenäiselle naiselle oikeutettua käytöstä. Alisteisen
vaimon roolin rikkojana Kyllikki vain helposti on joko
unohdettu tai huorahtelevasti nimitetty, mutta nykynaisen
mallina Kyllikki antaa esimerkin paeta väkivaltaa ja olla
alistumatta.

Puheenjohtajalta

Kalevalaisten Naisten Liitto on alkuvuoden juhlinut kahdeksaakymmentä vuottaan näkyvästi
ja kuuluvasti. Niin pitääkin! Tämän ikäisenä
ei ole mitään syytä pitää kynttilää vakan alla
tai olla turhan vaatimaton. On huikean hienoa,
että Liittomme on toiminut läpi kaikkien, hyvin erilaisten vuosikymmenten ja selvinnyt aina
niin aalloista kuin syvänteistäkin sille kuuluvalla arvokkuudella.
Juhlahumun keskellä voi, ja kannattaa miettiä myös syntyjä syviä: ollutta, mennyttä – ja tulevaa. Ymmärrämme
kaikki Liittomme aatteen ja teemme töitä sen eteen – kukin tavallaan ja voimiensa mukaan. Kulttuuriperinnön
vaaliminen on meille tärkeätä, kalevalamitan tunteminen
kunnia-asia. Rakastamme kansallispukujamme ja kalevalakorujamme, pidämme vanhoista perinteistä ja tavoista
kiinni. Semmoisia me kalevalaiset naiset olemme – säilyttäjiä ja vaalijoita.

Entäs jos emme muutukaan? Pidämmekin päämme ja
jatkamme toimintaamme juuri niin kuin tähänkin asti?
Tärkkäämme kansallispukumme ja puemme ne päällemme tykkimyssyineen, heloineen ja kaikkine koruineen.
Osaamme kalevalamitan ja lausumme tuosta noin vain
Kalevalan 50. runon loppusäkeet. Pysymme juuri sellaisina, kuin olemme olleet kaikki nämä kahdeksankymmentä vuotta.
Entä jos se, juuri se – säilyttäminen ja vaaliminen, onkin
suurin voimamme ja voimavaramme seuraavalle vuosikymmenelle lähdettäessä?

Maailma muuttuu kuitenkin kovaa vauhtia. Seuraavia sukupolvia kiinnostavat täysin eri asiat kuin meitä. Uusista
asioista ja tottumuksista tulee jokapäiväisiä, osa tapakulttuuria ja perinnettä. Mitä meidän nelituhantinen joukkomme sille voi? Minkä me mahdamme maailman muuttumiselle, trendien tulemisille ja menemisille. Mitä me
sille voimme, että nykysukupolvi lyhentää moi:n mo:ksi
ja lähettelee hymiötä puhumisen sijaan. Niin, emme me
sille mitään voi.
Yhtä ihmeissään arvojen ja maailman nopeasta muuttumisesta kalevalaiset naiset lienevät olleet joka vuosikymmenellä. Vaikka tuulet ovat tuivertaneet ja aika huutanut
muutosta, Louhet vuorollansa ovat luotsanneet Liittoamme vankalla otteella. Sisarillat on pidetty, yhteinen ilo
jaettu ja toiminta jatkunut kuten aina ennenkin – säilyttäen ja vaalien, perinteitä kunnioittaen.
Uuden vuosikymmenen kynnyksellä me pohdimme taas,
kuinka pysyä kiinni ajassa tässä alati muuttuvassa maailmassa. Millainen Liiton pitäisi olla ja millaiseksi sen pitäisi muuttua, että kuuluisimme ja näkyisimme, tekisimme
itsemme tiettäväksi – olisimme olemassa muidenkin silmissä ja mielissä.
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Yhdistyskuulumisia
Tornion Kalevalaiset Naiset /
Teksti Maire Pelttari, kuvat Raija Lummi

Tornionlaaksolaiset iltamat
herätteli perinteitä
Yli 200-henkinen yleisö tuli Tornionlaaksolaisiin iltamiin,
tapahtumaan, jossa heräteltiin henkiin entisaikaan yleistä iltamaperinnettä. Iltamiahan on järjestetty Suomessa
jo 1800-luvulta lähtien. Niiden ensisijainen tavoite oli
sekä valistus ja sivistys että virkistystoiminta. Iltamilla
oli tärkeä sosiaalinen merkitys: ne kokosivat maaseudulla väkeä yhteen ja mahdollistivat nuorten tutustumisen
toisiinsa. Perinne katkesi 1960-luvun alussa, pääasiassa
television tuloon ja maaltapakoon. Taitavimmat esiintyjät
ja palavasieluiset järjestäjät muuttivat kaupunkiin. Kyliin
jäivät vanhenevat ihmiset. Samalla sukupolvien vuorovaikutus katkesi.
Iltamat siis sopi erinomaisesti kalevalaisten naisten järjestämiksi, meidän tavoitteenahan on suomalais-kansallisen
perinteen ja suomalaisen identiteetin siirtäminen sukupolvelta toiselle. Iltamien ohjelma pyrki olemaan kevyttä,
huumoripitoista.
– Sellaisen ohjelman mekin rakensimme, kertoo Tornion
Kalevalaisten Naisten puheenjohtaja Maire Pelttari.
Tervehdyssanoissaan Maire Pelttari pohti, millaista on
suomalainen huumori kansanperinteessä ja nyt television
aikana, miten se on muuttunut. Suomalainen huumori on
vähäeleistä, vähäsanaista, vähäilmeistä. Me olemme vakavia, totisia, työteliäitä: mies tulee räkänokastakin, muttei tyhjännaurajasta. Kuitenkin erilaisuudesta syntyvät
vitsit, hölmöily, tilannekomiikka, naapurikyläläisille ja
heidän tavoilleen naureskelu on perinteistä suomalaista.
Television esittelemät hahmot Spede, Pirkka-Pekka Petelius ja Vesku Loiri ovat jo kaikki klassikkoja. Nykyisin ns.
stand up -komiikka on vallannut alaa, voittihan Ismo Leikola jopa maailmanmestaruuden tällä alalla. Putous-hahmot naurattavat, vaikka huumori ei saa olla kohellusta.
Se on parhaimmillaan luontevaa, ei loukkaavaa, ei puujalkavitsejä. Kaikki eivät ole vitsien kertojia ja huumori
on vakava asia. Sen osoittavat alkuvuoden tapahtumat
Ranskassa.
– Sananvapaudellakin pitää olla rajansa: pitää kunnioittaa toisten ihmisten vakaumusta. Siitä ei saa tehdä pilkkaa, kiteytti Maire Pelttari.
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Iltamat rakentuivat nimensä mukaisesti paikallisen, yhteisen tornionlaaksolaisen kulttuurin varaan, esiintyjiä valtakunnan rajan molemmin puolin. Tanssii tätien
kanssa -yhdistyksen Senjoorat tanssivat aluksi ja rokkimimmit lopettivat railakkaasti juhlan. Torniolaisen Essenthia-yhtyeen ohjelmistossa oli mm. Tornion laulu,
joka pohjautuu 1900-luvun alun runoon. Yhtye säveltää
ja osin sanoittaakin omat kappaleensa. Kuulimme Leila
Koivumaa-Kämpen esittämiä Oiva Arvolan meänkielisiä
saagoja. Juhlan kohokohta oli meänkielinen näytelmä
”Kauhniit ja ronskit”, jonka järjestävät yhdistykset tilasivat haaparantalaiselta teatteriryhmältä.
Näytelmässä naistrio esitti taitavasti ja hauskasti, miten naisen rooli on muuttunut vuosikymmenien aikana.
Muutamia vuosikymmeniä sitten nainen ruokki lehmät ja
perheen yksin, kun miehet olivat sodassa. Ämmänlänget
apunaan hän kantoi joesta veden karjalleen, mutta jaksoi
uskoa parempaan tulevaisuuteen. No tuliko se, sitä yleisö
sai pohtia, kun nuori kännykkäneito ja tämä ikääntynyt
nainen kohtasivat: ei ollut enää juurikaan yhteistä sanastoa, kieli ja olosuhteet olivat totaalisesti muuttuneet.
Älypuhelinta tuijottava nuori nainen oli kuin toisesta avaruudesta. Hauska ja hyvin toteutettu näytelmä sai yleisön
kiitoksen, niin raikuvilla nauruilla ja aplodeilla esiintyjät
palkittiin.
Lopuksi ei ollut tanssia – sikäli poikkesimme entisajan
iltamatapahtumasta – vaan suussa sulava kääretorttuleivos kahvin kera. Näimme yleisön poistuvan tyytyväisenä
henkisesti ja ruumiillisesti ravittuna – illan anti oli vastannut, jopa ylittänyt odotukset.

Oli lapsi emosella,
pieni piltti pikkarainen,
esikoinen ihanainen,
poika toivottu todella.

Karhu otti sylihinsä,
kaapaisihe kainalohon.
Lasta paijas rakkahasti,
hellitteli lempeästi.

Vitmiin emo lapsen laittoi
kiikutteli kultaistansa,
pirtttisessä pienoisessa
tuvassa uutukaisessa.

Jo emo tupahan palasi:
näki karhun kauhistuen,
pelästyi ja pyörtyi siihen,
kaatui vaiti lattialle.

Lähti emo veen hakuhun
pihalle hän pistäyksi.
Itki lapsi itseksensä
parkui pieni miehen alku.

Karhu katsoi emäntäistä,
vuotteli, jos virkoaisi.
Tajutonna, tiedotonna
virui aivan valkeana.

Kuuli karhu karvakorva
lapsen itkevän tuvassa.
Hiipi sisään hallavainen,
metsän kultainen omena.

Karhu siinä ajatteli,
kuolleeksi emon epäili,
Mutta
manan maalle matkanneeksi, Kasvoi lapsi karhun luona,
Tuonen tupaan joutuneeksi. kasvoi vallan kaunihiksi,
urokseksi uljahaksi
Lapsi tarvii kaitsijata,
korpikansan kuninkaaksi.
turvaa kaipaa kapaloinen.
Karhu otti mukahansa,
Anja Lahma-Mulari
kantoi metsään pojan pienen. Kuivajärven taideleirillä 2014

i Rissa
nen

Eipä lasta löytynynnä.
Kuolleheksi kuviteltiin,
metsän peittoon menneheksi,
iäks kaikeks kadonneeksi.

Kuva K
atr

Tuuti lasta vitmisessä
hyssytteli hiljaksensa.
Eipä tuosta rauhoittunut,
huuti entistä kovemmin.

Heräs emo hetken päästä,
kaipas poikaa ainokaista.
Etsi kauan kaivattua,
kaikki kankahat kolusi.

Perinne on yhteinen ilo!
Kalevalaisten Naisten Liitto on perinteestä ja kulttuurista kiinnostuneiden ihmisten
verkosto. Kulttuurin voima kokoaa meidät yhteen ja yhdessä etsimme uusia näkökulmia perinteeseen.

POSTIMAKSU
MAKSETTU

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.

Kalevalaisten Naisten Liitto ry

Nimi

Tunnus 5015328

Osoite

00003 VASTAUSLÄHETYS

S-posti
Puh.nro
Minkä paikkakunnan jäsenyhdistykseen tahdot liittyä
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Teksti Aila Nieminen,
kuva Seurasaarisäätiö

Kansallispukujen

			tuuletusta
ennen ja nyt

Elokuun 5. päivä on vakiintunut kansallispukujen
tuuletuspäiväksi. Valittuun päivään vaikuttivat
ripaus kuninkaallisuutta, suomalainen soutuvene ja
puuhakas naisryhmä.
Kuvittele eteesi sininen Saimaa ja leuto, suomalainen
kesäilta. Voit kenties lisäksi nähdä vesillä kulkevan soutuveneen, jossa istuu kansallispukuihin puettuja neitosia.
Helsingin Hanasaaressa veistetty keisarillinen vene on siinä neitsytmatkallaan. Veden pintaa kulkeva soutuvene oli
suomalaisten naisten lahja keisarinna Maria Feodorovalle, ja se luovutettiin hänelle Lauritsalassa illalla 5.8.1885.
Tätä elokuista soutunäytöstä pidetään kansallispuvun
ensi-iltana Suomessa. Idea näytöksen järjestämiseksi oli
syntynyt helsinkiläisten naisjärjestöjen piirissä samana
vuonna, jolloin saatiin tietää Venäjän keisari Aleksanteri
III ja keisarinna Maria Feodorovan vierailusta.
Vierailua varten perustettiin toimikunta, jonka tehtävänä
oli käynnistää koko maata kattava keräys ja koota keräyksellä varoja paitsi hongasta ja tammesta valmistettavaan
soutuveneeseen ja sen sisustukseen ryijyineen, myös
museomallien mukaan ommeltaviin kansallispukuihin ja
soutajien matkakuluihin.
Keisariperheen ensimmäinen virallinen vierailu Helsingissä ja Lappeenrannassa oli koko maata koskettava tapahtuma, ja sen yksityiskohdista tiedetään paljon. Lukuisten
ohimarssien ja paraatien, tanssiaisten ja päivällisten lisäksi viralliseen ohjelmaan oli sisällytetty neitosten soutunäytös, johon osallistuivat symbolisesti kaikki Suomen
naiset kansallispukuisten neitosten muodossa. Soututapahtumaa uutisoi Uuden Suomettaren kirjeenvaihtaja
vuolain, kalevalaisin sanakääntein:
”Niin kaunista ja kallista wenettä kuin ”keisarinnan
vene” ei suinkaan Saimaa ”sinä ilmoisna ikänä, kuna
kullan valkeana” ole laineillaan kantanut, yhtä wähän
kuin se koskaan ennen lienee nähnyt niin wiehättäwää,
nuoruutta ja suloutta uhkuvaa laiwawäkeä kuin tämän
weneen soutajakunta”.
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Seurasaaren juhlatuuletus
lauantaina 8.8.2015 klo 12–15.00.
Keisariparin vierailusta tulee tänä vuonna kuluneeksi 130 vuotta. Sen muistoksi järjestetään Seurasaaressa
valtakunnallinen juhlatuuletus, johon toivotaan osallistuvan laajasti eri-ikäistä yleisöä juhlapuvuissaan. Tuuletuspaikkana on vehreä nurmikenttä Antin aukiolla, jossa
on myös ulkolava. Kalevalaisen juhlavuoden kunniaksi
paikalle saapuu SampoFolkJam-ohjaaja ja tapahtumaan
osallistuu hyvän kahvin lähettiläänä kesäkuussa nimitettävä Paula-tyttö. Antin salissa voi katsoa Suomen kansallispukukeskuksen tuottamaa kuvaesitystä suomalaisista
kansallispuvuista.
Amerikkalaisten ja suomalaisten arkkitehtiopiskelijoiden
suunnittelema ja rakennuttama Kalevalakehto-installaatio
saaren eteläkärjessä on poikkeuksellisesti avoinna koko
päivän. Kalevalakehtoon asetetaan näytteille Ulkomuseon perustajan, Axel Olai Heikelin, kokoamien mallien
mukaisesti kirjottuja vohvelitöitä.
Tapahtumaan osallistuvia pyydetään saapumaan klo
11.30 Seurasaaren sillalle (mantereen puoleinen pääty),
jossa kootaan koko puusillan pituinen kansallispukuisten
tuulettajien kunniakuja. Sillalta matka jatkuu kulkueessa
kohti tuuletuspaikkaa.
Kansallispukuisilla tuulettajilla on tuuletuspäivänä ilmainen sisäänpääsy Ulkomuseon taloihin. Tule sinäkin
juhlistamaan suomalaisen kansallispuvun 130-vuotista
historiaa!
Lisätietoa: Seurasaarisäätiö, Aila Nieminen puh. 09 484 511.

Tuhat kukkaa

rakkaudesta

Kalevalaisten naisten juhlakiertue
yhteistyössä Kalevala Korun kanssa
Millefiori design Kirsti Doukas

Kantelettaren ja Kalevalan juhlavuosi huipentuu kalevalaisten naisten ja Kalevala Korun yhteiseen juhlakiertueeseen.
Kuudella paikkakunnalla järjestettävät tilaisuudet ovat yleisölle avoimia naisten verkostoitumistilaisuuksia.
Seuraa yhdistysten omia sekä Liiton FB-sivuja ja verkkosivuja saadaksesi ajantasaista tietoa tapahtumista!
Pääsylippuja myyvät paikalliset yhdistykset.

Tiistai 15.9. Tampere / klo 18.00
”Kalevalan kartanoilla, Näsilinnan kalliolla”, Näsilinna. Tampereella juhlitaan hyvän ohjelman, maistuvan tarjoilun, korujen
sekä iloisen yhdessäolon merkeissä.
Keskiviikko 16.9. Jyväskylä / klo 18.00
Juhlat järjestetään Nikolainsalissa, Asemakatu 6. Tervetuloa!
Torstai 17.9. Oulu / klo 18.00
Juhlat järjestetäänTeatterikuopassa, Revontie 4, Haukipudas.
Tervetuloa!
Perjantai 18.9. Kuopio / klo 18.00
Juhlat järjestetään Kaupungintalolla, os. Tulliportinkatu 21.
Tervetuloa!
Lauantai 19.9. Joensuu / klo 18.00
Juhlat järjestetään yhteistyössä Ilomantsin Kalevalaisten Naisten
kanssa Joensuun Sepänkadun kerhotalolla, Sepänkatu 42.
Teemana Mateli Kuivalatar ja Toivo Kärki Kantelettaren 175juhlavuoden ja Toivo Kärjen 100-vuotispäivän kunniaksi.
Ohjelmassa lisäksi Kalevala Koru -näyttely, muotinäytös ja
lopuksi tanssia. Tervetuloa!
Perjantai 25.9.2015 Helsinki / klo 18.00
Kalevalaisten naisten ja Kalevala Korun juhlakiertue päättyy
Helsinkiin, ravintola Kaisaniemeen. Tilaisuuden järjestävät
yhteistyössä Helsingin ja Suur-Helsingin Kalevalaiset Naiset
sekä Espoon Kalevalaiset. Tervetuloa!
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Lämmöllä muistaen

Aune Jääskinen (1932–2015)

Irma Lonka (1928–2015)

Liiton nuorin toiminnanjohtaja

1990-luvun Liiton toimikuntien voimanainen

Aune Jääskinen oli liittynyt Helsingin Kalevalaisiin Naisiin
vuonna 1965. Hän oli opiskellut yliopistossa estetiikkaa
pääaineena sekä nykykansainkirjallisuutta ja taidehistoriaa. Professori Lars Pettersson huomasi Aune Jääskisen
rohkeuden ja sai hänet houkuteltua ikonitutkijaksi.

Aktiivinen kalevalainen nainen Irma Lonka keksi ehdottaa Kalevalaisten Naisten Liiton hallitukselle Inkeriläistoimikunnan perustamista kuultuaan presidentti Koiviston
kutsuvan inkeriläisiä paluumuuttajiksi. Irma Lonka toimi
toimikunnan puheenjohtajana ja hänen toimestaan Liitto
perusti Inkeri-rahaston. Rahaston avulla tuettiin ja kutsuttiin inkeriläisiä opiskelemaan suomen kieltä Suomeen. Taito oli häviämässä, kun enää vanhin ikäpolvi puhui sitä keskenään. Toimikunta valitsi useasta hakijasta kaksi, jotka
tulivat opiskelemaan Helsingin yliopistoon suomen kieltä.

Aune hoiti yliopiston Ortodoksian laitosta sen ainoana
toimihenkilönä, määräaikaisena assistenttina ja palkka ei
ollut ilmeisesti kehuttava. Niinpä houkutus päästä vakinaiseen toiminnanjohtajan virkaan Kalevalaisten Naisten Liittoon voitti. Aunen vahva peräänantamaton luonne tunnettiin Liitossa, kun hän selvitti pitkällisten vaiheiden jälkeen
Liiton ravintolatoiminnan Kestikartanon tulevaisuutta.
Toiminnanjohtajan veri veti kuitenkin takaisin yliopistoon.
Hän halusi myös saada valmiiksi väitöskirjansa Konevitsan
luostarin ihmeitä tekevästä Neitsyt Marian ikonista. Kirja
julkaistiin vuonna 1971 englanninkielisenä.
Aunen energisyys, huumori, elämänilo ja seikkailumieli
veivät hänet tutkimuksissaan eri puolille maailmaa. Usein
hän matkusti perheensä kanssa ja pelasti eräällä matkallaan Tihvinän Jumalanäidin ikonin takaisin Tihvinään.
Hän opetti Helsingin ja Joensuun yliopistossa 20 vuotta.
Luentosalit pullistelivat kun Aune piti kuuluisaksi muodostuneita taidehistorian luentojaan. Viimeinen työ oli Suomen taideakatemian näyttely- ja tiedotusosaston johtajuus
sekä Sinebrychoffin museon johto ja sen innostavan ilmapiirin luominen.
Helsingin kalevalaiset naiset muistavat hänet kulttuuriiltojen ahkerana kävijänä. Viimeinen yhteinen tapaaminen
oli tammikuisessa kirjallisuusillassa. Nopea lähtö Tuonilmaisiin sopi tukijallemme ja aina valmiille taustavoimallemme, jota jäämme kaipaamaan.
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Teksti Merja Totro

Irman jaosto seurasi heidän suomen kielen opettamistaan
ja heille lähetettiin apumateriaalia. Irma organisoi suomenkielisten aapisten hankkimisen ja tämä saatiin TV-uutisiinkin. Irma järjesti myös viikon tutustumismatkan Inkerinmaalle. Ryhmä vieraili opiskelijoiden kodeissa, Kupanitsan
kirkon vihkiäistilaisuudessa ja Hatsinan kirkossa. Irman
sydän ja sielu olivat täysillä mukana inkeriläisten nuorten
ja lasten opinnoissa.
Irma Lonkan ollessa Liiton Helsingin yhdistyksen puheenjohtaja olivat Liiton 60-vuotisjuhlat sekä Suvipäivät. Irma
rakasti Kalevalaa ja hänen Kalevala-piirissään luettiin kerran viikossa reilun kahden vuoden ajan koko Kalevala läpi.
Opetusneuvos Irma Lonka oli äidinkielenopettaja, heidän
kouluttajansa ja kirjantekijä. Hän pyrki tutustumaan oppilaisiinsa niin lukijoina kuin kirjoittajina ja antoi heille
henkilökohtaisia neuvoja ja ohjeita. Muistotilaisuudessa
hänen jokaisesta koulustaan oli lähetetty muistoja opettajasta ja paikalla olijat kertoivat erityisen lämpimästi hänen
huumorintajustaan, mukavista tempauksistaan ja kannustuksistaan.

Kolumni

Kuusi toisinpäin
Selvisi se, tämänkin talven riepotuksesta. Selvisi, vaikka kallistuukin vuosi vuodelta
lisää, niin että sen luulisi hetkellä millä hyvänsä naksahtavan halki, irtoavan juuriltaan ja rasahtavan kumoon. Tuo joen penkalla sinnittelevä satavuotias, jonka sisällä
sykähtelevät minulle tuntemattomat virrat.
Teksti Hannimari Heino, Kuva Juhani Ihanus

Hipaisin noita virtoja ensi kertaa, kun kiedoin käsivarteni
tumman kuusivanhuksen ympärille: halasin. Yllyttäjänä
oli paitsi ystävä myös virallinen puunhalauspäivä, josta sai
selustaa kiertää pihaa ja painautua vasten kesään vironneita puita oikein ajan kanssa!

Vertigoa huomattavasti lempeämmässä kuvakudelmassa,
Eija-Liisa Ahtilan videoinstallaatiossa Vaakasuora – Horizontal
(2011) tutkitaan luonnon ja inhimillisen suhdetta kysymällä, mikä on kuusen syvin olemus. Ja onko mikään sellainen
esitettävissä.

Hetken halaamisen jälkeen kollektiivitempauksen taustahumu hiljeni ja päällimmäiseksi nousi puista minuun kantautuva jokin. Vaiko toisinpäin?

Vastoin kuuseen liittyviä mielikuvia taivaita hipovista latvoista Ahtila tuuppaakin yksitoistametrisen kuusen kyljelleen ja panee meidät katsomaan sitä vaakasuorassa. Lisäksi
kuusen kuva-ala on pilkottu kuuteen lohkoon, kuin vastustamaan kaikenlaista luontoon kohdistuvaa yhdenmukaistamisen pyrkimystä. Kuusi humiskoon siis toisinpäin, ihmisen seisoessa juurella, tuskin puoliksikaan ensimmäiseen
lohkoon ulottuen.

Ennen kuusivanhusta olin käynyt koivun ja lehmuksen
luona. Kohtaamisissa oli muka jotain kovin tuttua. Ihan
kuin ihmisten kanssa, kun joku halaa takaisin vain viileän
kevyesti, kuin puoliksi muualla, joku toinen taas kunnolla
rutistaen.
Koivu helkähteli nuoruuden voimaintuntoista jäntevyyttä,
lehmus taas hyrisi pahkuroineen kaikkineen itsensä kanssa sinut olevan pehmeää rauhaa. Mutta tuo pihan perällä
häämöttävä kuusi, sitä ei käynyt inhimillistäminen, se ei
totisesti ollut mikään turvallinen Äiti Maa. Sen kosketus
oli uusi ja vieras. Likistäytyessäni vasten harmaata runkoa
hätkähdin sen jähmeyttä, kesälläkin hyisen kumeaa syliä.
Ei jälkeäkään joulukuusen lämmöstä, saati oksien alle rakennetuista lapsuuden havumajoista. Ja silti tämä kuusi oli
myös ne kuuset, kuten myös suomalaisten asumuksia iät ja
ajat ympäröinyt suojeleva kotikuusi.
Kuusen paikka oli siis oikea, mutta jokin ei vain loksahtanut paikoilleen, tuttuun kohtaan. Halauksesta irtauduttuani mielessä välähteli kuvia tämän elämän ja jonkin toisen ulottuvuuden välisistä rajavyöhykkeistä. Olo oli kuin
suoraan Hitchcockin Vertigosta, jossa Kim Novak katsoo
ikimetsän monituhatvuotisen puun vuosirenkaisiin merkittyjä maailmanhistorian käännekohtia sekä omia elinvuosiaan puun aika-avaruuksia vasten.

Entä runoudessa, miten päin puut kasvavat säkeissä, suussa ja kirjan sivuilla? Onneksi aika usein viistoon, poikittain
ja ylösalaisin, vaikka inhimillistäminen istuukin tiukassa –
ovathan puut kaikkine heidän vihreyksineen ikimetaforia,
joita kierrättää söpöilyn ja kohtalokkuuden välimaastossa
yksi jos toinenkin, allekirjoittanut mukaan lukien…
Mutta tarvitseeko puidenkaan ylipäätään peilata meitä,
vastata halaukseen ja mahtua oikeinpäin olevien kuvien
ja kuvitelmien kehyksiin? Vai suostuisiko siihen, että on
muitakin kuin tätä samaa sykliä seurailevia, muitakin kuin
omaa osaani myötäileviä maailmoja? Ajan ja tilan rinnakkaismaailmoja, joista Ahtilankin video kertoo. Että kohtaamisen ilo pulppuaisikin siitä, ettei aina tiedä ja tunnista?
Hannimari Heino
Vuoden 2015 kolumnisti Hannimari Heino on porvoolainen runoilija-suomentaja sekä italian kielen opettaja. Hän
on valmistanut myös runoinstallaatioita puutarhojen ja
puistojen siimekseen.
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