Kalevalaisten Naisten Liiton kulttuuri- ja jäsenlehti

2/2017 Irtonumero 7,50 €

Kalevalattaret
muotikuvissa
Persoonallinen
pukeutuja
Lassi Patokorpi

Janakkalan miekkamiehet

Kalevalaisten Naisten Liiton kulttuuri- ja jäsenlehti
Ilmestyy 19.5., 56. vuosikerta, numero 2. Pirta ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

20

14

36

Sisältö 2/2017
3 Pääkirjoitus | Sirkka-Liisa Mettomäki
Salla Ceder

27 Europeade täyttää Turun kadut värillä ja ilolla

6 Tyhjästä haltioituva | Petra Nikkinen

28 Menneisyyttä etsimässä |

9 Kolumni: Toivon tällä puolen | Mari Mörö

30 Miekkamiesten salaisuus paljastuu |

10 Pukeutumisen historiaa | Paula Hohti

33 Sammon salat avautuvat |

13 Kalevala Korun kuulumisia: Juhlavuosi täydessä vauhdissa |

34 Arviot

Riitta Huuhtanen

14 Pukeutuminen ajan peilinä | Tytti Lehtovaara
18

Kulttuuriuutiset

20

Persoonallinen pukeutuja: Verhoudu historian havinaan! |

Lassi Patokorpi

22 Fiininä joka päivä | Minna Jokinen

Anna Wessman

Maiju Oikarinen

36 Avataan ovi tarinoiden maailmaan |
39 Puheenjohtajalta: Yhdessä |
40 Yhdessä olemme enemmän |

Ildikó Lehtinen
Liisa Saavalainen

42 Yhdistysten kuulumisia
Riitta Uosukainen

www.kultti.net

Toimitus
Päätoimittaja Sirkka-Liisa Mettomäki, puh. 040 580 4964, sirkka-liisa.mettomaki@finlit.fi

Pirran toimitusneuvosto
Satu Laatikainen, Merja Leppälahti, Minna Mäkinen, Laura Seesmeri
Graafinen suunnittelu MaaruDesign / Leena Malmberg
Painopaikka Painotalo Plus Digital Oy
Pirran tilausmaksu 30 euroa / vsk.
Nordea Helsingin Yrityspankki FI90 2142 1800 0097 33
Pirta 3/2017 ilmestyy 15.9.2017. Aineiston tulee olla toimituksessa 31.7.2017 mennessä.
Osoitteenmuutokset oman yhdistyksen kautta.

2

Riitta Varpuharju

38 Tervetuloa mukaan matkalle Tveriin!

47 Minun koruni |

Toimitussihteeri Petra Nikkinen puh. 040 521 7772, nikkinenpetra@gmail.com

Eero Ehanti

Strömbergintie 4 A, 00380 Helsinki
www.kalevalaistennaistenliitto.fi
Dosentti Ildikó Lehtinen, puheenjohtaja
ildikolehtinen@gmail.com

4041 0089

Sirpa Huttunen, toiminnanjohtaja
sirpa.huttunen@kalevalaistennaistenliitto.fi
puh. 050 520 1314
Leena Asp-Rinne, toimistosihteeri
leena.asp-rinne@kalevalaistennaistenliitto.fi
puh. 050 412 2021

PEFC/02-31-170

ISSN 0783-0424

Kannen kuva Olga Poppius

4 Kalevalattaret muotikuvien innoittajana |

24 Ajankohtaista: Elokuussa tuuletellaan taas | Marja-Leena Santanen

Pääkirjoitus

Onko seitsemän rintarossia liikaa?
Päätoimittaja Sirkka-Liisa Mettomäki

Haluan jakaa kanssanne erään muiston noin kahdenkymmenen viiden vuoden takaa. Poikani päiväkodissa järjestettiin itsenäisyyspäivän juhla, jonne myös vanhempien
odotettiin pukeutuvan. Juhlaa varten koristin koko rintapieleni Kalevala Korun rintarosseilla, koska ajattelin, että
nehän ovat siinä hauskasti kuin Linnan juhlien kunniamerkit. Tein virheen, joka vieläkin hieman nolottaa. Olin
tulkinnut saamaamme ohjetta pilke silmäkulmassa, enkä
ymmärtänyt, että kyse oli ihan vakavasti juhlaan pukeutumisesta. Sain hyvän opetuksen: ei pidä olettaa, vaan
mieluummin tarkistaa.
Olen alkuvuonna seurannut televisiosta Ruoka-aikojasarjaa, jonka osissa keskiverto brittiperhe elää aina viikon
yhden kymmenluvun ruokakulttuurin mukaan, alkaen
1950-luvulta. Minulla on muistoja melkein jokaiselta
vuosikymmeneltä, mutta on ollut silmiä avaavaa nähdä,
millaisia laajempia yhteiskunnallisia kehityskulkuja ihan
viattomilta näyttäviin ruokauutuuksiin liittyykään. Tätä
olemme pitäneet Pirrassakin mielessä, kun seuraamme
polkuja muinaispuvuista marimekkoihin: välillä kannattaa katsoa lähelle ja välillä taas kauas, jotta näkökulma
laajenisi.

Teemavuottamme on vielä runsas puoli vuotta jäljellä. Se
on hyvä, koska paljon esimerkiksi helmikuisen Louhen
pajan annista on vielä hyödyntämättä. Paikalla oli kuutisenkymmentä naista ja ideoita tietenkin moninkertainen
määrä. Olemme listanneet tähän Pirtaan osan päivän
keskustelujen lopputulemista, olkaa hyvä.
Alamme olla siinä kohtaa vuotta, että ulos lähtiessä ei
tarvitse juuri muuta kuin panna kengät jalkaan ja menoksi. Enpä usko, että tästä helppoudesta osaisi niin paljon
nauttia, jos ei olisi kuukausikaupalla joutunut toppaamaan
itseään kylmää vastaan. Mutta nyt ulos – piha, parveke,
palsta ja pelto odottavat!

Kesää kohti!

Kuva Gary Wornell

Sen lisäksi, että vaatteisiin, koruihin ja asusteisiin liittyy
paljon mukavia mielikuvia, voi niillä myös loukata joko
tahallaan tai tahattomasti.
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Kalevalattaret

Teksti Salla Ceder, kuvat Olga Poppius

muotikuvien innoittajana
Oletko koskaan miettinyt miltä Kalevalan naishahmot näyttäisivät muotikuviin ikuistettuna?
Ilmatar, Aino ja Louhi matkaavat stylistin käsissä kansalliseepoksen sivuilta
muotikuvien moderneiksi naisiksi.
Opiskelijavaihtoni aikana Englannissa katselin kauempaa
suomalaista kulttuuria ja se herätti uusia käsityksiä siitä,
mitä suomalaisuus, suomalainen luonto ja kulttuuri itselleni merkitsevät. Kalevala ja sen naishahmot tuntuivat
uudella tavalla kutkuttavan jännittäviltä. Opinnäytetyönäni päätin tarttua aiheeseen ja lähteä suunnittelemaan
Kalevalan innoittamaa muotikuvasarjaa.
Erityisesti halusin tarttua eepoksen naishahmoihin, joissa jokaisessa on jotain uniikkia ja erilaista. Tavoitteenani
oli luoda kiinnostava ja uusi näkökulma hahmojen tulkintaan. Naisten ja heidän tarinoidensa nostaminen esiin
tuntui erityisen ajankohtaiselta ja tähän hetkeen sopivalta
Suomen 100-vuotisjuhlavuoden ja Kalevalaisten Naisten
Liiton ”Muinaispuvusta marimekkoon” teemavuoden
alla.
Hahmot stailattiin ajankohtaisiin, suomalaisten vaatemerkkien, kuten Lovia, Katri Niskanen ja IvanaHelsinki,
asuihin. Stylistina tehtäväni oli luoda vaatteiden, asusteiden, meikin, kampauksen ja rekvisiitan avulla tarinaa
ja tunnelmia, jotka valokuvaaja ikuisti valmiiksi kuviksi.
Jokainen meistä on luonut omat kuvitelmansa hahmojen
ulkonäöstä ja luonteesta, kun olemme lukeneet Kalevalaa
ja nähneet eepoksen kuvituksia ja Kalevala-aiheisia taideteoksia. Kuvia suunnitellessa tarkoituksenani oli uuden
kuvaston luominen vanhasta ammentaen.

Vahvat tulkinnat
Ilmatar on taivaan kannelta meren selälle laskeutunut
jumalatar. Ilmattaren asemaa korostettiin näyttävin suurin koruin ja veistosmaisin puvuin. Merituulen tuiverrus
sai näkyä mekoissa, joissa kevyet ja laskeutuvat materiaalit toivat liikettä kuviin. Kuvittelin Ilmattaren kantavan itsensä ylpeästi ja voimakkaasti, mutta herkkyys saa
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myös näkyä kuvissa. Hiuksia koristamaan stailattiin leteistä kruunu, johon haettiin linnunpesämäistä muotoa.
Tällä viitattiin sotkan pesään, johon sotka munii kuusi
kultaista ja yhden rautaisen munan. Vaatteiden väreissä
käytettiin luonnonläheisiä valkoisia ja hiekan sävyjä sekä
meikissä meren sinistä. Stailauksia suunnitellessa Ilmatar
osoittautui haastavimmaksi, sillä hahmon mielenkiinto
täytyi pitää yllä olematta liian ennalta arvattava.
Nuori ja viaton Aino luvataan vanhalle Väinämöiselle vaimoksi, mutta hän haluaa pitää kiinni itsenäisyydestään
ja päätyy dramaattisesti hukuttautumaan. Aino nähdään
klassisena vaaleana suomineitona, jota oli turha lähteä
muuttamaan. Kuvista ilmentyy Ainon nuoruus ja viattomuus. Ainon hahmossa on kuitenkin erityisen paljon voimakkuutta ja itsepintaisuutta, jonka vastapainoksi stailaukseen lisättiin vahvoja värejä, kuten punaista ja mustaa.
Ainon tarina kulkee kronologisesti nuoresta viattomasta
tytöstä morsiameksi vasten tahtoaan ja päätyy lopuksi
meren rannalle Ainon aikeissa hukuttaa itsensä.
Kylmää Pohjolaa hallitsevan Louhen luonteesta haluttiin
kuvata voimakkuutta ja valtaa. Louhea ei stailattu mihinkään tiettyyn eepoksen tapahtumaan sopivaksi, vaan
tarkoituksena oli tuoda esiin tämän ominaispiirteitä ja
luonnetta. Erityisesti kiehtoivat Louhen taikavoimat ja
kyky ottaa kotkan hahmo. Kotkan lintumaisuutta hyödynnettiin meikissä siipimäisellä muodolla ja hiuksissa
virtaviivaisuudella. Tummat sävyt ja erilaiset tekstuurit
toivat Louhen hahmolle syvyyttä ja mielenkiintoa. Nahkaisen pitkän hameen tekstuuri muistutti linnun sulkia
ja kasvojen ylle asetettu metallinen koru loi mystisyyttä
hahmolle. Mitä Louhi ei haluaisi itsestään paljastaa? Kenties heikkouksiaan ja virheitään.
Kalevalan kulttuuriperintö elää ja muuttuu samalla, kun
se toimii inspiraationa uusiin tulkintoihin. Muotikuva

”Ilmattaren asemaa korostettiin
näyttävin suurin koruin ja
veistosmaisin puvuin.”

säilyttää tiettynä aikana toteutuneet muotisuuntaukset
ja muotikuvan avulla luodaan taas uutta kuvastoa ajasta. Itsenäisyyden juhlavuonna on hyvä tarkastella, miten
kulttuuriperintömme inspiroi meitä juuri nyt. Jos tarkastelemme tilannetta uudelleen vaikkapa sadan vuoden
päästä, tulkinnat olisivat varmasti aivan erilaisia. Muotikuvan tarkoitus on herättää tunteita ja ajatuksia. Nämä
Kalevalan vahvojen naisten kuvat avaavat uusia ajatuksia
Kalevalasta ja sen naishahmoista.
Salla Ceder käsitteli KYAMK:n Muotoilun koulutusohjelmalle tehdyssä opinnäytetyössään Kalevalan Ainoa, Louhea ja Ilmatarta stylistin näkökulmasta. Cederin tavoitteena on ollut luoda muotikuvasarja, josta välittyy hahmoille
ominaisia tunnelmia.
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Kuva Samuji

”En mieti trendejä suunnitellessani. Kummallisella tavalla
näyttäisi kuitenkin menevän niin, että tulkitsen aikaa jollain
tapaa oikein”, toteaa tekstiilisuunnittelija Erja Hirvi.

Kuva Marimekko

”Työssään Erja Hirvi nojaa intuitioon ja ammattitaitoon.”
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Tyhjästä haltioituva
Värit ja kasvit. Niitä tekstiilisuunnittelija Erja
Hirvi voisi tutkia loputtomasti. Tärkeimmät ja
kauneimmat päätyvät kuvioiksi kankaisiin.
Teksti Petra Nikkinen

Tekstiilisuunnittelija Erja Hirven energia tarttuu. Hänessä on vastustamatonta luonnonlasta, mutta vastaukset
ovat tarkkaan harkittuja ja hyvin perusteltuja. Uransa
tekstiilisuunnittelun parissa Hirvi aloitti jo opiskeluaikoinaan vuonna 1995 suomalaisittain suoraan alan huipulta,
Marimekosta. Vuosien aikana hän on suunnitellut useita
suosittuja kuoseja, joista tunnetuimmat ovat Lumimarja,
Purnukka ja Tiara.
Ammatinvalinta ei ollut kuitenkaan Hirvelle itsestäänselvyys. Nuorena hän ei tiennyt mihin ammattiin tähdätä.
Hän seilasi eri vaihtoehtojen välillä, kunnes sattumalta
törmäsi lehdessä olleeseen ilmoitukseen kiviseppäkoulutuksesta. Ensimmäistä kertaa alkanut alan koulutus oli
kuitenkin aivan alkutekijöissään ja Hirven mukaan kaikille oppilaille turhauttava.
– Kävin vuoden kiviseppäopintoja, kunnes kävin kysymässä saman koulun tekstiilipuolelta, jos pääsisin sinne
opiskelemaan koulutuksen loppuun. Siellä opiskellessani
kutomon opettaja ehdotti minulle, että hakisin Taideteolliseen korkeakouluun ja hän jopa tilasi minulle hakupaperit valmiiksi.
Erja Hirvi on ikuisesti kiitollinen opettajalleen.
– On niin hassua, miten kaikki eteni omalla painollaan.
Minäkin painin valintojen kanssa, mutta onneksi kaikki
loksahti kohdalleen. Olen hirveän onnellinen siitä, että
pystyn tekemään oman alan töitä ja olen suorastaan järkyttävän onnellinen siitä, että minulle selvisi muiden
avulla, mitä aioin tehdä tulevaisuudessa.
Jo opiskeluaikanaan nuorta opiskelijaa kiinnosti omien
mallien saaminen Marimekon kokoelmiin. Hän ehdottikin niitä rohkeasti Marimekon Hilkka Rahikaiselle, joka
vastasi designtalon visuaalisesta ilmeestä.
– Legendaarinen Hilkka Rahikainen, Rahis, roikotti
suunnittelemaani kangasta Marimekon ruokalassa ja kyseli kaikilta ohikäveleviltä, että onko tämä marimekkoa.
Joku käveli ohi ja huudahti, että ei ole. Ajattelin sillä
hetkellä, että terve, minä lähden tästä saman tien, Hirvi
nauraa.
Siitä ura ei vielä käynnistynyt, mutta hieman myöhemmin Hirven oman yksityisnäyttelyn kautta marimekkolaiset tutustuivat nuoren suunnittelijan töihin ja kutsuivat
hänet suunnittelemaan yrityksen Pohjoisesplanadin myy-

mälään uutta konseptia. Vuodet Marimekossa ovat olleet
Hirvelle unohtumattomia.
– Marimekko on ollut minulle fantastinen yhteistyökumppani, kuin toinen koti. Yritys on myös siitä erikoinen,
että siellä oli enemmän järjestyksen puutetta, kuin järjestystä. Monet siellä ovat ihastuttavan omaperäisiä. Uskon,
että juuri omaperäisyydellä Marimekko voi pärjätä.

Uutta ja ihmeellistä
Erja Hirven ura ei ole lokeroitunut ainoastaan Marimekkoon, vaikka hänet siitä parhaiten tunnetaankin. Hän
suunnittelee paraikaa kevät/kesä 2018 mallistoa Samujille. Samu-Jussi Kosken luotsaama Samuji on työllistänyt
Hirveä vuodesta 2015 lähtien.
– Maalaan ja piirrän Samujin printtejä. Tässä työssä
saan olla todella luova, Samu-Jussi ei anna minulle mitään tarkkoja ohjeita.
Hirvi on suunnitellut myös Kalevala Korulle korusarjoja,
joista tunnetuin on hopeaa ja punaista lasia yhdistävä
Tunturimarja-sarja.
Työssään Hirvi nojaa intuitioon ja ammattitaitoon. Ammattitaitoa vaaditaan erityisesti silloin, kun suunnittelijalle annetut kehykset ovat tiukat.
– Marimekolla on nykyään tiukat raamit sille, mitä halutaan. Se totta kai estää vähän irrottelemista. Minusta
se on tekstiilisuunnittelijan ammattitaitoa, että pystyy
olemaan luova siinä kehyksessä, mitä on annettu ja luomaan siitä huolimatta jotain aivan uutta. Luonnollisesti
kuitenkin jokaisen suunnittelijan unelma on, että saa tehdä jotain ihan ihmeellistä ja villiä, ja joku vielä pitää siitä.
Hirvi lähestyy uusia teemoja useilla eri tavoilla. Välillä
idea iskee päähän kuin salamanisku.
– Marimekolle suunnittelemani Purnukka-sarja sai alkunsa älynväläyksestä. Katsoin 80-luvulla tehtyä ja kuvitettua keittokirjaa, kun näin siellä purkin, jonne oli piirretty herneitä. Näin samassa silmissäni kankaan, jossa on
valtavasti purkkeja kallellaan ja ylösalaisin. Katsoin heti,
millaisia purkkeja kaapeistani löytyy. Näytin Marimekolle
idean, ja he innostuivat siitä.
Yksi tapa keksiä uutta on perehtyä johonkin intohimoisesti.
(jatkuu) >>
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”Iloitsen aika vähästä ja näen kaikessa
tyhjässäkin mielenkiintoista.”
– Tutkin kaiken mitä löydän esimerkiksi magnoliankukasta. Kaikki sen lajit, latinalaiset
nimet – googlaan kaiken mahdollisen siitä.
Erityisesti kasvit toistuvat Erja Hirven kankaissa. Hän myöntääkin niiden olevan hänelle työssä ominaisia.
– Kasvit ovat minulle tosi tärkeitä. Minulta löytyy kotoa prässättyjä kasveja, kirjoista löytyy eksoottisia kasveja, piirrettyjä kasveja… haluan luoda satumaisia ajatuksia
maisemista, joissa ehkä kukaan ei ole aiemmin mielessään käynyt. Värit ovat minulle
kaikki kaikessa, rakastan tehdä niiden kanssa töitä. Kaikki värit ovat lempivärejäni.

Luova työ on havainnointia
Luova työ on Erja Hirvelle koko elämä. Hän sanoo haltioituvansa tyhjästä.
– Minusta tuntuu, että elämäni ei ole ihan tavallista. Iloitsen loppujen lopuksi aika
vähästä ja näen kaikessa tyhjässäkin mielenkiintoista. Kun herään aamuisin, olen järjestään onnellinen. Nöyryys on minulle myös tärkeää; en ole ikinä kuvitellut itsestäni
kovin suuria.
Hirvi kertoo inspiroituvansa ympäröivästä maailmasta niin, että muu unohtuu.
– Voin jäädä tuijottamaan jotain pientä kukkaa vaikka kuinka pitkäksi aikaa. Tai katson ulkona virtaavaan jokeen ja totean, että vaikka tuosta ei syntyisi mitään, niin voin
ainakin aktiivisesti ihailla sitä.
Erja Hirvi uskoo siihen, että jokainen ihminen kehittyy työskennellessään.
– En mieti ammatillista uraa, vaan koen itse työn tekemisen paljon kiinnostavampana. Minulla ei esimerkiksi ole ollut koskaan paineita tekemisistäni, koska olen aina
halunnut kehittää ihan omanlaisiani juttuja.

Täydellistä työtä Hirvi ei myönnä vielä suunnitelleensa.
– Jo ajatus siitä, että jonkun pitäisi olla täydellistä, on minulle vieras. Teen työni niin
hyvin kuin osaan, mutta en pyri täydellisyyteen. Itselleen pitää olla armollinen. Kun
oma silmäni sanoo, että työ on valmis, niin se on silloin valmis.

Erja Hirvi, tekstiilitaiteilija
Asuu Helsingissä
Kotoisin Virroilta, Kurjenkylästä
Kunnostaa vanhaa torppaa, jonka osti Uudenmaan alueelta. ”Fyysinen työ, kuten
vaikkapa halonhakkuu, on päätä puhdistavaa ja hyvää vastapainoa luovalle työlle.”
Suunnittelee kuoseja Marimekolle ja Samujille, suunnittelee myös kodin tuotteita
Samujille ja koruja Kalevala Korulle.
Työhuone Helsingin Harjutorilla 4 metriä korkeassa entisessä kauppahuone Kekossa.
Poika Lennart, 12 vuotta. ”Lennart on poika, jolla on valtavasti mielikuvitusta.”
Ihailee vanhoja suomalaisia käsintehtyjä tuotteita. ”Ihailen vanhoja suomalaisia
ryijyjä, pellavakudonnaisia, valurautaisia esineitä ja kansanomaisia
puuhuonekaluja. Ne on tehty kauniisti ja taitavasti.”
Harrastaa joogaa, puutarhanhoitoa, levyjen soittoa ja puuhastelua kotona.
”Rakastan arkea.”
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Samujin 2017 malliston mekon kuviointi on Erja Hirven käsialaa.
Kuva Samuji.

Erja Hirvi huokaa ja toteaa, että on vaikea selittää ulkopuoliselle luovaa prosessia.
– Keraamikko Rut Bryk sanoi jo aikoinaan, ettei hän viitsi puhua mitään aiheesta. Jos
sitä yrittää selittää, niin silloin tuntee itsensä vain hölmöksi. Uuden luominen onkin assosiointia; asiat yhdistyvät päässäni ja ideat etenevät.

Kolumni

Toivon tällä puolen

Serkukset Elsie (16) ja Frances (10) valokuvasivat keijuja vuonna 1917, ja kuvista keskusteltiin vilkkaasti muun
muassa teosofien parissa. Vasta 1980-luvulla he paljastivat viiden kuvan huijauksen eli sen, että keijupiirrokset
oli kopioitu J.M. Barrien satukirjasta. Cottingleyn keijumysteeriä käsiteltiin aikoinaan sadoissa lehtijutuissa ja
monissa kirjoissa. Me kuitenkin näimme keijuja, Elsie ja
Frances väittivät vielä vanhuksinakin, vaikka myönsivät
kuvat väärennöksiksi.
Teksti ja kuva Mari Mörö

Missä vaiheessa me lakkaamme uskomasta keijuihin? En
tarkoita nyt hammaskeijuja, vaan niitä sumun ja hämyisän valon keskellä tanssivia olentoja, jotka ovat harmittomia seuralaisia. Ne eivät pyri ihmisten seuraan, mutta
saattavat vilahtaa, jos olosuhteet ovat suotuisat.
Keijuinvaasio ei alkanut Disneyn eikä Helinä-keijun myötä, mutta Helinä lienee tunnetuin keijuhahmo. Sittemmin
elokuvien keijuja on tullut ja mennyt. Jos pyytää lasta
piirtämään keijun, niin olento on todennäköisesti kotoisin juuri tv-ruudusta. Aikaisempien sukupolvien piti olla
satukirjakuvitusten varassa ja käyttää mielikuvitustaan.
Keijukaiset tulevat arvaamatta ja ilmoittamatta, eivätkä
he käytä ovia tai puhelinta. Ne eivät tarvitse kalentereita
eivätkä kulkuvälineitä, ja perhosmaisine siipineen ne kulkevat kukkasten keskellä, pienien purojen ja lampien äärellä sekä metsäisissä puutarhoissa. Vanhoissa suomalaisessa kirjallisuudessa tunnetaan luonnottaret, ilmattaret,
ja metsänneidot, ja ne ovat keijujen sukulaisia. Lönnrotin
kokoamissa loitsuissa esiintyvät muun muassa Etelätär ja
Sinipiika, ja niiltä on pyydetty apua muun muassa karjanhoidossa. Modernin keijun rooli on toisenlainen.
Viktoriaanisen ajan naiset ja miehet myös uskoivat kaikenlaiseen hömppään. Keijuja nähtiin puistoissa ja puutarhoissa, ja sitten pelattiin spiritismiä tai mentiin seuraamaan puolihullua hypnoosiesitystä. Tuo maailmankuva
on yhä löydettävissä vanhoista kirjoista. Tiedemiehet miettivät kilpaa, miten ottaa valokuva sielusta tai hengestä.

Keijukaismaailmassa ei ole pahuutta, rumuutta eikä mitään ikävää. Pienoismaailmaan pujahtaminen on eskapismin viattomin muoto. Harrastuksia, sisältöä, viihdettä –
vaikka sitten niin. Kaikkina aikoina ihminen on osannut
työntää päänsä pensaaseen, tavalla tai toisella. Ja me aikuiset olemme saaneet luvan leikkiä jo aikaisemmin: sen
sanotaan olevan luksusta.
Keijupuutarhat ja minimalististen satupuutarhojen askartelu ovat ainakin yhden sadepäivän arvoinen asia. Simpukankuoresta saa pesualtaan, risuista taitellaan huonekaluja ja sammaleella viimeistellään samettinen pinta.
Keijukodin elementit haalitaan luonnosta: muovia ja askartelumassaa ei sallita. Se on kuulkaa tarkkaa puuhaa,
että saa paikalle keijut. Ne kun eivät viihdy barbien kanssa samoissa kemuissa eivätkä edusta mitään sellaista,
millä voisi pröystäillä. Keijut edustavat aitoa asiaa.
Jokaisessa puutarhassa on taatusti kolkka, jossa keiju voi
hetken lepuuttaa siipiään. Keijuja ja heidän asumuksiaan
on nähty myös suomalaisissa puistoissa ja monissa puutarhoissa. Olkaapa tarkkana! Kun itse näin keijun ensimmäisen kerran, niin luulin ilmiötä ajovaloiksi tai pallosalaman poikaseksi, mutta tätä nykyä osaan suhtautua
asiaan rauhallisesti. Olen tehnyt keijuille pienen istuimen
puutarhan pienen vesialtaan taakse, jossa se voi olla
kuunliljojen takana suojassa kissalta ja harakoilta. Vinkkinä kerrottakoon, että keijut pitävät akileijoista, koska
saavat niistä hienoja hameita. Miksi narraisin? Sitä paitsi
aiheesta on lukuisia valokuvia.
Kirjoittaja on kirjailija ja luovan kirjoittamisen ohjaaja,
jonka intohimona ovat puutarhat. Hän asuu Mikkelissä.
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Pukeutumisen
historiaa
Pukeutuminen omien mieltymystemme
mukaan on ajassamme lähes itsestäänselvyys.
Niin ei aina ole ollut. Vielä muutama vuosisata
sitten pukeutumista säädeltiin ylellisyysasetuksilla. Yksilön ulkonäkö ja asuvalinnat määräytyivät tiukasti yhteiskuntaluokan ja sosiaalisen
aseman mukaan. Miten ja milloin muodista
tuli ’demokraattista’?
Kävellessäni eräänä maanantaisena arki-iltana Helsingin
Sörnäisten metroaseman tunnelissa silmääni osui vaatemainos, jossa nuori mies poseerasi pukeutuneena rennosti farkkuihin ja valkoiseen kuvioituun t-paitaan. Kuvan
alla luki ’muoti kuuluu kaikille’. Meidän ajassamme vaihtuvat vaatekuosit ja vaatekappaleita pursuavat tavaratalot
ovat niin arkipäivää, että moinen julistus ei herätä sen
kummempia ajatuksia. Kunhan asuvalintamme noudattaa yleisesti hyväksyttyjä siveyden ja sopivuuden periaatteita, voimme päivittäin valita miten pukeudumme ja
mitä sillä haluamme viestittää.
Niin ei aina ole ollut. Vielä muutama vuosisata sitten
pukeutumista säädeltiin ylellisyysasetuksilla, joissa määriteltiin tarkasti miten eri yhteiskuntaluokkiin kuuluvien
miesten ja naisten oli sopivaa pukeutua. Siinä missä herrasmiehet ja aatelisnaiset saivat juhlapyhinä pukeutua
silkkiin, samettiin ja kultabrokadiin, piti partureiden,
suutareiden ja leipureiden lainsäädännön mukaan tyytyä
pelkistettyihin villa– ja pumpulikankaista valmistettuihin
jakkuihin, mekkoihin, liiveihin ja hattuihin.

Länsimaisen muodin kehittyminen
Pukeutumista on säädelty antiikin ajoista lähtien. Ylellisyysasetukset ovat peräisin roomalaiselta ajalta ja saavat
nimensä latinan sanasta ’sumptus’, mutta tiukentuneet
yksilöiden pukeutumista säätelevät asetukset sijoittuivat
renessanssin ajanjaksoon, joka oli monessa mielessä modernin eurooppalaisen muodin kehityksen käännekohta.
1400-1500 -luvuilla vauhdikas teknologian kehitys, sekä
uusien muodikkaiden kankaiden ja asusteiden ennennäkemättömän nopea kansainvälinen liikkuvuus muuttivat
perusteellisesti pukeutumista. Vaatteiden valmistus kävi
läpi mullistuksen, kun räätäleillä oli käytössä uusia materiaaleja ja entistä innovatiivisempia leikkaus- ja ompelutekniikoita. Espanjalaisvaikutteisen muodin myötä vartalon muotoa alettiin korostaa vartaloa myötäilevillä, hyvin
istuvilla vaatteilla. Jopa varakkaimmat yksilöt alkoivat
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Teksti Paula Hohti
kuvat Wikimedia Commons >>

suosia uusia, edullisempia silkkikankaita, joita koristeltiin koruompeleilla ja punoksilla. Kansalaisille oli tarjolla
ensimmäistä kertaa suuri valikoima erihintaisia valmisvaatteita ja asusteita, kuten hattuja, laukkuja, hansikkaita ja hiuskoristeita.
Näiden materiaalisten ja kulttuuristen muutosten seurauksena pukukokonaisuus sekä siihen liitetyt kulttuuriset merkitykset alkoivat muuttua. Vaatteiden arvo ei
enää perinteiseen tapaan perustunut vain puvun osien
tai kankaiden kalliiseen hintaan, vaan huokeammat kansainväliset muotiuutuudet, kuten kevyet silkkikankaat,
peruukit, hajuvedet ja parfymoidut hansikkaat alkoivat
nousta entistä tärkeämmiksi välineiksi viestittää yksilön
henkilökohtaisia mieltymyksiä sekä kulttuurista ja yhteiskunnallista asemaa. Venetsialainen lähettiläs Mariano Cavalli huomasi 1500-luvulla kaupunkilaistensa kasvaneen
villityksen kaikkea uutta kohtaan, ja selitti sen johtuvan
siitä, että ”heitä kyllästyttää pitää yllään samaa vaatekappaletta liian kauan.”
Näin muoti alkoi hahmottua ja saada merkitystä eri puolilla Eurooppaa 1500-luvulla. Myös termiä moda alettiin
ensimmäistä kertaa käyttää ilmaisemaan ajatusta muodikkaasta, kausittain vaihtuvasta pukeutumisesta vastakohtana pukukulttuurille, joka perustui ajan myötä
muokkaantuneeseen kansalliseen tai alueelliseen perinteeseen ja oli siten suhteellisen muuttumaton.

Muodin leviäminen alempiin yhteiskuntaluokkiin
Yksittäisten vaatekappaleiden halvempi hinta ja edullisten asusteiden tulo markkinoille mahdollisti ensimmäistä
kertaa muodin nopeamman leviämisen myös alempiin
yhteiskuntaluokkiin. Suhteellisen vaatimattomienkin käsityöläisten vaatekaappeihin alkoi ilmestyä 1500-luvun
puolivälin jälkeen uusia muodinmukaisia vaatekappaleita, kuten tiukkoja jakkuja, pitkiä hihattomia kotitakkeja,
kirjailtuja päällyspukuja sekä irtohihoja.
(jatkuu) >>

”Pukeutumista on säädelty antiikin ajoista lähtien.”

Kuva MET
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”Pukulakeja pyrittiin valvomaan monin eri tavoin.”
Ajan muoti vaikutti myös tavallisten työläisten pukujen
väri- ja kangasvalikoimaan. Vaikka koti- ja työvaatteet
valmistettiin edelleenkin pelkistetyistä, harmaista tai ruskeista villa- ja pellavakankaista, osa miesten ja naisten pyhiä
varten hankituista essuista, huiveista, irtohihoista ja sukista oli
valmistettu edullisista uusista
silkkikankaista, kuten silkkitaftista. Silkkikankaan kiiltävää ja ylellistä vaikutelmaa
oli usein korostettu kirjomalla kankaan pinnalle ja reunoille erilaisia ornamentteja,
koruja tai metallilankaisia
koristekuvioita.
Moni käsityöläinen alkoi pukeutua sunnuntaisin ja juhlapyhinä myös erilaisiin kirkkaisiin väreihin.
Yksi ajan huippumuodikkaista väreistä oli intensiivisen violetti, jonka
värjäämiseen käytettiin kallista, Välimeren alueella tuotettua, kuivatuista hyönteisistä saatavaa punapigmenttiä. Tämä arvokas väri,
joka on perinteisesti yhdistetty korkean yhteiskunnallisen
aseman omaavien kaupungin virkamiesten, hallitsijoiden
ja kirkonmiesten pukuihin ja kaapuihin, alkoi korkeasta
hinnasta ja sosiaalisesta arvostuksesta huolimatta yleistyä
1500-luvun puoliväliin mennessä myös käsityöläisperheiden keskuudessa. Violetin puvun hankkiminen oli mittava taloudellinen sijoitus tavalliselle kansalle; sellainen
saattoi maksaa työläisperheelle kokonaisen kuukauden
palkan. Kalliita violetteja pukuja onkin luultavasti hankittu vain kaikista tärkeimpiin perhejuhliin, kuten häihin.

Pukeutumisen säätely ja muodin
demokratisoituminen
Muodin leviäminen alempiin yhteiskuntaluokkiin aiheutti yhteiskunnassa merkittäviä sosiaalisia jännitteitä. Sen
seurauksena pienet kaupunkivaltiot eri puolella Eurooppaa yrittivät tiukentaa ylellisyysasetuksia ja pukeutumisen sosiaalista säännöstelyä. Vuonna 1588 Italiassa Sienan valtuusto julkaisi uuden lakiasetuksen, jossa muun
muassa kalliin violetin ja mustan käyttö kiellettiin kaikilta muilta paitsi kaupungin poliittiseen eliittiin kuuluvilta miehiltä, naisilta ja heidän sukulaisiltaan. Firenzessä puolestaan samoihin aikoihin asetettiin kolme uutta
pukeutumista koskevaa lainsäädäntöä, joissa monet uudet muodikkaat asusteet, kuten sulkahatut, parfymoidut
nahkahansikkaat sekä silkkikengät kiellettiin alaluokilta
kokonaan.
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Pukulakeja pyrittiin valvomaan monin eri tavoin. Sienassa kaupungin päättäjät rohkaisivat kaupunkilaisia vahtimaan toisiaan ja raportoimaan pukurikkeistä
nimettömillä ilmiannoilla, jotka tiputettiin
kaupungintalon ovensuuhun naulattuun puiseen laatikkoon. Firenzessä
puolestaan kunnan virkamiehet
ryhtyivät konkreettisiin toimiin
kaupunkilaisten pukeutumisen
suhteen ja lähettivät vartijoita
kirkkojen eteen ja piazzojen
varrelle valvomaan kaupunkilaisten pukeutumista. Vaatepoliisit kirjaimellisesti repivät ja kiskoivat liian ylellisiä
kauluksia, koruja ja muita
asusteita naisten ja miesten
kauloista ja käsistä.
Pukuratsiat kohdistuivat erityisesti alaluokkiin. Esimerkiksi
aamulla 25. syyskuuta 1638 virkamiehet ottivat kadulla kiinni puutarhurin vaimon Costanzan, koska hänellä
oli päällään mustalla silkkilangalla kirjailtu
huntu, helminauha jossa oli pieni kultainen risti ja
kolme sormusta, jotka oli kaikki kielletty lailla häneltä.
He vaativat, että naisen täytyy luovuttaa kielletyt korut
ja asusteet heille. Kun Costanza kieltäytyi, vaatepoliisit
uhkasivat käyttää voimaa ja viedä puutarhurin vaimon
tyrmään.
Mittavista yrityksistä huolimatta pukeutumisen valvonta
osoittautui haastavaksi, eivätkä ylellisyysasetukset todellisuudessa pystyneet rajoittamaan muodin leviämistä
alempiin yhteiskuntaluokkiin. Uusien asusteiden, muodikkaitten uutuusvärien sekä huokeiden kevyiden silkkikankaiden käytön yleistyminen alemmissa yhteiskuntaluokissa osoittaa, että renessanssiajan käsityöläisillä
oli sekä halua että taloudellisia mahdollisuuksia haastaa
ajan ideologiaa ja omaksua pukuparteensa joitakin ajan
tärkeimpiä muodin piirteitä. Näin renessanssiajan Euroopassa otettiin ensimmäiset tärkeät askeleet kohti muodin
ja pukeutumisen ’demokratisoitumista’. Kuitenkin vasta
1800-luvulta lähtien, jolloin kaikki pukeutumista koskevat säännökset Euroopassa purettiin, on vapaasti pukeutuminen omien henkilökohtaisten mieltymysten mukaan
ollut mahdollista kaikille.

Kirjoittaja on taiteen ja kulttuurin historian
apulaisprofessori Aalto-yliopistossa.

Kalevala Korun
kuulumiset

Juhlavuosi

täydessä vauhdissa

Teksti Riitta Huuhtanen,
kuva Kalevala Koru

Kalevala Korun 80-vuotisjuhlavuosi lähti näyttävästi käyntiin Ylen pääuutislähetyksen uutisoinnin myötä
loppiaisviikonloppuna. Tammikuussa koko henkilökuntamme esiintyi Helsingin Sanomien etusivulla kun kerroimme korujen kotimaisesta valmistuksesta. Kysyntää ja
kiinnostusta on sen jälkeen riittänyt.
Näyttelykiertueemme käynnistyi tammikuussa Oulusta ja
siirtyi sieltä Jyväskylään. Huhtikuun puoliväliin mennessä näyttelyn on nähnyt yli 10.000 kävijää sekä lukuisat
työpajoihin ja yleisöluennoille osallistuneet. Juhlavuosi
aiheena on kiinnostanut yleisöä ja näyttelyn teemat on
koettu monipuolisiksi ja informatiivisiksi – monille on
auennut yrityksen historia, tausta, omistajuus ja kotimaisuus aivan uudella tavalla.
Kalevalanpäivänä esittelimme kaksi uutta klassikkokorua
– Toivotuimmat klassikot -yleisöäänestyksen voittajan
Viikinkiaikaisen soljen nro 7 sekä Uljas-korun. Erityisesti Uljas-korusta eli Kemin Lautiosaaresta löydetystä kissaeläinhahmosta on tullut yleisön suosikki.
Naistenpäivänä toimme julkisuuteen kaksi peruslinjastamme hyvin poikkeavaa korua – Lätäkkötyttö- ja Sylkevä tyttö -riipukset. Korut on muokannut muotoilujohtajamme Kirsti Doukas kuvanveistäjä Kim Simonssonin
tunnettujen keramiikkaveistosten pohjalta. Aihe oli Kalevala Koru -faneille yllättävä ja ristiriitojakin herättävä

– saimme runsaasti palautetta sosiaalisessa mediassa
niin puolesta kuin vastaan. Korut ovat kuitenkin täyttäneet tarkoituksensa sillä saimme aikaiseksi keskustelun
naisen rooleista ja niiden rikkomisesta. Päätimme jatkaa
kampanjaa teeman mukaisesti niin, että juhlavuoden
ajan lahjoitamme Sylkevä tyttö -riipuksia naisille, joiden
katsomme kulkevan rohkeasti valitsemallaan tiellä ja toteuttavan itseään omista lähtökohdistaan, ei ulkoisten
roolimallien ohjaamana.
Juhlavuosi jatkuu näyttelykiertueen merkeissä – kesän
vietämme Kuopiossa, ja syksyllä tuomme näyttelyn Helsinkiin peräti kolmeen eri kohteeseen. Osallistumme Helsinki Design Weekin ohjelmaan syyskuussa esittelemällä
osan näyttelystä uudessa hotelli Clarionissa Jätkäsaaressa. Kalevala Korun koruihin ja Kim Simonssonin puhutteleviin veistoksiin perustuva näyttely avataan niin ikään
syyskuussa uudistetussa ja upeassa Hanasaaren kulttuurikeskuksessa Espoossa. Varsinainen päänäyttely avautuu
syyskuun lopussa Kansallismuseossa – palaamme siis
historiamme alkulähteille.
Kerron lisää juhlavuoden teemoista ja palautteesta syksyn
numerossa. Paljon tapahtuu nimittäin vielä ennen kuin
vuosi vaihtuu uudeksi.
Kirjoittaja on Kalevala Korun toimitusjohtaja.
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Pukeutuminen ajan peilinä
Modernimman maailman tuulet ovat
heiluttaneet Suomi-neidon hameenhelmoja 1960-luvulta lähtien.

Teksti Tytti Lehtovaara, kuvat kotialbumi

1960-lukua on nimitetty nuorison vuosikymmeneksi, eikä
suotta, sillä tällöin nuoret nousivat avoimesti kyseenalaistamaan tottumuksia, ajattelutapoja ja auktoriteetteja.
Suomen nuorisokulttuuri valtasi vasta 1960-luvun lopulla.
Elintason nousun ja kasvavan vapaa-ajan myötä nuoret
heräsivät vaatimaan omaa osaansa yhteiskunnassa. Modernin elämäntavan yleistyminen näkyi myös pukeutumisen muutoksena etenkin nuorten keskuudessa. Moderniin
elämään katsotaan kuuluneen niin rationaalisuuden,
järkevyyden korostamisen kuin myös individualistisen ja
yksilöllisen ajattelutavan, jossa ihmisillä on vapaus toteuttaa itseään ja omia tavoitteitaan. Yhteiskunnan muuttuminen ja varallisuuden kasvu loivat taloudelliset edellytykset
yksilöllisyyden toteutumiselle. Nuorisomuodin leviäminen
tarvitsi modernin elämän yksilökeskeistä ja vapaata kenttää, jossa nuoret näyttivät vapautensa ja yksilöllisyytensä
pukeutumalla eri tavalla kuin vanhempi sukupolvi. Rationaalisuus näkyi taas pukeutumisen järkevöitymisenä ja
ahtaiden pukeutumisnormien höllentymisenä.

railupuku muodostui naisilla suoralinjaisesta pohkeeseen
ulottuvasta mekosta tai hameesta, jonka pariksi puettiin
ryhdikkäitä puseroita ja kulmikkaita jakkuja. Asusteet
olivat usein myös samaa sävyä ja materiaalia, jolloin
asukokonaisuudesta muodostui harmoninen. Kotioloissa
taas hame tai mekko oli edelleen naiselle sopivaksi katsottu asu arkisemman puseron, essun tai työtakin kanssa. Pukeutumisen tapakulttuuri eli kuitenkin koko 1960ja 1970-luvun etenkin työpaikoilla sekä juhlissa, jolloin
naisilta odotettiin edelleen hameen tai mekon käyttöä.
1960-luvun alussa naisten housut koettiin soveliaaksi lähinnä vain urheiluun.

Hameenhelmat midistä miniin ja
maxin kautta kaksilahkeisiin
Myös pukeutumisen osalta 1960-luku voidaan nähdä radikaalin vapautumisen aikana. Etenkin jos sitä vertaillaan 1950-lukuun, jolloin pukeutuminen koettiin pitkälti vielä sidonnaiseksi pukeutumisohjeisiin. 1950-luvulla
naisen pukeutumista määritteli miehen asema ja varallisuus sekä tilannesidonnaisuus. 1960-luvun alkupuolella
naisen asu määräytyi usein koti-, vierailu-, työ- ja juhla-asujen erottuessa selkeästi toisistaan. Niin sanottu vie-
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1960-luvun alku on vielä katsottu rauhalliseksi muotirintaman osalta, vaikka maailmalta toki alkoi saapua
hiljalleen uusia muotivirtauksia. Pikkuhiljaa 1960-luvun
edetessä naisten päällä alettiin nähdä kotelo- ja minimekkoja, a-linjaisia vaatteiden leikkauksia ja op-kuviokankaita. Vuosikymmenen loppua kohti mentäessä myös
unisexmuoti saavutti Suomen. Se näkyi esimerkiksi
nuorten naisten housujen käytön yleistymisenä. Sitä
ennen muotiin tullut minimekkomuoti ravisteli soveliaisuuden rajoja, vaikka nuoret naiset pukivat usein
minimitan pariksi umpinaisia ja peittäviä yläosia ja
paksuja sukkahousuja. Minimekkomuodilla on koettu olleen yllättäviä vaikutuksia naisten housujen käytön suhteen, sillä naisille saatettiin hyväksyä mieluummin pitkät
kaksilahkeiset kuin minimittainen helma. 1960-luvun
lopulla nuorten naisten pukeutumisessa voidaan havaita selkeitä muutoksia, sillä nuoret eivät välttämättä enää
erotelleet koti- ja vierailuasua toisistaan.

Nuoret suomalaisnaiset
Tukholmassa 1970-luvulla.

Tytär ja äiti 1960-luvulla kylässä isovanhemmilla pienen
suomalaisen kaupungin laitamilla puutaloalueella.
<< Äiti ja tytär 1960-luvulla
pienen suomalaiskaupungin
kerrostalon parvekkeella.

”Vaatteiden kotimaisuutta ei erityisesti korostettu,
koska sitä pidettiin itsestäänselvyytenä.”
Vapaa-aika korostui vaatetuksessa entistä enemmän ja
koti- ja vierailuasun tilalle tulivat arkivaatteet. Tähän samaiseen muutoksen ketjuun kuului myös nuorten naisten housujen käytön huima yleistyminen 1960-luvun
loppupuolella. Housujen malli oli myös muuttunut sitten
1960-luvun alun, nuorten housujen vyötärö oli laskenut
ja tiukentunut, lahkeet olivat leventyneet ja lantiota koristi usein isolla soljella varustettu nahkainen vyö. Yläosaa peitti usein puuvillainen kauluspaita tai trikoopaita
ja neule.
Mitä pidemmälle 1970-luvulle mentiin, sitä enemmän maailma avartui. Tätä aikakautta ilmensivät etnissävytteiset
kuosit ja kuvioinnit vaatteissa. Etnistyyliseen pukeutumiseen liitettiin muiden kulttuurien kunnioittamisen periaatteita ja osoitettiin kiinnostusta muuta maailmaa kohtaan.
1970-luvulla näkyi myös muodin demokratisoitumista;
muoti alkoi olla jollain tasolla kaikkien kansanryhmien
saatavilla. Myös sukupuolisidonnaisuus oli alkanut hälventyä tiettyjen vaatekappaleiden osalta. Nuorisomuodissa
korostui miehen ja naisen pukeutumisen samankaltaisuus,
sukupuoleen katsomatta käytettiin samantyylisiä vaatteita 1960-luvun lopulta alkaen koko 1970-luvun ajan.

Kotimaisen vaateteollisuuden nousukausi
Suomalainen vaateteollisuus kukoisti 1960- ja
1970-luvuilla. Valtaosa vaatetuotannosta oli kotimaista, mutta tuonnin vapauduttua markkinoille saapui
myös ulkomaisia kilpailijoita. Muusta maailmasta oltiin
tietoisia, mutta esimerkiksi pienempiin kaupunkeihin ei

saapunut viimeisimpiä muotituotteita. Vaikka kotimainen
vaatetuotanto oli lähtenyt nousuun, olivat valmisvaatteet edelleen kalliita verraten kotiompeluun tai ateljeissa teetettyihin vaatteisiin. Vaatteiden kotimaisuutta ei
erityisesti korostettu, koska sitä pidettiin itsestäänselvyytenä. Kotimaisista merkeistä Marimekko oli suosittu
monessa kansankerroksessa, mutta nuoriso suosi myös
muun muassa James-tuotteita. Näitä kotimaisia tuotteita
pidettiin laadukkaina, kestävinä ja pitkäikäisinä, jolloin
niiden ostamiseen haluttiin käyttää vähätkin rahat. Marimekko vastasi ajan nuorten naisten vaateodotuksiin;
vaatesuunnittelussa suosittiin mukavuutta, väljyyttä ja
liikkumisen vapautta. Marimekko oli myös ajan hengessä mukana lanseeraamalla tasaraitatuotteita, jotka
symboloivat muun muassa tasa-arvoa. Marimekko tuotti
myös muotia, jota voitiin valmistaa sarjoina valmisvaatemarkkinoita ajatellen. Marimekon rinnalla suosittuja
olivat James-farkut, jotka kuvattiin oivaksi pariksi juuri
trikoo- ja collegevaatteille.

Palkka tulee ja palkka menee, mutta ei turhuuksiin
Vaatteiden kulutusmuutoksen takana on kyse suuremmasta yhteiskunnallisesta muutoksesta. Suomen muuttuminen maatalousyhteiskunnasta palvelu- ja teollisuusyhteiskunnaksi voitiin havaita myös pukeutumistapojen
muuttumisena. Elintason nousu ja nuorten palkkatyöhön
siirtyminen muuttivat kulutustottumuksia sekä -käyttäytymistä ja tätä kautta myös vaatteiden hankinnan ja
käytön tottumuksia. Uusi sodanjälkeinen sukupolvi pääsi
nauttimaan ennennäkemättömästä hyvinvoinnista, jossa
(jatkuu) >>
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korostettiin enemmän esimerkiksi esteettisyyttä ja symbolista laatua kuin tuotteen elinikää. 1960–1970-lukujen
kulutuksen kasvu ja elintason nousu mahdollistivat aineellisesta hyvinvoinnista nauttimisen. Kuitenkin sodan
jälkeiset vuosikymmenet on koettu olevan vielä tiiviisti
sidoksissa pulaan tai ainakin pula-ajan muistamiseen.
Vanhemmilta sukupolvilta on muun muassa omaksuttu
keinoja säästää ja kierrättää, näitä tapoja pidettiin yleisestikin hyveenä. Kulutuksen kasvu ei korostunut arkipäiväisessä pukeutumisessa, vaan vaatteita hankittiin usein
vain tarpeeseen. Naiset siis käyttivät varojaan enemmän
kuin ennen, mutta naiset eivät kokeneet kuluttavansa kovinkaan runsaasti.

Kuvat Wikimedia Commons

Vaikka valmisvaateteollisuus kehittyi Suomessakin vauhdilla, niin kotiompelu ja vaatteiden valmistus olivat yleisiä käytänteitä. Lehdissä korostettiin kotiompelun olevan
”pop”, silti nuoret naiset eivät mainostaneet vaatteiden
olleen kotona valmistettuja, sillä kotiompelu kertoi omasta ja perheen varallisuudesta. Valmisvaatteet olivat suhteessa kotiompeluun kalliita, eikä monella ollut varaa
hankkia uusia vaatteita kaupasta. Vaikka kulutus kasvoi
ja valmisvaatteet yleistyivät, niin vaatteita ostettiin usein
vain tarpeeseen. Vaatteilta odotettiin muodikkuutta, kauneutta, pitkäikäisyyttä ja laadukkuutta. Valmisvaatteiden
hankintaan vaikutti vanhempien varallisuus tai oman
varallisuuden kasvaminen naisten työssäkäynnin lisääntyessä. Yhä useamman naisen palkkatyöhön siirtyminen
kasvatti naisten määräämisoikeutta itsestään ja myös
perheen sisällä. Naiset saivat valita vapaammin, millaisia vaatteita hankkivat ja käyttivät, kun raha oli heidän
itsensä ansaitsemaa.
Teollisuus- ja palveluyhteiskunnan kehittyminen kasvatti
modernin kuluttamisen piirteitä. Tämä vaikutti kulutuksen
kasvuun ja tuotannon muutoksiin niin, että tuotanto muutettiin vastaamaan enemmän kuluttajien kasvavia tarpeita.
Huomioitavaa siis on se, että valmisvaatetuotannon ja kulutuksen kasvun myötä 1960- ja 1970-luvun nuoret naiset
siirtyivät vaatteiden tekijöistä enemmän vaatteiden kuluttajiksi. Ostaminen on mielletty myös modernin ihmisen
merkiksi, mikä on vahvasti liitoksissa kaupungistumiseen.
Siltikään näinä vuosikymmeninä ei ollut yleistä shoppailla
samassa mielessä kuin 2010-luvulla.

Tilaa ja pesäeroa, kiitos!
Nuoriso vaati omaa tilaa ja suosi modernia elämäntapaa.
Tämä näkyi pukeutumisessakin, sillä nuoriso suosi järkeviä, mukavia ja yksilöllisiä vaatteita, joiden avulla he
tekivät pesäeroa vanhempaan väestöön.
Muodin hierarkkisen kiertokulun mallit alkoivat myös
murtua nuorison uudenlaisen pukeutumisen myötä. Samalla muoti demokratisoitui ja tasa-arvoistui ajan hengen
mukaisesti. Nuorisokulttuuri ja siihen kuuluva nuorisomuoti ei saanut Suomessa niin voimallisia muotoja kuin
monessa muussa maassa. 1960-luvun alussa nuoriso
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”Naisille saatettiin hyväksyä mieluummin pitkät
kaksilahkeiset kuin minimittainen helma.”

näytti suhteellisen samalta kuin aikuisetkin. Vuosikymmenen puolivälissä alkoi näkyä selviä eroja aikuisten ja
nuorten pukeutumisessa. Tätä voidaan kuvata yhdenlaisena kapinana, jossa nuoret naiset halusivat erottua vanhemmista naisista. Näkyvimpiä erottumisen merkkejä
pukeutumisessa olivat nuorten naisten housujen, pipon
ja tenniskenkien runsaampi käyttö sekä yleisesti rennompi pukeutuminen. Pesäeron tekeminen pukeutumisen
avulla nuorempien ja vanhempien naisten välillä oli nopeaa ja voimallista.
Tähän aikaan myös kantaaottavuus tai poliittisuus näkyi epäsuorasti nuorten naisten pukeutumisessa. Vaikka
muoti oli demokratisoitunut, niin nuoret tekivät päätelmiä toisten nuorten sosioekonomisesta asemasta ja siitä mitä koulua kukin kävi pukeutumisen perusteella.
Nuoret kaupunkilaiset nimittivät toisiaan muun muassa
poppareiksi ja rasviksiksi. Popparit edustivat lukiolaisia

jotka pukeutuivat hippihenkisemmin, ja rasvikset taas
olivat ammattikoululaisia, jotka suosivat rokahtavampaa
tyyliä. Nuorten keskuudessa oli tärkeää pukeutua oman
ryhmänsä mukaisesti ja välttää sellaisia vaatekappaleita,
jotka miellettiin toisen ryhmän tunnuksiksi ja siten edustivat väärän ryhmän ajatusmaailmaa.
Pukeutumisen avulla nuoret naiset myös siis osoittivat
uutta modernia asemaansa yhteiskunnassa. Naisten housut, trikoopaita ja neule eivät olleet vain vaatteita, vaan
myös kannanotto joka kertoo 1960- ja 1970-luvun uudesta modernimmasta, vapaammasta ja tasa-arvoisemmasta
yhteiskunnasta.
Kirjoittaja on etnologi ja väitöskirjatutkija Jyväskylän
yliopistossa. Hän on kiinnostunut pukeutumisen merkityksistä menneessä, nykyhetkessä ja tulevaisuudessa.
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Kulttuuriuutiset

Kuva SKS

Suomussalmella
juhlitaan ja kävellään
Suomussalmella järjestetään Hossan
juhlaviikko 9.–18.6.
Via Kalevala -kävelytapahtuma Suomussalmella 22.–25.7. ja sen jälkeen Vienan
Karjalassa 26.7.- 6.8.
Lisätiedot: www.suomussalmi.fi ja
www.via-kalevala.com

Mikä on parasta kotipaikallasi?
Nyt kaikki kalevalaiset naiset Muistikkoon kertomaan,
mikä on parasta sinun kotipaikallasi!
Muistattehan, että tekstin lisäksi Muistikossa voi jakaa
myös kuvia. Teksti ja kuvat kannattaa liittää Muistikon
kartalla kotipaikkakuntaan: vuoden lopussa paljastamme
kalevalaisten naisten tarinapesän.
Sopikaa yhdistyksissä myös yhteinen avainsana,
esim. KNLakaa. Näin näemme vuoden lopussa, missä
yhdistyksessä on oltu tuotteliaimpia.
Muistikossa voimme liittää kotipaikkamme tarinat
osaksi yhteistä kulttuuriperintöämme!
http://muistikko.finlit.fi/

Suomalainen kansallispuku -näyttely
kertoo suomalaisesta kansallispuvusta
Suomen käsityön museon Suomalainen kansallispuku
-näyttely kutoo värikästä tarinaa suomalaisesta kansallispuvusta, sen historiasta ja nykypäivästä. Näyttely on
osa Suomi 100 -juhlavuoden tapahtumia.

Nyt luomaan omaa Via Kalevalaa!
Via Kalevala 2016–2035 on hyväksytty yhdeksi
Suomi 100-hankkeeksi. Sen tavoitteena on herätellä
suomalaiset harrastamaan kestävyysliikuntaa
yhdistämällä siihen mukaan kulttuuri- ja
luontoelämyksiä sekä yhteisöllisyyttä.
Kampanja kannustaa eri paikkakunnilla toimivia
aktiivisia liikkuja ja kulttuurin harrastajia luomaan
oman Kalevala-kävelyn tiedottamalla niistä
via-kalevala.com sivuston kautta.
• Perehdy kotipaikkakuntasi kulttuurihistoriaan
ja luontoon
• Valitse sopiva kalevalaisia juuriamme esille nostava
maisemakohta ja suunnittele sinne kävelyreitti.
Reitin pituus voi olla esim. 1-3 km, 3-6 km,
6-10 km tai yli 10 km
• Kutsu ystäviäsi mukaan kävelyretkelle eri
vuodenaikoina
• Viettäkää yhdessä nautinnollisia luonto- ja
kulttuuriliikuntatapahtumia ja välittäkää viestiä
ideasta eteenpäin

Suomalainen kansallispuku -näyttely esittelee laajasti
eri alueiden pukujen eroja sekä niiden valmistukseen
liittyviä käsityötekniikoita. Näyttelyyn marssitetaan yli
50 kansallispukua eri puolilta Suomea. Näyttelyn ohessa järjestetään erilaisia tapahtumia, esimerkiksi luentoja, puku- ja työnäytöksiä sekä koulutusta avointen kansallispukupajojen muodossa.
Näyttely on esillä Jyväskylässä Suomen käsityön
museossa 20.5.–3.12.2017.
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Kuva Jarmo Antika

Rauta-aika Kolilla
Lähde retkelle satavuotiaan
Suomen rakkauden historiaan!
Teatteri Väkivahva toteuttaa Kolin kansallismaise-

maan näytelmän Rauta-aika. Paavo Haavikon merkkiteoksessa keskeisenä juonena on taistelu Pohjolan
tyttärestä, vallasta ja mahdista. Tulkinnan teemoja
ovat ahneus, itsekkyys ja toivo.
Tekstin on dramatisoinut näytelmäksi Seija Holma ja
sen ohjaa Kai Paavilainen.
Näytelmän ensi-ilta on 15.7.2017 Kolilla,
Lieksassa

Neljä uusmaalaista museota lähestyy
Suomi100-juhlavuotta rakkaudella.
Museot käsittelevät aihetta omasta näkökulmastaan: Hotelli- ja ravintolamuseon Nautinnon nälkä kertoo rakkaudesta ravintolassa
niin ruokaan, juomaan kuin toiseen ihmiseen,
Lottamuseon Avaa sydämesi! liittyy evakkoihin
ja lähimmäisen rakkauteen, Teatterimuseon
Näytelty rakkaus keskittyy rakkauteen näyttämöllä ja Vantaan kaupunginmuseon Tunteiden
kiitotiellä kertoo rakkaudesta Vantaalla.
Näyttelyiden lisäksi museot järjestävät
oheistapahtumia yksin ja yhdessä, aitoina
kohtaamisina sekä verkossa.
Lisätiedot: www.rakkaudentiloja.fi

Tukholman Suomi 100 -kaupunkijuhla
Suomi juhlii myös Ruotsissa ja juhlien sankarina esittäytyy moderni,
rohkea ja innovatiivinen satavuotias Suomi. Suomen suurlähetystö,
Suomen Tukholman instituutti, Suomalais-ruotsalainen kauppakamari,
Finpro ja Ålandskontoret järjestävät Tukholman keskustaan kaikkien
aikojen suurimman suomalaisjuhlan.
Suomi 100 -kaupunkijuhla 24.–26.8.2017,
Kungsträdgårdenin puistoalue, Tukholma
Kuvat Stockholm Media Bank

Runonlaulajan oppiin
Ilomantsin Runonlaulajan pirtissä järjestetään 14.7.
runonlaulukurssi. Opettajana kansanmuusikko
Liisa Matveinen.
Hinta 20 euroa/hlö (min. 10 osallistujaa).
Runonlaulajan pirtti, Parppeintie 4, Ilomantsi
Ilmoittautuminen 15.6.2017 mennessä
sähköpostitse: elvi.lemmetyinen@rajakartano.com ja
puhelimitse 0500 649150.
Antika
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Persoonallinen pukeutuja

Verhoudu
historian havinaan!
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Teksti Lassi Patokorpi, kuvat Atelieri O. Haapala

Olen pukeutunut vähintään 60 vuotta vanhoihin vaatteisiin nyt kahdeksan vuoden ajan. Nykyään osaan tehdä
vaatteilleni tarvittavat korjaukset ja muutokset. Minulta
luonnistuvat nyt hihojen ja lahkeiden pidennykset, vuorien vaihdot, vaatteiden kavennukset ja levennykset. Tunnistan myös eri kankaat käsin tunnustelemalla: villan,
puuvillan, silkin, keino- ja muuntokuidut ja yleisimmät
käytetyt sidokset. Käsityö on tullut minulle tänä aikana
hyvin tutuksi myös emotionaalisella tasolla. Kun ensin
yrittää itse ommella napinläpeä ja tulee sitten työn valmistuttua vertailtua käsityön jälkeä satavuotiaaseen liiviin, ovat ensimmäisinä mielessä yhtäläisinä pettymys ja
ihastus. Kuinka sitä osattiinkaan ennen? Voiko entisajan
tarkkuutta ja laatua edes ylittää?
Myös vanhat puoliteolliset valmisteet hämmästyttävät.
Vieraillessani vaatturi- ja ompelijamestareiden maailmankongressissa Tampereella kaksi vuotta sitten, vaatturimestarit ympäri maailmaa New Delhistä, Dubaista ja Saksasta
ihailivat ja pyysivät saada tarkastella lähemmin kaksirivisen, sinivihreän pikkutakkini hartialinjaa. Päälläni ollut
turkulaisen Kestilän pukimo Oy:n 1930-luvun takki edusti aikansa teollista vaatevalmistusta Suomessa. Kestilä oli
maassamme ensimmäisiä alallaan. Laadullisesti vanhat
suomalaiset vaatteet olisivat tämän päivän standardeilla
korkeinta mahdollista laatua lähes mikroskooppisen pienine tikkauksineen ja silkkivuorineen. Nykyään jopa hienona vuorausmateriaalina pidetty cupro, eli kuparisilla, oli
1900-luvun alun Suomessa varsin tavanomainen.
Tietysti laatu ei ole ainoa syy, miksi vanhoihin vaatteisiin
kannattaa pukeutua. Toinen syy on kierrätys. Vain hullu tai ajattelematon heittäisi satoja työtunteja tekijältään
verottaneen, suoranaisen taideteoksen roskiin. Onneksi
Suomessa halu kierrättää on korkealla ja kirpputorikulttuurimme on rikas. Vaarivainaan sisäturkki ja siannahkakäsineet viedään mieluusti kierrätyskeskukseen tai myydään itsepalvelukirpputorilla. Olen hyvin iloinen, että
meillä suomalaisilla on halu säilyttää ja jakaa yhteistä
materiaalista kulttuuriperintöämme. Kierrätyksen ansiosta säästämme luonnonvaroja ja siirrämme kulttuuriperintöämme yhä uusille sukupolville.
Vaatteet edustavat kulttuuria siinä missä muutkin esineet. Vaatteet saatetaan silti helposti mieltää pinnallisiksi
ja pukeutumiseen panostaminen epäsopivaksi. Pukeutuminen, erityisesti vanhoihin vaatteisiin pukeutuminen,
on mielestäni kuitenkin erinomainen tapa harjoittaa ja
säilyttää kulttuuria ja historiaa. Etikettiin perehtymällä
voi saada silmäyksen isovanhempiemme elämään ja parsimalla sukkia heidän elämästään saa hyvinkin kouriintuntuvan käsityksen. Mikä voisikaan olla parempi tapa
tuoda kauneutta, historiaa ja laatua jokapäiväiseen elämään kuin vanhat vaatteet?

”Vanhoihin vaatteisiin
pukeutuminen on erinomainen
tapa harjoittaa ja säilyttää
kulttuuria ja historiaa.”

Matkani vaatteiden maailmaan on vienyt minut pidemmälle
kuin aluksi uskoinkaan. Opiskelujeni myötä omaan kotiin
Tampereelle muutettuani vanha materiaalinen kulttuuri alkoi kiinnostaa myös laajemmalti. Vanhat tekstiilit, huonekalut, valaisimet, lähes kaikki menneiden aikojen esineistö
alkoi kiinnostaa. Vaatteiden parissa pysyin silti aina tiiviisti
ja pyrin oppimaan niistä aina yhä enemmän, esimerkiksi
tutkimalla valmistajia ja selvittämällä eri kankaiden materiaaleja. Matkani vei minut myös yhdistystoimintaan. Olin
perustamassa vanhaa vaatekulttuuria vaalivaa Fintage ry:tä,
jonka puheenjohtajana toimin viisi vuotta.
Lopulta matkani on johtanut minut uravalintaan: museoalalle. Työskenneltyäni museoiden kanssa Tampereella
järjestämässä vintagetapahtumia, tekemässä näyttelyitä
tai luennoimassa, tiesin, että haluan työskennellä esinekulttuurin parissa. Halusin oppia yhä lisää ja jakaa oppimaani muiden kanssa. Nykyään keikkailen aina mahdollisuuden tullen museoissa ja siinä sivussa kirjoitan muun
muassa tutkimusblogia ja vaatturitietokantaa suomalaisista vaattureista ja heidän tuotoksistaan. Museoiden ja
kulttuuri-instituutioiden haastavan rahatilanteen vuoksi
ei töitä ole paljoa tarjolla, joten omaa osaamista kannattaa kehittää myös itsenäisesti.
Välillä kuulen sanottavan, että jonkin vaatteeni kuuluisi
olla museossa. Totuus kuitenkin on, että kaikkea ei voi
säilyttää varastojen uumenissa. Siihen eivät riitä museoiden resurssit eikä se olisi mielekästäkään. Mielestäni
myös tavallisella kansalaisella tulisi olla oikeus, ehkä jopa
pieni velvollisuuskin, säilyttää yhteistä kulttuuriperintöä.
Museot instituutioina ovat tärkeitä kulttuuriperinnön säilyttäjiä, mutta meidän täytyy myös muistaa että hyvin
suuri osa museoiden kokoelmista koostuu entisaikojen
keräilijöiden yksityiskokoelmista. Säilyttääksemme yhteistä perintöämme kestävästi meidän tulisi myös jakaa
vastuuta yhteisesti. Perintötavaran kulttuurillinen arvo
myös vain kasvaa välittyessään sukupolvelta toiselle.
Vanhat vaatteet opettavat siis kädentaitoja, säilyttämistä
ja kierrättämistä. Ne ovat portti historiaan sekä voivat
ilahduttaa meitä kauneudellaan. Kestävyytensä vuoksi ne
myös jatkavat elämäänsä vuosikymmenestä toiseen. Niiden säilyttämisessä kannamme myös oman vastuumme
kulttuuriperintöä kohtaan. Suosittelen siis kaikille tervehenkistä vanhan esinekulttuurin harrastamista!
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Fiininä joka päivä
Pirjo Hagert on aina tyylikäs, niin työssään
kouluavustajana kuin vapaa-ajalla. Hän
noudattaa Suomen romanien pukukoodia ja
on ylpeä siitä.
Pirjo Hagertille oli pienestä pitäen selvää, että hän valitsee romanivaatteet.
– Tunsin, että ne kuuluvat minulle, ovat minua ja ilmaisevat kulttuuriani. Päätös sai minut tuntemaan itseni
aikuiseksi. Olin silloin noin 18-vuotias. Isosiskoni oli valinnut toisin. Vanhemmat eivät sanelleet tai painostaneet
meitä millään lailla. Kuusilapsisessa kodissamme Kuopiossa oli vapaa ilmapiiri. Minä olin nuorin.
Suomen romanit erottuvat pukeutumisellaan katukuvasta. Muistan itse, kun ystävättäreni tytär nimitti romaninaisia pienenä prinsessoiksi, sillä laajahelmaiset hameet
ja värikkäät, usein kimmeltävät puserot ja suuret korut
näyttäytyivät hänelle kuten monelle meistä tuhannen ja
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Teksti Minna Jokinen, kuvat Gary Wornell

yhden yön pukuloistona. Suomalaisten romanien pukeutuminen on omaleimaista ja ainutlaatuista. Muiden maiden romaneilla ei samanlaista perinnettä ole.

Pakolliset palat
Pirjo Hagert esittelee minulle romanihameen. Sen malli
on aina sama. Hänen yllään olevassa hameessa on päällyskankaana 7,5 metriä mustaa tiheänukkaista samettia.
Hameessa on myös vuorikankaita. Pitkään samettihelmaan yhtyy vyötäisillä ns. yläkangas, joka on materiaaliltaan ohuempi ja väriltään usein tumma. Joskus yläkangas voi olla myös koristekuvioinen tai hillitysti kimaltava.
Yläkankaan ja sametin väliin on ommeltu ns. kristallinauha, joka voi olla hameen kallein osa, ainakin jos se on
Swarovskin timanteista.
Romanihameen runsaat leveät laskokset nielevät kangasta, mutta antavat helmaan vankkaa volyymiä. Hameen
etuosassa on alue, jota ei ole laskostettu. Hameen vyötärönompeleita tarkastellessa ei voi olla huomioimatta

Teksti Risto Blomster

Romaninaisen asu elää ajassa
Romaninaisten pukeutumista määrittävät ainutlaatuisen
tapakulttuurin lisäksi taloudelliset seikat sekä muoti. Vaatetuksella kantaja viestii niin omasta asemastaan yhteisönsä sisällä kuin myös kannattamistaan kulttuurisista
arvoista muulle väestölle.

”Suomalaisten romanien
pukeutuminen on omaleimaista ja
ainutlaatuista.”
sen arkkitehtonista rakennetta ja käytetyn työn määrää.
Joskus hameessa on mittojen mukaan tehty pönkkä, joka
tehostaa vaikutelmaa helman kauniista laskeutumisesta.
Hameen pituus on tärkeä. Sen kanssa käytetään aina korkokenkiä.
− Mitä korkeammat kengät, sitä ylväämpi ryhti, Pirjo
naurahtaa. Nilkat eivät saa näkyä eivätkä helmat koskettaa maata.
Myös asun yläosa, pusero, jota nimitetään röijyksi, on
pääpiirteiltään muuttumaton. Sen malli on aina sama:
v-aukkoinen, mutta peittävä päätie, maltilliset pitkät puhvihihat, vyötärölle ulottuva kellohelma ja koristeina pitsiä. Röijyn kangas on ohutta ja tuntu silkkimäinen. Röijyt
ommellaan nykyisin helppohoitoisista, moderneista materiaaleista.
Pirjolla on komero hameille, jotka vievät paljon tilaa. Onneksi niitä ei välttämättä tarvitse olla monta. Hänellä on
myös komero koristeellisille puseroilleen. Niitä on henkareilla paljon. Hameet on teetetty romanipukeutumiseen
erikoistuneilla ompelijoilla, puseron voi taitava kotiompelija tehdä jopa itse.

Silmää uusimmille trendeille
− Röijyssä näkyy persoonallisuus ja jopa muotien vaihtelu, Nyt ovat muotia kivikankaat, Pirjo kertoo.
Kimmeltävät paljettipuserot eivät ole enää kovin suosittuja. Ehkä ne palaavat joskus myöhemmin. Eikä kukaan tiedä mitä tulee seuraavaksi. Röijykankaita tuodaan
Suomeen erityisesti Arabiemiraateista.
Pirjo Hagert nostaa rekistä vitivalkoisen puseron, jonka
pintaa koristavat pienet metallinhohtoiset kivet. Arvoitukseksi jää miten ne on saatu kiinni kankaaseen. Materiaali
kuiskaa kuuluvasti: pese minut hyvin, hyvin varovaisesti.

Suomessa 1700−1800-luvuilla tehtyjen havaintojen perusteella tiedetään, että romaninaisten pitkissä hameissa ja röijyissä suosittiin villakangasta, punaista, mustaa
sekä raitoja. Oleellinen osa asua olivat ylävartalon ympärille kiedottu peittävä saali sekä esiliina. Saalia käytettiin
päällysnuttuna ja ”jopa kehtonakin, jossa he riiputtavat
lapsiaan ja porsaitaan”. Arkistokuvissa romaninaisten asu
ei malliltaan poikkea oleellisesti muusta maaseudun pukeutumisesta.
Varallisuuden nousu on mahdollistanut asun kehittymisen nykyisenlaiseksi. 1900-luvun aikana sametin osuus
on pikkuhiljaa kasvanut. Sametti ilmestyi ensin hameen
helmaan ohuena kaistaleena. Nykyisin se kattaa lähes
koko hameen, vain vyötärökaistale on muuta kangasta.
Vaikka romaninaisen vaatetus on vuosikymmenten aikana läpikäynyt monia muutoksia, odotetaan sen edelleen
olevan peittävä – oli kyse sitten teini-iässä päälle puetuista ”hameista” tai muusta asustuksesta. Vartalon muodot
verhotaan, eivätkä nilkat saa näkyä. Erään tulkinnan mukaan romaninaisen vaatetuksen kehittyminen 1900-luvun
aikana on vastareaktiota muun väestön vaatetusnormien
vapautumiselle. Nykyisin yhteisön sisällä keskustellaan
myös siitä, olisiko hameiden kankaiksi mahdollista valita
”sopivuuden” rajoissa keveämpiäkin vaihtoehtoja.
FT, arkistotutkija Risto Blomster työskentelee SKS:ssa
romanien kulttuuriperinnön arkistointihankkeessa.

− Minun värini on valkoinen. Mitä valkoisempi valkoinen, sen parempi. Se sopii tummaan ihooni. Tyttäreni
väri on sininen. Hänellä on ihanat siniset silmät ja hän on
minua vaaleampi.
− Koruja minulla on vähän. Pidän helmistä ja omistan
muutaman kultasepän tekemän uniikkikorun. Sormessani on aina kukanmuotoinen kultasormus. En ole koskaan
käyttänyt meikkiä, sillä omat värini ovat vahvat. Yritin
meikata naamiaisjuhliin, mutta tulos oli hirveä. Näytin
Jack Sparrowilta. Pesin meikit nopeasti pois.
Kirjoittaja on Pirjo Hagertin työtoveri.
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”Kansallispuvut ovat meidän kult

Elokuussa
tuuletellaan taas
Soja Murto-Hartikaisen ideasta lähtenyt
kansallispukujen tuuletus on laajentunut koko
Suomen kansallispukujen ystäviä yhdistäväksi
tapahtumaksi.
Teksti Marja-Leena Santanen

Olen aina ollut itse kiinnostunut kansallispuvuista. Puvuista, jotka kaikessa loistossaan ovat esiäitiemme jälkeensäjättämiä jälkiä huikeasta ammattitaidosta – etenkin kun asiaa peilataan niihin olosuhteisiin, joissa puvut
on valmistettu. Sitä omaa pukua minulla ei vieläkään ole,
asennetta kylläkin ja nyt jo ohjeet omaa juuria kuvaavan
puvun valmistamiseksi.

pukuihin kohdistuvan arvostuksen kohottaminen. Turun
yliopiston kulttuuriperinnön oppiaineeseen tekemäni
kandidaatintutkielma – Kansallispukutuuletus, uusi ilmiö kansallispuvun käyttökulttuurissa – keskittyy yhteen
näistä kansallispukutietoisuutta sekä pukujen arvottamista lisäävään kulttuuriperintöprosessin osaan: kansallispukutuuletuksiin.

Pukuvalikoima on suuri: Suomessa on tällä hetkellä noin
400 erilaista pukukokonaisuutta. Kielialueellisesti jaettuna ne jakaantuvat suurin piirtein tasan suomen- ja
ruotsinkielisten alueiden pukuihin. Kulttuuriperinnön
tutkijana kiinnostukseni kohdistuu pitkälti siihen, miten
kansallispuvut ovat meidän kansallisena kulttuuriperintönämme säilyneet, ”pysyneet hengissä” ja etenkin mukautuneet aikaansa.

Tuuletustapahtumat nousussa

Kansallispuvut ovat elävää kulttuuriperintöä
Kansallispuvut ovat meidän kulttuuriperintöämme. Tieteellisesti kulttuuriperintö määritellään eläväksi: se ei voi
olla staattista, tiettyyn aikaan pysähtynyttä. Kulttuuriperinnön on siis aina mukauduttava elettävään aikaan.
Tästä syystä kansallispukujenkin on pitänyt mukautua
aina vallitsevaan aikakauteen. Tällä hetkellä eletään
jonkinasteisessa murroksessa, jossa pukuihin ja niiden
käyttökulttuuriin kohdistuu julkista ja yksityistä uudelleenarvottamista – etsitään rajoja siitä mikä on sallittua
tai kiellettyä pukujen käytössä ja valmistuksessa. Nämä
kaikki kuuluvat osana kansallispukuihin liitettäviin kulttuuriperintöprosesseihin.
Tässä ajassa kansallispukuihin liittyvissä kulttuuriperintöprosesseissa keskiössä ovat niin kansallispukutietoisuuden ja niiden käytön lisääminen sekä tätä kautta
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Kansallispukutuuletus on ollut nopeasti leviävä ilmiö kanallispukujen käyttökulttuurissa. Kun ensimmäinen tuuletus pidettiin vuonna 2010 Imatralla kansallispukuaktiivi
Soja Murto-Hartikaisen aloitteesta, niin vuonna 2014 tuuleteltiin jo virallisten kutsujen mukaisesti 56 eri paikkakunnalla, jopa ulkomailla asti. Yksittäisten tuuletusten
määrä lienee tätäkin suurempi, sillä joillakin suuremmilla paikkakunnilla on saattanut olla useampikin virallinen
tuuletustapahtuma.
Kansallispukutuuletusten lisääntyminen on ollut huikean nopeaa. Alkuolettamuksena itselläni oli digitalisoitumisen vaikutukset kansallispukutuuletuksiin liitettävään
tietoon. Vaikka oma merkityksensä löytyikin samanhenkisten ihmisten helpommasta verkostoitumisesta esimerkiksi sosiaalisen median kautta, vielä merkittävämmäksi
kansallispukutuuletusten suosion nousuun osoittautuikin
aktiiviset yksilöt ja yhdistykset. Etenkin Kalevalaisten
Naisten Liiton jäsenyhdistysten rooli on ollut merkittävä.
Tuuletukset eivät kuitenkaan olisi mitään ilman tuulettajia. Halusin nostaa tutkimuksessani esiin myös tuulettajien äänen. Halusin tietää, mitä motiiveja tuulettajilla oli
osallistua tuuletuksiin – siis muitakin kuin varsinainen
pukunsa tuulettaminen. Tutkimuksen vastauksissa koros-

dän kulttuuriperintöämme.”

Kuva Suomen Käsityön museo

tuivat oman kulttuurin vahvistaminen, kansallispukujen asema
osana omaa kulttuuria, yhteisöllisen yhteenkuuluvuuden tunne ja
tietysti myös mukava ajanvietto
samanhenkisten ihmisten kanssa.
Kansallispukutuuletukset
nähtiin myös monikulttuurisissa perheissä hyvänä välineenä perheen
jälkikasvun suomalaisen puolen
juurien vahvistamiseen.

Tuuletusten tulevaisuus
Kansallispukutuuletukset tuntuvat vakiinnuttaneen paikkansa
kansallispukuja käyttävien ihmisten kalentereissa. Aktiivisimmilla tuulettajilla on mahdollisuus
tuulettaa pukujaan useita kertoja,
koska usein tuuletustapahtumat
on liitetty osaksi jotain muuta paikkakunnalla vietettävää tapahtumaa. Tästä syystä tapahtumia on tarjolla aina
heinäkuun puolivälistä elokuun puoliväliin saakka. Kansallispukutuuletuksista on virinnyt jo uusiakin ideoita:
Porissa järjestettiin Kalevalan päivän etkot -tapahtumassa
ensimmäiset kansallispukuluistelut Porin kalevalaisten
toimesta. Kansallispukutuuletukset ovat siis alkaneet elää
omaa elämäänsä.
Tutkimuksessani esiin noussut monikulttuurisuus muokkaa myös omalta osaltaan kansallispukutuuletusten tulevaisuutta. Kutsu kansallispuvun syntymäpäiville on
toimitettu myös joillain paikkakunnilla eri kulttuuria
edustaville tahoille ja että nämä tahot ovat myös kansallispuvun syntymäpäivän juhlintaan osallistuneet. Tätä
kautta kansallispukutuuletukset saattavat muotoutua tulevaisuudessa myös kultturien kohtaamistapahtumiksi,
joissa on mahdollisuus tutustua itselle vieraisiin kulttuureihin. Tämän näen puolestaan lisäävän kulttuurista suvaitsevaisuutta sekä muiden kulttuurien edustajille mahdollisuutta tutustua suomalaiseen kulttuuriin.
Onkin siis luontevaa, että nyt jo yli 130-vuotias kansallispuku nousee osaksi 100-vuotiaan Suomen juhlintaa. Kalevalaisten Naisten Liiton vuoden teema Muinaispuvusta
marimekkoon on myös oiva syy liittää kansallispukutuuletus ihan jokaisen jäsenyhdistyksen toimintaan Suomen
juhlavuonna. Itsekin aion elokuussa pukeutua ainakin
kansallispukuasenteeseeni ja lähteä ihastelemaan pukuja
tuuletustapahtumiin!
Kirjoittaja Marja-Leena Santanen on Porin kalevalaiset
ry:n hallituksen sihteeri, humanististen tieteiden kandidaatti ja maisteriopiskelija Turun yliopiston kulttuuriperinnön tutkimuksen oppiaineessa. Lisäksi hän on tekstiiliartesaani ja entisöintiverhoilija.

Soja Murto-Hartikainen on
Vuoden Käsityöläinen
Suomen käsityön museo on valinnut imatralaisen aktiivisen kalevalaisen naisen Soja Murto-Hartikaisen Vuoden Käsityöläiseksi. Tekstiili- ja vaatetusalan artesaani
Soja Murto kutoo tilauksesta kansallispukujen kankaita ja -nauhoja, ompelee ja kirjoo kansallispukujen osia
museoissa olevien esikuvien mukaan. Hän on aktiivinen
viestijä kansallispukuasioissa omassa blogissaan ja sosiaalisessa mediassa. Hän on perustanut Facebookiin Kansallispuku-ryhmän. Perinteisen kurssiopetuksen lisäksi
hän vetää verkkokursseja ja on kehitellyt jokavuotisen
Kansallispukujen tuuletuspiknikin.
Tärkeimpänä oppiäitinään Soja pitää äitiään Tuula Tanttula-Murtoa, joka ompeli ja kirjoi kansallispukuja työkseen 40 vuotta. Isältään hän on oppinut kankaankudonnan rytmin. Soja ei käytä ompelukonetta vaan ompelee
käsin kuten kansannaiset aikoinaan.
– Käsin ommellen materiaalin hallitsee koko ajan ja
jokainen pisto paitsi kiinnittää, myös koristaa vaatetta.
Kaunista käsialaa ei tarvitse piilottaa, vaan ompeleen rytmi tuo puvulle persoonaa, jota koneellisesti ei voi tehdä.
Kansanomainen työskentelytapa on myös armollinen.
Taito ei ole virheettömyyttä vaan sitä, että osaa aina jatkaa niin, että poikkeama oikeastaan kuuluukin asiaan ja
tuo vaatteelle tai kirjonnalle luonnetta.
Museossa kansallispukuvalmistaja Soja Murron työhön voi
tutustua valokuvien ja videon välityksellä Käsityössä elämän tuntu -perusnäyttelyn vitriinissä 11.4.2017–8.4.2018.
Lähde: Suomen käsityön museo
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Kansallispukujen tuuletuspiknik
Suomalaisen kansallispuvun
syntymäpäivä on 5.8.1885.
Sitä voi mainiosti juhlistaa aina
5.8. pukeutumalla kansallispukuun, kansanpukuun,
moderniin sovellukseen tai
yhdistämällä kansallispuvun
osan muuhun pukeutumiseensa
ja lähtemällä ihmisten ilmoille
piknikille tai kahvilaan!

Lisätietoja

Kansallispuku – arkea ja juhlaa -blogista:

kansallispuku.blogspot.fi
> Kansallispukujen tuuletuspiknik 5.8.

Suomi 100 – kansallispukujen
tuuletuspiknik 5.8.2017
Valtakunnallista kansallispukujen tuuletuspäivää vietetään lauantaina 5.8.2017 eri puolilla Suomea ja myös
Ruotsissa. Tule mukaan kansallispuvussa, kansanpuvussa, muinaispuvussa tai yhdistäen kansallispuvun osa
muihin vaatteisiin. Kansallispukujen tuuletuspiknik on
osa Suomi 100 -ohjelmaa ja kaikki järjestäjät voivat käyttää juhlavuoden tunnusta tapahtumien paikallisessa tiedotuksessa. Myös Maamme-laulu kajahtaa ympäri maan
samaan aikaan klo 12. Varustaudu piknikille omin eväin.
Yhteistyössä ovat mukana jo Kalevalaisten Naisten Liiton
jäsenyhdistykset Suomessa ja Ruotsissa, Taitoliitto, Taito
Helsky, Helsingin työväenopisto, kansallispukuvalmistaja Soja Murto sekä Suomen kansallispukukeskus. Kutsu
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mukaan myös maahanmuuttajia pukuineen. Kaikki kansallispukujen ystävät ovat lämpimästi tervetulleita.
Ilmoita oman tapahtumasi paikka, osoite ja kellonaika
kansallispukublogiin: kansallispuku.blogspot.fi tai sähköpostilla: soja@kansallispuku.com. Pääkaupunkiseudun
tuuletus on Esplanadin puistossa alkaen klo 12.00.
Lisätietoja:
http://kansallispuku.blogspot.fi/p/
kansallispukujentuuletuspiknik.html
www.suomifinland100.fi
#kansallispukutuuletus2017
#kansallispukutuuletus

Europeade täyttää Turun kadut värillä ja ilolla
Euroopan suurin kansanperinnetapahtuma Europeade saapuu ensimmäistä kertaa
Suomeen ja Turkuun ke–su 26.–30.7.2017.
Teksti Hilu Toivonen-Alastalo, kuvat Europeade

Eurooppalaisten kansantanssijoiden, kansanmuusikoiden
ja laulajien vuosittaiseen juhlaan on ilmoittautunut lähes
6 200 osallistujaa, mikä on kaikkien aikojen ennätys tapahtuman 54-vuotisessa historiassa!
Kansallispukuiset tanssijat ja muusikot näkyvät ja kuuluvat koko Turun keskustassa. Aurajokivarteen ja Turun
keskustaan sijoitetaan 14 esiintymislavaa, jossa ryhmät
esittelevät osaamistaan. Europeaden perinteisiin kuuluvat myös katusoitto ja iltajamit, joissa laulu, soitto ja
tanssi jatkuvat pikkutunneille.
Varvintorille rakentuu tapahtuman ajaksi Europeade-kylä, jossa järjestetään erilaista ohjelmaa, työpajoja
ja folktori. Myös aiemmat ja tulevat Europeade-tapahtumakaupungit esittäytyvät omissa kojuissaan. Yleisöllä on
torille ja lavaohjelmaan maksuton pääsy.
Europeaden avajaisjuhlassa torstaina 27.7. tuhannet
tanssijat esittävät omia tanssejaan ja lisäksi nähdään alueellisesti koottuja yhteisnumeroita. Esillä on kansantanssin ja -musiikin kirjo kaikkialta Euroopasta Irlannin rivitanssista Espanjan flamencoon ja Baltian maiden suuriin
tanssiesityksiin. Suomalaiset ryhmät esittävät Suomen eri
perinnealueiden tansseja. Myös sunnuntaina 30.7. järjestettävä päätösjuhla on ennennäkemättömän upea kokonaisuus. Juhla huipentuu noin 800 suomalaisen tanssijan
juhlavalssiin.
– Europeade-viikonloppu kannattaa laittaa kalenteriin
jo nyt. Liput huikeisiin avajaisiin ja päätösjuhlaan ovat
myynnissä ja hotelleissa on vielä tilaa, mutta varauksia
kannattaa tehdä heti, kehottaa tapahtuman koordinaattori
Hilu Toivonen-Alastalo.
Helpot humppa-askeleet voi harjoitella täältä:
http://www.suomitanssii.fi/tanssilaji/pari-kansantanssi/

Europeade tehdään yhdessä
Europeade-paraati lauantaina 29.7. on todellinen värien
ja musiikin ilotulitus. Ryhmät kulkevat kansallispukuisena kulkueena läpi Turun keskustan ja Aurajokirannan,
pysähtyen välillä spontaaneihin esiintymisiin yleisön
iloksi. Mukana on kaikenikäisiä esiintyjiä lapsista varttuneempiin, suomalaisista ryhmistä eteläeurooppalaisiin
kokoonpanoihin, koko kansanperinteen kattaus perinteisistä moderneihin esityksiin.
– Monille osallistujille Europeade on jokavuotinen perinne, johon osallistutaan koko perheen voimin. Mukana
saattaa olla kolme tai neljäkin sukupolvea, kertoo Toivonen-Alastalo.
Toivonen-Alastalon mukaan tapahtuma sopii erinomaisesti myös Suomen itsenäisyyden juhlavuoden teemaan
”Yhdessä - Tillsammans - Together”.
– Europeadea leimaa yhdessä tekeminen. Tapahtuman
henki ja ohjelma luodaan yhdessä, kaikki ovat tervetulleita mukaan. Toteutuksessakin puhalletaan vahvasti
yhteen hiileen; mukana talkoolaisina on 600 turkulaista,
joista osa maahanmuuttajia, hän kertoo.
Suomen juhlavuoden teemaa juhlistetaan myös osallistumalla Europeade-kylässä humpan tanssimisen maailmanennätysyritykseen lauantaina 29.7. klo 20. Tempaus
liittyy Tanssin Tiedotuskeskuksen koordinoimaan Suomi
100 -ohjelman Koko Suomi Tanssii 2017 -kampanjaan ja
mukaan odotetaan valtakunnallisesti jopa 30 000 tanssijaa.

Lisätietoja: www.turku.fi/europeade2017
Liput: http://bit.ly/EuropeadeLiput
Ohjelma: http://bit.ly/EuropeadeOhjelma
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Menneisyyttä etsimässä
Metallinetsinharrastus on kasvattanut suosiotaan viime vuosina
eikä ilmiö näytä laantumisen merkkejä.
Teksti Anna Wessman, yläkuva Espoon kaupunginmuseo/Laura Kannasmaa

Suosiota saaneen metallinetsinharrastamisen myötä
Suomessa on saatu kokea isoja uutisointeja harrastajien tekemistä uusista esinelöydöistä. Espoossa löydettiin
vuonna 2013 harvinainen keskiaikainen kultasormus,
Janakkalassa löydettiin “miekkamies” ja Vesilahden Laukon kartanon läheisyydestä löydettiin vuonna 2015 uniikki kotkariipus. Myös Hämeenkosken iso viikinkiaikainen
hopearahakätkö, joka sisälsi yli 400 kolikkoa, ylitti uutiskynnyksen viime vuonna.
Suomessa monet metallinetsinharrastajat ovat erikoistuneet etsimään tiettyä aikakautta tai tietynlaisia metalleja,
kuten pronssiseoksia tai rautaa. Jotkut etsivät vain toisen
maailmansodan aikaista metalliromua, kun taas toiset
ovat erikoistuneet rautakauteen tai keskiaikaan. Joillakin on kiinnostusta ainoastaan vanhoihin kolikkoihin tai
uudempaan historiaan. Harrastamista säätelee Muinaismuistolaki, joten kaikkia löytämiään esineitä ei saa pitää,
vaan ne tulisi aina ilmoittaa museoviranomaisille. Harrastajien tekemien löytöjen perusteella voi tehdä monia
mielenkiintoisia päätelmiä ja siksi löytöjen ilmoittaminen
on hyvin tärkeää. Harrastuksella voi siis olla myös tärkeä
tutkimuksellinen merkitys ja sen avulla voidaan muuttaa
aiempia käsityksiä esihistoriallisesta asutuksesta.

Kuka harrastaa metallinetsintää?

”Harrastamista säätelee Muinaismuistolaki, joten kaikkia löytämiään
esineitä ei saa pitää, vaan ne tulisi
aina ilmoittaa museoviranomaisille.”

Kuva Anna Wessman
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Suomessa on tehty vasta kolme kyselytutkimusta metallinetsinharrastajista ja heidän motiiveistaan. Kyselytutkimuksen tehnyt Espoon kaupunginmuseo myös haastatteli espoolaisia harrastajia. Harrastajia kiehtoo historian
lisäksi vanhojen esineiden löytäminen, niiden käsittely ja
jopa pienimuotoinen keräily. Kyselyiden perusteella voidaan myös päätellä, että harrastuksen parissa toimivat
pääasiassa 20–40-vuotiaat miehet. Suosituimpia etsintäpaikkoja ovat pellot, metsät sekä uimarannat ja puistot.
Monet harrastajat kuuluvat valtakunnalliseen yhdistykseen Suomen metallinetsijät ry, ja he ovat myös jakautuneet pienempiin maantieteellisiin piirijaostoihin joissa
metallinetsintää voi harrastaa pienemmissä ryhmissä.
Yhdistyksen jäsenet sitoutuvat samalla noudattamaan
Muinaismuistolakia sekä toimimaan vastuullisesti.

Kuva Anna Wessman

Konservointi on hidasta työtä
Vaikka harrastus on tuonut mukanaan paljon uusia ja
mielenkiintoisia esineitä, on se samalla myös hiertänyt
harrastajien ja museoammattilaisten välejä. Monet arkeologit toivoisivat, että esineet saisivat jäädä rauhaan maan
poveen. Tähän on syynä muun muassa se, että viranomaisilla ei ole lisäresursseja metallinetsinlöytöjen konservointiin ja siksi lukuisat löydöt jäävät vuosiksi odottamaan konservointia. Harrastajat sen sijaan haluaisivat
pelastaa esineet joutumasta maanviljelyksessä käytettävien koneiden runtelemiksi. Jotkut harrastajat ovat jo tiedostaneet konservointiongelman ja ryhtyneet nostamaan
esineitä maasta maltillisemmin.

Museoviraston alaisuudessa toimiva Kansallismuseo on
yrittänyt hakea ongelmaan ratkaisua esimerkiksi joukkorahoituksen kautta. Syksyllä 2016 alkanut Kulttuurikummi-kampanja, joka tehtiin Suomi 100-juhlavuoden
kunniaksi, onnistuikin erittäin hyvin. Kalevalaisten Naisten Liitto ja Kalevala Korun Kulttuurisäätiö rahoittavat
kokonaisuudessaan Janakkalasta löytyneiden miekkojen
konservoinnin, jotta ne voidaan tuoda museoon yleisön
nähtäviksi.
Metallinetsinharrastuksen suosio kasvaa todennäköisesti jo tänä keväänä Ylen kanavalla esitetyn Menneisyyden
Metsästäjät TV-sarjan myötä. Vaikka uutuudenviehätys
luultavasti lakkaa monilla kun ymmärretään, että hienot
uutiskynnystä läpäisevät löydöt ovat meillä Suomessa melko harvinaisia, tulee harrastuksen monipuolisuus varmasti
pitämään monet harrastajat otteessaan vielä pitkään.
FT Anna Wessman on Helsingin yliopiston museologian
oppiaineen yliopistonlehtori. Hän on koulutukseltaan
arkeologi ja aloitti toukokuussa 2017 Koneen säätiön rahoittamana kahden vuoden projektin, jossa hän seuraa KantaHämeen metallinetsijät ry -nimistä harrastajaryhmää ja
heidän toimintaansa.

Miksi kuu-ukko on vihainen?
Kuunsirpinmuotoiset riipukset ovat keskiaikaisia esineitä, joita on todennäköisesti käytetty hevosten
valjaiden koristeina. Vuonna 2012 metallinetsinharrastaja löysi tällaisen riipuksen Espoon Bembölestä.
Löytöhetkellä tunnettiin vain yksi vastaava riipus Sauvosta. Arkeologian tutkija Visa Immonen oli onneksi
julkaissut löydön tarinan ja siksi se pystyttiin nopeasti tunnistamaan keskiaikaiseksi.
Kuusymboli esiintyy keskiajalla sekä uskonnollisessa että maallisessa taiteessa. Kuu ja aurinko esiintyvät
muun muassa Golgata-aiheisissa ristikuvaelmissa sekä apokalyptisissä Neitsyt Maria -kuvauksissa, joissa
hänellä on kuunsirppi jalkojensa alla. Kuuaihe löytyy myös vaakunoista ja sineteistä, esimerkiksi Kaarina
Maunun tyttären vaakunassa on kuvattuna puolikuu.
Tyypillistä näille varsin kiehtoville esineille on, että kuunsirpillä on kasvot: silmät, nenä ja alaspäin ulottuva
suu. Näyttäisi siis aivan siltä, kuin kuu-ukko olisi huonolla tuulella. Oliko riipusten tarkoitus pelotella tai
karkottaa kateellisia katseita? Toimivatko riipukset siten suojelijoina hevosta ja sen ratsastajaa kohtaan?

Kuva Espoon kaupunginmuseo/Matti Huuhka

Vaikka metallinetsintää harrastavat myös naiset, ovat he
kuitenkin vähemmistössä. Ehkä harrastuksen pääasiallinen väline, metallinetsin, karkottaa naiset lajin piiristä
teknisyytensä vuoksi? Luulisi, että menneisyys, vanhat
esineet ja niiden tarinat kiinnostaisivat myös naisia. Arkeologian harrastajien piirissä naisia sen sijaan on aina ollut
runsaasti, joten tästä voisi päätellä, että naisia kiinnostanevat enemmän arkeologiset kaivaukset kuin metallinetsintä.
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Miekkamiesten

Teksti Eero Ehanti,
kuvat Pia Klaavu, Suomen kansallismuseo, konservointiyksikkö

salaisuus paljastuu
Toisinaan onni potkaisee. Oikeastaan onnesta
ei ollut kyse, kun Kanta-Hämeen menneisyyden
etsijöiden harrastajat vuonna 2015 löysivät
Janakkalan Hyvikkälän pellolta jotain hyvin
kiinnostavaa.
Kanta-Hämeen menneisyyden etsijöiden harrastajat toimivat systemaattisesti sellaisilla paikoilla, joissa ennen
löytymättömiä menneisyyden materiaalisia jäänteitä
saattaisi löytyä – joitakin niistä lukemattomista aarteista,
joita maan poveen on unohtunut vuosisatojen saatossa.
Aarteita totisesti, sellaisista oli kyse tässä tapauksessa,
vaikkei se välttämättä ensi alkuun aivan siltä näyttänyt.
Ensin tuli esiin keihäänkärjen katkelma, padansanka ja
rautakirves, mutta viimeistään siinä vaiheessa, kun paljastui pätkä miekan säilää, todettiin että kyseessä on merkittävä löytö. Kokeneet harrastajat ilmoittivat löydöstään
välittömästi Museovirastolle, josta käsin organisoitiin
koekaivausryhmä paikalle heti seuraavana päivänä.
Löytö paljastui ruumishaudaksi – ja erittäin kiinnostavaksi sellaiseksi. Kaivauksissa löytyi muun muassa kaksi miekkaa, joista toinen ajoittuu tyyppinsä perusteella
viikinkiaikaan ja toinen myöhäisempään ristiretkiaikaan.
Nämä olivat haudassa päällekkäin siten, että vanhempi
miekka oli päällä, ja vieressä olivat vainajan luut, jotka
ajoitettiin miekkoja myöhäisemmälle ajalle, noin vuoden
1300 paikkeille.

Miekka kertoo seikkailuista
Mikä tekee Miekkamies-löydöstä mielikuvitusta kutkuttavan tapauksen? Kyse on eittämättä merkkihenkilön haudasta kaukaa menneisyydestä, arvioiden mukaan noin
vuodelta 1300 luulöytöjen ajoitusnäytteiden perusteella.
Kuka oli tämä herra, mistä tulossa ja minne menossa?
Näitä tuskin saamme tietää. Sen sijaan voimme pohtia
hänen uskoaan, josta saa jonkinlaisia viitteitä haudan rakenteesta ja sinne asetetuista esineistä. Itä-länsi suuntainen hautaustapa viittaa kristilliseen perinteeseen, mutta
vainajan mukaan on kuitenkin asetettu varhaisempia, pakanallisen ajan miekkoja. Ajatukset kulkevat aikaan, jolloin kristinusko jo teki tuloaan, mutta vanhat tavat elivät
vielä vahvasti. Tästä johtuen hautauksessa kenties risteytettiin uutta ja vanhaa. Miekat ovat olleet statussymboleita miehelle, joka lienee ollut korkea-arvoinen. Hän ei
kuitenkaan ole ollut välttämättä soturi, koska haudassa ei
ole kilpeä tai muita sotilaan varusteita.
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Miekat ovat haudan mielenkiintoisimmat löydöt. Monesti
puhutaankin vain Janakkalan miekoista, vaikka kyseessä on hautakokonaisuus. Viikinkiaikainen, noin vuosille 950–1050 ajoitettu miekka on säilästään katkennut ja
pinnassa on kovassa kuumuudessa syntynyt palopatina.
Uudempi, ristiretkiaikaan ajoittuva miekka hätkähdyttää pituudellaan. Vaikka säilä on varsin siro, 120 senttistä miekkaa on varmasti ollut raskas käsitellä yhdellä
kädellä, kuten tällaista ratsumiehen asetta käytettiin.
Massiivinen ponsi tosin helpotti käsittelyä raskaudellaan.
Tällaiset miekat olivat yleisiä Euroopassa; tämä pistää
miettimään syrjäisen Suomen asemaa tuolloin kauan sitten. Ei täällä eristyksissä eletty, vaan aatteet ja innovaatiot liikkuivat, vaikka sitten hitaasti. Yhteyksiä pidettiin
lähiympäristöön ja kauemmaksikin. Miekoilla oli oma
elämänsä omistajansa käsissä ja hoivissa ja niihin varmasti liittyi unohtumattomia tarinoita. Niistä emme voi
paljoakaan varmuudella tietää, mutta Simo Vanhatalon
aiheesta kirjoittamassa artikkelissa on erinomaisesti hahmoteltu aikalaiskontekstia.

Ajan patinaa
Miekan pinnan korroosiokerrokset kertovat omaa tarinaansa esineen elämästä. Se alkoi malmin louhimisesta ja jatkui uunissa suoritettavaan pelkistykseen, jonka
seurauksena jäljellä oli vain rauta, josta miekka haluttiin

valmistaa. Siitä seppä takoi miekan pyrkien perinteiden
ja taitojensa pohjalta valmistamaan siitä kestävän ja toimivan yksilön sekä esteettisesti tilaajaansa miellyttävän.
Tämän jälkeen miekan elämä alkoi omistajansa käytössä.
Sen aikana se varmasti kärsi monet kolhut, etenkin jos
sitä käytettiin siihen sotaisaan, mutta lajillemme valitettavan tyypilliseen tarkoitukseen, johon tällaiset esineet
suunniteltiin. Rauta myös jatkuvasti reagoi ympäristönsä
kanssa. Malmista raudaksi pakotettu metalli on hyvin altis korroosioreaktioille, jotka ovat varsin väistämättömiä
ja luonnollisia reaktioita.
Korroosio ilmenee lukemattomissa erilaisissa muodoissa
riippuen vahvasti olosuhteista, joita esine kohtaa. Palopatina on yksi tällainen ilmiö, joka kertoo kyseisen esineen
joutuneen joskus korkeaan kuumuuteen, mahdollisesti
hautarovioon. Se antaa sille ominaisen ulkonäön. Miekan joutuessa hautaan korroosio lienee edennyt rivakasti,
koska maaperän kosteus ja suolat käynnistivät muutokset
sen pinnassa. Korroosio hidastuu kuitenkin huomattavasti, kun esineen pintaan muodostuu sitä suojaava kerros.

Kriittisen tärkeä konservointi

tulkitsemia röntgenkuvia, joista nähdään miekkojen säiläosissa olevia kirjoitusmerkintöjä. Niiden sisältö toivottavasti selviää puhdistuksen myötä. Sen avulla pyritään
tavoittamaan alkuperäinen miekkojen pinta. Tälle tasolle
pyritään hyvin hellävaraisella ja mikroskooppitarkkuudella suoritettavalla paineilmapuhalluspuhdistuksella.
Liian syvälle ei saa puhdistaa, koska silloin menetetään
alkuperäinen pinta ja sen lisäksi valtavasti informaatiota,
mitä korroosiokerrokset mahdollisesti paljastaisivat.
Konservointikäsittelyt ovat pitkiä. Mari Karjalainen käyttää valtavasti aikaa Janakkalan miekkojen puhdistukseen
ja etenkin stabilointiin. Käsittelyssä ei kannata hätäillä,
jotta esineet eivät päädy liian pian takaisin konservointilaboratorioon. Konservointi, ja museoiden kokoelmatyö
yleisesti, on luonteeltaan syklistä. Perusteellisesta konservoinnista huolimatta esineistä on huolehdittava jatkuvasti niihin suunnitelluissa ja niille optimaalisissa Museoviraston säilytystiloissa. Kokoelmista lainataan esineitä
näyttelyihin ja tutkimuksiin, joiden yhteydessä ne arvioidaan monelta kantilta. Monesti vuosia säilytyksessä oleva
esine tarvitsee konservointitoimenpiteitä ennen kuin sen
voi asettaa näytille tai takaisin säilytykseen. Näin konservointipyörä pyörähtää taas.

Korroosion tasapaino kuitenkin järkkyi siinä vaiheessa,
kun miekat vuosisatojen unohduksen jälkeen löydettiin
ja nostettiin maan pintaan, jälleen tyystin toisenlaiseen,
happirikkaaseen ympäristöön. Tämä on stressin paikka
sekä kaivajille että esineelle, koska korroosiosykli pyörähtää hyvin helposti tuhoisaan vauhtiin, ellei esinettä saada
oikeanlaisiin olosuhteisiin.
Tästä alkoi miekkojen tarinan viimeisin vaihe. Tutkimus
ja säilytys sekä konservointi kuuluvat olennaisina tekijöinä tähän vaiheeseen. Konservointi tämän kaltaisissa
projekteissa on erityisen kiehtovaa. Alkaa taistelu vääjäämättömiä prosesseja vastaan, kun luonnon normaaliin kiertokulkuun kuuluvaa hajoamisreaktiota pyritään
hidastamaan. Näitä ei voida täysin pysäyttää, mutta hidastaa oikeilla säilytysolosuhteilla ja konservointitoimenpiteillä. Näin varmistetaan tutkimuksellinen arvo ja mahdollistetaan näyttelykäyttö.
Artikkelin kirjoitushetkellä miekkoja konservoidaan. Konservaattori Mari Karjalainen tutkii Pia Klaavun ottamia ja
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Kuva Seija Tiihonen

Kalevalaiset naiset tukevat Janakkalan miekkojen konservointia
Artikkelin kirjoittaja Eero Ehanti työskentelee Suomen
kansallismuseon konservointiyksikön intendenttinä.
– Saan olla päivittäin tekemisissä aivan uskomattoman
kulttuuriperinnön kanssa, joka tekee tästä ja museotyöstä
ylipäänsä, varsin etuoikeutetun position. Valtaosalla ihmisistä ei ole vastaavaa pääsyä kulttuuriaarteiden pariin,
eikä useinkaan valtaa vaikuttaa siihen mitä kulttuuriperinnöksi määritellään tai kuinka ja missä se asetetaan
esiin yleisön saavutettaviin. Meillä museoammattilaisilla

on tällaista valtaa, ja hyvä niin, koska olemme alalle kouluttautuneita ja perehtyneitä sekä yhteisesti hyväksytyn
eettisen ohjeistuksen omaksuneita – siten siis varsin päteviä kantamaan tätä mielestäni suurta vastuuta.

Suomen kansallismuseon ideoima Kulttuurikummikonsepti on osoittautunut mainioksi keinoksi lisäresurssien
hankkimiseksi yksittäisten esineiden tai kokoelmien konservointiin.
– Se antaa yhteisöille ja yksilöille hienon osallistumismahdollisuuden kulttuuriperintötyöhön ja varsin uniikin pääsyn
itse kohteiden pariin jopa konservointilaboratoriossa, jonka ovet eivät yleensä
yleisölle aukea.
Ei enää pankkitunnusten

yliviivaamista – lataa
tunnuslukusovellus

Tunnuslukusovellus on avaimesi kaikkiin
Nordean palveluihin. Tunnuslukusovelluksella hoidat pankkiasioiden lisäksi kätevästi
myös verkko-ostokset tai asioit esimerkiksi
viranomaispalveluissa.
Lataa Nordea Tunnusluvut -sovellus mobiililaitteesi sovelluskaupasta jo tänään.
Lue lisää nordea.fi/tunnuslukusovellus

HELSIN KI, SATA M A RA DA N KAT U 5 ,
0200 3 0 0 0 ( P V M / M P M ) , N ORD E A . F I
Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike, Nordea Bank AB (publ), Ruotsi
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Ensimmäiseksi kulttuurikummikohteeksi valikoituivat Janakkalan hautalöydön
miekat, joiden konservointitarve oli akuutti johtuen lähestyvästä lainasta Vapriikin
ensi kesän näyttelyyn. Kulttuurikummeiksi ryhtyivät Kalevalaisten Naisten Liitto ja
Kalevala Korun kulttuurisäätiö.
Kattava esitys miekkamiehen löytämisestä, kaivauksista, tutkimuksista ja historiallisesta kontekstista löytyy Simo Vanhatalon artikkelista.
– Nojaan vahvasti Simo Vanhatalon
tekstiin artikkelissani. Yritän tuoda asiaan
oman näkökulmani pohtiessani miekkojen elämäntarinaa konservaattorin näkökulmasta.

Sammon salat avautuvat
Sammon salat on Kalevalaa ja kansanrunoutta esittelevä sovellus, joka
innostaa koululaisia perehtymään kansalliseepokseemme uudella tavalla
Teksti Maiju Oikarinen, hahmokuvat FakeFish

Tänä keväänä valmistunut Sammon salat on runsas materiaalipankki kaikille aiheesta kiinnostuneille. Sitä voi
hyödyntää poikkitieteellisesti niin äidinkielen, historian
kuin uskonnon tai elämänkatsomustiedonkin opetuksessa.
Ensimmäinen, Kalevala-osio, keskittyy itse kansalliseepokseen. Sieltä löytyy Lönnrotin lyhentämä laitos Kalevalasta
vuodelta 1862. Jokaiseen runoon on lisätty yleiskielinen
tiivistelmä. Lukemisen helpottamiseksi hankalat ja murteiset sanat on merkitty punaisella värillä: sanaa painamalla ruudulle ilmestyy sen nykykielinen selitys. Selitysten
ansiosta sovellus sopii käytettäväksi myös suomi toisena
kielenä -opetuksessa. Lisäksi osioon on tehty kattava hahmogalleria, jossa on kerrottu eepoksen keskeisistä henkilöhahmoista. Sovelluksen viihteellisintä antia ovat viisi
minipeliä, joissa pelaaja voi hiihtää kiinni hiiden hirven,
kyntää kyisen pellon, takoa sepän pajassa, laulaa Joukahaisen suohon sekä puolustaa sampoa meritaistelussa.
Toinen osio on nimetty Lönnrotin maailmaksi ja se sisältää kattavan opetusmateriaali- ja tehtäväpaketin oppitunneilla käytettäväksi. Elias Lönnrotin elämäkerta on
kääntynyt interaktiiviseksi animaatioksi, jonka kohtaukset toimivat hyvin esimerkiksi historiantuntien ryhmätyöaiheina. Tehtävissä voi opetella Kalevalan runomitan
periaatteet, löytää sokkeloista Lönnrotin keksimiä sanoja
sekä pelata tietokilpailua.

– Muun työryhmän keskittyessä pelattavuuteen, ulkoasuun ja käyttäjäkokemukseen sain vapauden kirjoittaa
itselleni merkityksellisestä aiheesta uudenlaiselle alustalle. Sovellusta ei ole tehty vain ”tekniikka edellä”, vaan
sisällön vuoksi on nähty paljon vaivaa ja työtunteja.
Tehtävämme on onnistunut, mikäli koululaisille syntyy
Kalevalasta positiivinen kokemus sekä kiinnostus vanhaa
kansankulttuuriamme kohtaan, kertoo Maiju Oikarinen.
Kirjoittaja on folkloristi, joka käsikirjoitti Sammon salat
työskennellessään Kalevala-aiheisen pelikäsikirjoituksen
parissa turkulaisessa peliyrityksessä
Sammon salat on Kalevalaa ja kansanrunoutta
esittelevä sovellus, jonka on toteuttanut Opetushallitus
ja FakeFish Oy. Sovellus on ladattavissa ilmaiseksi
App-Storesta ja GooglePlay -kaupasta. Myös PC-versio
ilmestyy kuluvan kevään aikana.
Sovelluksen kohderyhmänä ovat luokka-asteet 6–9,
mutta osa materiaalista soveltuu hyvin myös lukioasteille.
Lisätietoa ja esittelyvideo: http://www03.edu.fi/
oppimateriaalit/sammon_salat/

Runolaulun maailma taustoittaa Kalevalaa esitellen runolaulukulttuurin kirjoa ennen–nyt
-rinnastuksin. Sen tarkoituksena on valottaa
käyttäjälle, kuinka kalevalainen runous koski
elämän kaikkia osa-alueita arkisista surunilmauksista juhliin ja tautien parantamiseen.
Vaikka Kalevala eepoksena on keskeinen osa
kulttuuriamme, on se kuitenkin vain yksi, kiteytynyt kooste valtavasta määrästä runomateriaalia. Tähän osioon saimme mukaan myös
ääninäytteitä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistosta.
Sovelluksen nimen mukaisesti Sammon saloissa kootaan myyttistä ihmekonetta, jonka kappaleita pelaaja saa haltuunsa Kalevala-pelejä
pelaamalla. Sammon osien arvokkuus riippuu
pelimenestyksestä. Lisäksi pelaaja voi tehtäviä
tekemällä voittaa sampoonsa erilaisia bonusosia ja koristeita, joiden avulla Sammon ulkonäköä voi viimeistellä halutun näköiseksi.
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Arviot

Kansanperinnettä ja
historiaa

Uhattu metsän
kuningas

Ikimetsien sydänmailla
Mikko Kamula
Gummerus 2017. 680 s.

Karhu, voimaeläin.
Kimmo Ohtonen
Docendo, 2016. 174 sivua.

Teksti Merja Leppälahti

Teksti Merja Leppälahti

Mikko Kamula yhdistää esikoisromaanissaan
historiaa, kansanperinnettä ja mielikuvitusta.
Juko Rautaparta elää perheineen uudistilalla
1400-luvun Savossa. Perhe on muuttanut veronkantajien tieltä syrjäisemmälle seudulle.
Elanto saadaan kaskiviljelystä, metsästyksestä, kalastuksesta ja kotieläimistä. Haltioita kunnioitetaan, tuntemattomia varotaan.

Kimmo Ohtosen teos Karhu, voimaeläin alkaa kirjoittajan koskettavalla luontokokemuksella. Alle kymmenvuotias lapsi etsii
öisestä metsästä turvapaikkaa ja osuu näkemään aivan läheltä metsän kuninkaan,
karhun. Hän päättää pitää näkemänsä salaisuutena, tuskin sitä kukaan edes uskoisi.
Tapahtuma jää kuitenkin vahvana mieleen.

Kirjan keskeisiä henkilöitä ovat perheen lapset Heiska, Varpu ja Tenho, joiden avulla kerrontaan tulee erilaisia näkökulmia. Heiska on
juuri astumassa aikuisten miesten joukkoon ja
pääsee osallistumaan ensimmäiselle metsästysretkelleen yhdessä lähiseudun muiden miesten
kanssa. Varpu opettelee naisten töitä ja haaveilee tulevaisuudesta. Nuorimmainen Tenho on kodinhaltian
suosiossa jopa siinä määrin, että haltia yrittää suojella Tenhoa
noidan nostattaman karhun hyökätessä kotiin. Tenho selviää,
mutta karhu vie mukanaan vauvaikäisen pikkusiskon.

Teos oli vuoden 2016 Tieto-Finlandia-ehdokkaana. Kirjailija kuvaa luonnonvaraisten karhujen elämää sekä sanoilla että itse ottamillaan valokuvilla. Hän on nimennyt näkemiään
ja kuvaamiaan karhuja, mikä saa ne tuntumaan yksilöiltä. Hän ei kuitenkaan romantisoi
karhujen elämää eikä inhimillistä niitä liikaa.

Rautaparran uudisasukasperheen elämä on kuvattu varsin uskottavasti. Jokapäiväisen elannon hankkiminen on keskeistä, mutta se ei kuitenkaan ole
koko elämänsisältö, vaan jokaisella ihmisellä
on omat kiinnostuksenkohteensa ja haaveensa. Perhe on monin tavoin riippuvainen luonnosta, mihin liittyy myös tarve yliluonnollisen
maailman suopeudesta. Myös ihmiset voivat
olla uhka, kun ei ole yksimielisyyttä siitä,
kenen nautinta-alueita Savon sydänmaat oikeastaan ovat. Verojakin on maksettava, jos
joutuu veronkerääjien listalle.
Kamula punoo taitavasti yhteen historialliseen 1400-luvun Suomeen sijoitetun tarinallisen juonen ja kansanperinneaineksen karhunpeijaisineen, metsänpeittoineen,
kiroineen ja haltioineen. Ikimetsien sydänmailla on kuusiosaisen Metsän kansa -sarjan avausosa; tämä sarja kannattaa kyllä pitää mielessä.
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Ohtosen teos on vahva kannanotto karhujen, muiden
suurpetojen ja luonnon puolesta. Hän kertoo itärajan
tuntumassa tapahtuvasta organisoidusta suurpetojen salametsästyksestä. Kun saadaan vihiä susista tai karhunpesästä, jahtiporukka on nopeasti koossa. Eläimiä voidaan ajaa takaa moottorikelkoilla ja niitä
pyydystetään raudoilla. Kylillä tekijät tiedetään, mutta ihmiset eivät halua tai uskalla puuttua asiaan.
Karhun ampuminen talvipesältä on ollut
laitonta vuodesta 1964. Silti sitä tehdään
edelleen. Ohtonen kuvailee karhuemon
näkökulmasta tilanteen, kun sen pesän
suuaukko puhkaistaan. Hätääntynyt emo
hyökkää puolustamaan pentujaan, mutta
pesän suulla odottaa pyssymiesten joukko.
Kun emo on kuollut, pennut on helppo ampua pesään.
Ohtosen kertomus karhujen maailmasta on vaikuttava.
Mukana kulkee myös kipeän omakohtainen voimautumisen tarina, jossa karhu todella on voimaeläin. Kirjoittajan
itse ottamat valokuvat ovat upeita.

Arviot

Lemminkäinen on
täyttä metallia

Mistä meidät on tehty?

Live Lemminkäinen! DVD ja verkkoversio / Vimeo,
Youtube, eKirjasto, Kirjastokaista, edu.fi
Työryhmä Holopainen, Holopainen, Benkwitz, Jänis,
Saikkonen 2016

Suomen historia
Petri Tamminen
Otava 2017, 157 s.

Teksti Kati Mikkola

Teksti Satu Laatikainen

Kaikkien aikojen menestyneimpiin suomalaisiin yhtyeisiin lukeutuva Nightwish on valjastettu Kalevalan asialle.
Live Lemminkäinen! on 14-minuuttinen opetuskäyttöön suunnattu video,
jonka tarkoituksena on tehdä Kalevalaa
nuorille helpommin lähestyttäväksi ja
myös ulkomailla tunnetuksi. Teoksesta on tehty versiot sekä suomeksi että
englanniksi. Molemmat on saatavana DVD:nä ja ladattavissa ilmaiseksi internetissä.
Teoksessa Nightwishin ja sen keulahahmon Tuomas Holopaisen sinfoninen metallimusiikki siivittää Lemminkäisen
kulkua kosioretkiltä Tuonelan joelle ja sieltä takaisiin sotatantereille ja Sammon ryöstöön. Videon visuaalisessa toteutuksessa yhdistyvät valokuvat ja Saksasta
Suomeen muuttaneen kuvataitelija Katharina
Benkwitzin piirrokset, jotka ammentavat vahvasti metallimusiikin fanien visuaalisesta estetiikasta. Puherooleista erityisesti Nightwishin
multi-instrumentalisti Troy Donockley vakuuttaa englanninkielisen version kertojana.
Teoksessa Lemminkäisen tarina sulautuu
Nightwishin musiikin luomaan mentaaliseen
mielikuvastoon. Yhteyttä korostetaan myös
videon lopussa kertomalla, että Elias Lönnrot kirjasi Lemminkäisen tarinan Kesälahden
Hummovaarassa asuneelta Juhana Kainulaiselta vuonna 1828, ja että kaksisataa vuotta
myöhemmin Tuomas Holopainen ja muut muusikot ammentavat yhä inspiraatiotaan karjalaisesta luonnosta ja
kulttuuriperinnöstä. Kuten Kalevalan popularisoinneissa
aiemminkin, myös tässä keskiössä ovat tarinat juonenkäänteineen – kalevalamittaisen runolaulun estetiikka
tuntuu olevan paljon vaikeammin popularisoitavissa.

Suomen historia mahtuu 157 sivuun
– ainakin kun asialla on kirjailija Petri
Tamminen. Tamminen on koonnut lyhytproosateoksen Suomen historia, jota
varten haastattelemiensa suomalaisten
tarinoista hän luo tunnistettavien tuokiokuvien kokoelman.
Harkituin vedoin Tamminen kuljettaa
lukijansa läpi Suomen sadan itsenäisen vuoden. Pienoiskronikkaan on valikoitunut käännekohtia, kipupisteitä
ja kasvunpaikkoja – ja niiden laitamilta sitä, millaisena
Suomi ja suomalainen Tammisen suurennuslasin läpi
katsottuna näyttäytyy. Kirjassa on ilmeisiä aiheita, niitä,
jotka tarinastamme ovat omanlaisensa tehneet. Sodat soditaan, pulat ja lamat kärsitään, maa rakennetaan uudelleen. Pyöritään tanssilavoilla, maitolaitureilla, käydään olympialaisissa, ihaillaan Armi
Kuuselaa, äitejä ja isejä. Eikä olisi Suomea
ilman Kekkosta, Mietoa tai jääkiekon maailmanmestaruusottelua, jonka hurma sai
eräänkin puhumattoman miehen laulamaan
baarissa Minttu sekä Ville -kappaletta. Kirjan
tarinoiden veto perustuu kaiken komiikan ja
kipeyden näkemiseen. Suuria tragedioita katsotaan lapsen silmin, mennyttä nykyisyyden
viisaudella. ”Se viisikymmentäluvun toiveikkuus oli jotain aivan erikoista. Joka hyvästä
oltiin iloisia. Nyt kun olisi paljon hyvää, ei
tässä joka hyvä meinaa riittää.”
Petri Tamminen on vähäeleinen maailmojen rakentaja,
jonka ilmaisuvoima lävistää terävästi yhtä hyvin pyhänä
pidetyn kuin arkisen. Muistojen maastosta hän saa nousemaan yhteisiä ääniä, tunnelmia ja kokemuksia valossa,
joka lämmittää, naurattaa ja liikuttaa.
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Avataan ovi tarinoiden
”Isäni kehitteli meille lapsille omasta päästään
tarinoita ja kertoi niitä iltasatuina. Jotkut ystäväni halusivat vielä murrosiän kynnyksellä tulla meille yökylään, että pääsisivät kuulemaan
meidän isämme iltasatuja.”
Syksyllä 2016 Yle uutisoi enää neljäsosan vanhemmista
lukevan ääneen lapsilleen päivittäin. Ääneen lukemisen
merkitystä pidetään tutkimustietoon nojaten tärkeänä.
Lukeminen auttaa ymmärtämään ja erittelemään tunteita, rikastaa mielikuvitusta ja kehittää ajattelun taitoja.
Vähäisellä lukemisella on yhteys syrjäytymiseen.
Äidinkielenopettaja Karoliina Sallisen kotona lukemiskulttuuri on ollut vahva lapsesta asti. Isän sadut kutkuttivat mielikuvitusta, äiti oli oikea lukutoukka ja hänellä on
nykyisin aivan kirjastoksi nimetty huone. Mutta tärkein
oli Karoliinan lapsuudenkodissa asunut isoäiti.
– Mummo olisi täyttäynyt tänä keväänä sata vuotta.
Hän luki meille ääneen, piti lukutaitoa ja koulutusta tärkeänä ja oli oikea Hankasalmen Minna Canth.
Nykyisin helsinkiläinen Karoliina on itse kirjailija ja blogisti, jonka tekstejä lukee päivittäin suuri joukko perheja lifestyleblogeja seuraavia aikuisia. Hänen mielestään
lapselle lukeminen on ”maailman paras rauhoituskeino
ja yhdessäolomuoto.” Sallinen muistuttaa lapselle lukemisen pitkistä vaikutuksista.
– Minulla on lukihäiriö ja jos minulle ei olisi luettu,
niin tuskin olisin äidinkielenopettaja tai saisin leipäni kirjoittamalla.
Karoliinan kodissa eskari-ikäinen neiti F onkin kirjojen,
kirjoittamisen ja lukemisen ympäröimä. Arjen aloittaa
usein vierailu kirjastossa ja Karoliina jatkaa työpäiväänsä
illalla kirjoittamalla blogia.

Eletään kolmistaan
Karoliinan blogi sai alkunsa kolumnista, jota hän kirjoitti
KaksPlus-lehteen. Kun Karoliina ehdotti blogin kirjoittamista lehden verkkosivuille, oli ajatus aivan uusi. Vaikka lehden toimituksessa epäröitiin, Karoliina ei jättänyt
suunnitelmaa puolitiehen ja niin Kolmistaan-blogi sai
alkunsa. Nykyisin KaksPlus-lehdellä on useita kirjoittajia, jotka kuvaavat Karoliinan tavoin arkeansa tekstein
ja kuvin. Karoliinan tekstit ovat Suomen suosituimpien
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maailmaan
Teksti Riitta Varpuharju, kuva Janita Autio

joukossa ja syksyllä 2016 hänet palkittiin parhaana Perhe-sarjan blogina Blog Awardsissa.
– Suosio hämmentää minuakin, mutta ajattelen kävijöiden olevan kiinnostuneita monipuolisista teksteistäni.
Ennen kuvittelin, että lukijoina on vain äitejä, mutta nyt
on paljon muistakin aiheista kiinnostuneita. Kirjoittaminen on tapani ajatella ja jäsentää asioita. On ihana päästä
kirjoittamaan kun on jokin valmis aihio päässä. Saan paljon takaisinpäin blogiani kommentoivilta lukijoilta ja on
kiva olla myös vertaistukena. Mutta ei kai kukaan jokaisena päivänä työtään riemusta tee. Bloggaus on minulle
toinen työ.
Karoliina julkaisi syksyllä 2016 esikoiskirjansa ”Tee se itse
-vauva”, joka kertoo kolmikymppisen pariskunnan odotuskuukausista.
– Tyttäreni on jopa nolon ylpeä kirjastani, kirjakaupoissa hän käy heti tarkistamassa löytyykö teosta hyllystä. Ehkä hän luulee, että kaikki äidit bloggaavat ja kirjoittavat kirjoja, Karoliina nauraa.
– Tyttärestä huomaan lukemisen merkityksen helposti.
Kertaalleenkin luetut sanat ovat pian käytössä ja satujen
kautta olen pystynyt konkreettisesti käsittelemään vaikkapa meidän vanhempien eroa. Tärkeintä on kuitenkin
rauhoittuminen lukemisen ääreen, kun arki on usein
suihkimista joka paikkaan.

Mistä kipinä kirjoittamiseen?
Työssään äidinkielenopettajana Sallinen näkee lukemisen
merkityksen oppilaiden kirjoittamissa teksteissä. Runsaasti lukevien oppilaiden ainekirjoituksessa ihmiset eivät vain tule ja mene, vaan kielenkäyttö on rikkaampaa ja
muidenkin tekstilajien ymmärtäminen helpompaa.
– Mutta sitten ne sanovat: ’En osaa kirjoittaa!’ Vaikka
kirjoittaminen on lähimpänä sydäntäni, on sen opettaminen vaikeaa. Aloitan usein tarkasti strukturoiduilla kirjoitusharjoituksilla, jolloin monet huomaavat, ettei kirjoittaminen ole sen monimutkaisempaa kuin moni muukaan
taito. Kirjoittamista voi opetella!

Karoliina muistuttaa, ettei kaikkea kirjoittamista ole tarkoitettu toisille vaan joskus myös pelkästään itselle helpotukseksi. Hän kuvailee harjoitusta, jossa kirjoittamansa
salaisuuden saa silputa pieneksi paperikasaksi. Näin nuoren ei tarvitse miettiä ketä tekstillään täytyy miellyttää.
– Olisin varmaan itsekin ollut vahvempi kirjoittaja jo
yläasteella, jos olisin uskaltanut kirjoittaa omalla tyylilläni sen sijasta, että kirjoitin opettajalle.
Etenkin poikien lukutaito on muun muassa Pisa-mittauksissa ollut tyttöihin verrattuna huono. Karoliina pohdiskelee vuosittaisten kirjailijavierailujen mahdollisuutta
kouluille, sillä ne inspiroivat valtavasti. Vaikka myöntää
heti, että teini-ikäisiä poikia on välillä vaikea saada motivoitua.
– Olen haaveillut kirjoittavani kirjan, jonka nimi olisi:
’Lyhyt ja helppolukuinen kirja yläkoulun pojille, jotka eivät tykkää lukea’, Sallinen kaavailee.

tuneen kirjan tarinat liittyivätkin nykypäivään! Ne kertomukset muokkasivat minua vahvaksi feministiksi. Nykyisin ajattelen tiukan paikan tullen: What would Minna
Canth do?

Helkanuorten liitto haastaa kaikki mukaan
#LuetaanSatu-lukukampanjaan.
Lisätietoa www.helkanuortenliitto.fi/luetaansatu
Karoliinan blogin löydät verkkosivulta www.lily.fi/blogit/
kolmistaan

Entä se oma, itselle tärkeä ja mieltä
avartanut lukukokemus?
– Realismi! Maria Jotuni, Minna Canth. Kun yläkouluikäisenä luin heidän kirjojaan, oli sykähdyttävää huomata,
kuinka jonkun vanhan mummelin kirjoittaman ummeh37

Tervetuloa mukaan ainutlaatuiselle
matkalle Tverin Karjalaan!
Ilomantsin Kalevalaiset Naiset järjestää unohtumattoman
matkan Karjalan Tveriin. Lähdemme kohti Moskovaa,
jonne saavuttuamme matkustamme karjalaisiin kyliin
Lihoslaviin, Zalazinoon ja Kozlovoon, jossa yövymme
perheissä. Kozlovossa kokoonnumme kylän kirjastolle,
jossa tapaamme kyläläisiä vapaamuotoisessa illanvietossa. Perheissä tarjotaan vielä illallinen ja sauna. Matkalla
tutustutaan myös Zalazinon kotiseutumuseoon.

Hinta sisältää seuraavat palvelut
junamatkat Tolstoi-junalla Kouvola – Tver - Kouvola, 4-hengen hytissä
majoitus Kozlovon kylällä perheissä 1 yö ja Volga-hotellissa
Tverissä 1 yö, hotellihuoneet käytössä 30.9. klo 23:00 saakka.
28.9. tulopäivänä Tverissä aamiainen Volga-hotellissa,
illallinen Kozlovolla
29.9. aamiainen Kozlovolla, lounas matkalla
30.9. aamiainen Volga-hotellissa, päivällinen hotellissa

Seuraavana päivänä lähdemme Vasilkin kylälle, jossa tapaamme runoilija Tarasovin. Käymme kylän tsasounalla,
jonka jälkeen ajetaan Tolmačun kylälle, jossa tutustuminen kylään. Paluumatkalla käydään Lihoslavin karjalaisten museolla ja nautitaan lounas. Illaksi ajetaan Tverin
kaupunkiin, jossa majoittuminen Volga-hotelliin.

Kozlovon kylä, majoitus ja kyläläisiin tutustuminen,
yhteinen tapaaminen kirjastolla
Tolmačun kylä, Vasilkin kylä, Zalazinon kylä, kotimuseo
Lihoslavin kaupunki, Karjalaisten kansallinen museo
opastettu kierros Tverin kaupungissa, Pyhän Katariinan naisluostari
Perillä paikallinen opas, matkanjohtajana artesaani
Sirpa Sulopuisto. Bussikuljetukset kylillä ja Tverin kaupungissa.

Hotelliaamiaisen jälkeen lauantaina on aamupäivä vapaata ohjelmaa. Iltapäivällä siirrymme bussiin ja ajamme
Pyhän Katariinan luostariin, jossa ryhmällemme on järjestetty opastettu kierros. Luostarista palaamme keskustaan, jossa teemme ostoksia oppaan johdolla.
Hotellihuoneet ovat käytössä klo 23:00 saakka. Päivällinen hotellissa. Lopuksi lähdemme kohti Tverin junaasemaa, jossa Moskovan juna pysähtyy muutamaksi minuutiksi. Matka päättyy Kouvolaan sunnuntaina klo 11.11.

Muut kustannukset
oma viisumi 80 e
lisämaksu yhden hengen huoneessa Volga-hotellissa 25 e/yö
lisämaksu 2 hengen hytissä Tolstoi-junassa 40 e/hlö/suunta.
Matkalle ilmoittaudutaan sähköpostilla Elvi Lemmetyiselle,
elvi.lemmetyinen@rajakartano.com tai soittamalla numeroon
puh. 0500 649150.

Laskutus- ja peruutusohjeita
Matkan hinta on 540–665 euroa/jäsen ja 570–695 euroa/
ei-jäsen riippuen osallistujien määrästä. Matka lähtee ja
päättyy Kouvolaan. Lisämaksusta hinta Helsingistä, Tikkurilasta tai Lahdesta lähteville matkustajille.

Koko matkaohjelma ja tarkat hinta-arviot:
www.ilakat.fi/tapahtumat/
www.kalevalaistennaistenliitto.fi
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Matkan kuluton peruutus 30.6.2017 mennessä. Ennakkomaksu
150 euroa laskutetaan 30.6.2017 mennessä.

Viisumi
Viisumin voi tehdä omassa matkatoimistossa tai lähettää kaikki
tarvittavat paperit meille kirjatussa kirjeessä.
Passi pitää olla voimassa 6 kk matkan jälkeen.

Vastuullinen matkanjärjestäjä
Joensuun Kongressi- ja Matkailupalvelu/ Luostarimatkat/
Arja Friman, arja.friman@monasterytours.com,
www.monasterytours.com, puh. 050349 4065

Kuva Marjo Koivumäki/Studio Apris

Ilomantsin kalevalaisten naisten matka Tveriin 27.9.–1.10.2017

Kuva Marjo Koivumäki/Studio Apris

Puheenjohtajalta

Yhdessä
Tehdään yhdessä, kannustetaan tiimityöhön ja herätetään
talkoohenkeä. Vapaaehtoistyö kunniaan, ja samalla järjestötyöllä alkaa olla entistä myönteisempi kaiku. Ovatko
nämä pelkkiä sanoja vailla sisältöä? Kalevalaisten naisten voima perustuu yhteiseen arvopohjaan, elävään kulttuuriperintöön. Paikkakunnalta toiseen muuttanut löytää
heti paikkansa uudessa yhteisössä kalevalaisten sisarten
avulla. Yhteisestä arvopohjasta kumpuaa halu toimia yhdessä ja samalla välittää toisesta ja toisista. Yhteisöllisyys
on hyve, ja yhdessä tekemisen tuloksena on useimmiten
hyväntuulisuus ja hyvä mieli.
Näin ainakin tapahtui Kalevalan päivänä, jolloin HAMin,
Helsingin taidemuseon näyttelytilat Tennispalatsissa täyttyivät kansallispukuisista naisista. Helsingin, Suur-Helsingin, Vihdin, Nurmijärven, Espoon ja Kuusenkosken
kalevalaisia kokoontui juhlistamaan Kalevalaa ja samalla
osoittamaan, että meitä on olemassa ja meitä tarvitaan.
Museossa oli vastassa Pohjolan emäntä, Louhi. Emil Halosen patsas on harvemmin nähtävänä, nyt Louhi pääsi
kuvaan monen kansallispukuisen naisen ja miehen kanssa. Ohjelma oli monipuolinen. Toisessa näyttelysalissa
soi Outi Pulkkisen tulkitsema laulu, toisessa kuului Virvat-ryhmän lausunta, toisessa taas saattoi seurata Tähettärien näytelmää. Satapäinen yleisö kuunteli tarkkaan
asiantuntijoiden esitelmiä koruista ja 80 vuotta täyttäneen Kalevala Korun taipaleesta. Mestaripelimanni Jouko
Heikola ystävineen ja nuorten naisten kolmikko Inkerit
nostattivat tunnelmaa. Työpajoissa tehtiin sormuksia, ja
värttinällä kehrääjällä oli jatkuvasti yleisönsä. Oli tilaisuus kokeilla kansallispukuja ja ottaa kuvia romanttisen
järvimaiseman edessä.

Salit täyttyivät iloisesta puheensorinasta, kuulumisia
vaihdettiin ja kehuttiin toisten asuja. Museon henkilökunta ihmetteli värikkyyttä ja väenpaljoutta. Neljän tunnin
aikana museossa vieraili miltei 400 kalevalaista naista.
Joukossa oli myös Kalevalaisten Naisten Liiton vieraita
Venäjän suomalais-ugrilaisilta alueilta. Marilaiset, komilainen, hantilainen ja udmurttilainen häkeltyivät Kalevalan nauttimasta suosiosta, sen tulkinnasta nykypäivään
ja tietysti silmää hivelevistä kansallispuvuista. ”Kannatti
tulla!”, he vastasivat yhdestä suusta. Ulkopuolisten arvio
lämmitti sydäntä. Kun punnitaan, toimitaanko oikein, ulkopuolisen antama arvio poistaa turhat epäilyt.
Vuoden 2017 Suomi on tapahtumien aarreaitta. Valinnan
varaa on. Itsenäisen Suomen satavuotisjuhlaa kannattaa
viettää yhdessä. Helppo on liittyä Elo-säätiön koordinoimaan hankkeeseen Syödään yhdessä, ja kiinnostavalta
tuntuu Suomen Kotiseutuliiton viesti Rakkaudesta kotiseutuun. Museot ympäri Suomea ovat valmistautuneet juhlavuoteen ja päivittävät mielikuvamme historiasta ja samalla tulevaisuudesta. Nyt on tilaisuus jakaa yhteiset muistot
menneestä tulevaisuuden opiksi. Kalevalakoru tai isoäidiltä peritty kansallispuku voi olla siltana menneeseen, josta
tarina voi alkaa ja siihen jokaisen on helppo yhtyä.

Ildikó Lehtinen
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Yhdessä olemme enemmän
Yhdessä olemme ja teemme enemmän.
Tämä todentui Kalevalaisten Naisten Liiton helmikuisessa Louhen Pajassa.
Alkukeväinen Kalevalaisten Naisten Liiton järjestämä Louhen paja oli erittäin antoisa niin ohjelmaltaan,
puitteiltaan kuin myös tarjoiluiltaan. On todettava, että
kalevalaisten yhdistykset koostuvat edelleenkin mitä
suurimmassa määrin eri-ikäisistä naisista, vaikka toki yhdistystoimintaamme toivotamme miehetkin tervetulleiksi. Louhen Pajassa 60 naista pohti muun muassa kuinka
yhteisöllisyys ja yhdistystoiminta muuttuvat monien muiden yhteiskunnallisten muutosten myötä.
Myös Kalevalaisten Naisten Liiton yhdistyksissä tämä on
huomionarvoista tiedostaa ja tarkastella, kuinka näemme
oman yhdistyksemme toiminnan houkuttelevana, kiinnostavana ja merkityksellisenä niin nykyisten jäsenten
kokemana kuin uusien jäsenten mukaan saamisessa. Yhdistystoiminnan kannalta yhdessä toimiminen on se ydin,
jonka vuoksi monet ihmiset ovat lähteneet ja liittyneet
mukaan kunkin yhdistyksen toimintaan.
Kalevalaisissa naisissa tämä on ollut erityisen vahvaa tähän asti. Kuitenkin tulevaisuuden ennakointi ja tiedostaminen ovat aiempaa tärkeämpää myös meidän toimintamme kannalta. Ihmisten liittyminen yhdistystoimintaan
on muutoksessa, kaikki aiemmin toimineet keinot eivät
enää toimi. Tästä on jo viitteitä näkyvissä. Niinpä yhdistystoiminnan kehittäminen on se juttu, joka on nostettava
arvoonsa juuri nyt. Siihen saimme osviittaa mm. Opintokeskus Siviksen asiantuntija Lea Lihavaisen luennosta,
joka hahmotteli järjestötoiminnan suuntaviivoja. Lea on
Joensuun Kalevalaisten Naisten jäsen.
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Teksti Liisa Saavalainen, kuvat Maija Toivanen/HAM

VAPAAEHTOISUUS
• Kaiken perusta myös KNL:n jäsenyhdistysten toiminnassa
• Toiminnan suuntaviivat, rakenne, osviitat antavat toiminnalle
perustan, mutta vaativat sopivassa määrin huomioon ottamista,
jotta ei tapahtuisi toimijoiden uupumista jne.
• Toimintaorientoituneisuus vs. organisaatiokeskeisyys – toiminta
kiinnostaa, hallintoon tarvitaan uusia ratkaisuja
• Uudenlainen jäsenyys ja uudenlainen sitoutuminen –
monimuotoinen jäsenyys, sopimuksellisuus sitoutumisen tilalle,
”narikkajäsenyys” – käy silloin tällöin tapahtumissa, työryhmätoiminta, projektimainen mukanaolo – tapa toimia yhdessä
• Merkitykset ohjaavat tulevaisuuden yhdistystoimijoita –
rakenteesta jatkuvuutta
• Vertaistuen merkitys järjestöjen toiminnassa korostuu –
yhdistyksiin kohdistuu uudenlaisia odotuksia
• Performatiivisuus ja elämyksellisyys – valistuksesta
omakohtaiseen kokemiseen
• Yksilöllisesti olla yhdessä – myös kulttuurijärjestöissä voi tehdä
toisten hyväksi samalla, kun tekee itselle hyvää!
• Ihmiset kiinnittyvät toisiinsa, ei organisaatioon
• Tehdään toisin! -muistutus sopii arkiseen yhdistystoimintaan ja
vapaaehtoistoiminnassa erityisen tärkeää. Toisin sanoen: olisiko
hyvä joskus jättää jotain tekemättä tai tehdä toisin kuin on totuttu

VERKOSTOITUMINEN

KIPINÄ

• Verkostoituminen – yhteistyötä muiden sidosryhmien ja
kumppanuuksien kanssa

• Mistä löydämme kipinän?

• ”Rajojen ylitykset” – luodaan yhteistoimintaa muiden kuin
oman toimintapiirin edustajien kanssa
• Verkostot tämän päivän tapa toimia – verkostot vahvistavat
itse itseään
• Välitetään – yhteisöllisyys ei synny itsestään

• Mikä meitä innostaa?
• Menneisyys – nykyhetki – tulevaisuus
• Luodaan katsaus menneeseen, tähyillään tulevaisuuteen
• Oman elämän rikastava liittyminen muuhun olevaiseen
tyydyttää ihmismieltä syvästi.

• Tarvitaan keskustelua, kohtaamisia, kohtaamispaikkoja
• Yhdessä enemmän – välitetään kulttuuriperintöä!
• Paikallisyhdistykset osana valtakunnallista järjestöä – brändi

MYÖNTEISYYS JA AVOIN TOIMINTATAPA
• Miten saada myönteisesti järjestön toiminta näkyväksi ja
kiinnostavaksi?
• Miten viestimme toiminnasta – miltä me näytämme
• Millainen on imagomme – rakennammeko muureja siltojen
sijaan?
• Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta – osa ihmisten elämän
laatua ja yhä enemmän väylä oppia uutta
• Uskallus uuteen ja avartavaan avoimuuteen
• Rohkeus olla aito
• Usko omaan tekemiseen

Lisäksi Learning Cafe -työskentelyllä keskustellen, yhdessä pohtien, ideoita tuoden ja jakaen työstettiin sekä
luotiin varmasti uusia ajatuksia kulttuuriperinnöstä, kalevalaisesta avoimuudesta ja rohkeudesta sekä naisjärjestöidentiteetistä. Osallistujat jaettiin kolmeen ryhmään
joissa kussakin toimi oma emäntä (KNL hallituksen jäsenet Liisa Kiianlinna, Hanna Rantanen ja Tuula Rikala).
Keskustelu oli vilkasta ja erittäin antoisaa. Toivottavasti
ajatukset ja ideat jalostuvat sekä ottavat tuulta purjeisiin,
sillä tulevaisuudessa yhdistys- ja järjestötoiminta on monimuotoisempaa ja jossain määrin myös vaativampaa.
Kaikkien yhdistyksessä mukana olevien osaaminen on
merkityksellistä yhdistystoiminnan kannalta. Myös oma
aktiivisuus ja profiilin nostaminen paikallistasolla saattaa
houkutella uusia jäseniä mukaan toimintaan. Heille kaiketi on tarvetta joka yhdistyksessä, joten emmehän sulje
pois sitäkään mahdollisuutta. Houkuttava toiminta ja positiivinen imago tempaavat mukaansa ja antavat energiaa. Sillä siitähän yhdistystoiminnassa on kyse.
Kirjoittaja on Kuopion Kalevalaisten puheenjohtaja.
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Yhdistyskuulumisia
Kuopion Kalevalaiset/ teksti Liisa Saavalainen

Savonlinnan Kalevalaiset Naiset /
teksti Heidi Finér, kuva Soila Puurtinen

Teemavuoden juhla Savonlinnassa
Savonlinnan Kalevalaiset Naiset järjesti alkukeväällä
Kalevala-juhlan, jonka aiheena oli ”Muinaispuvusta
marimekkoon”, unohtamatta kalevalakoruja. Tilaisuuden juhlapuhujaksi saimme dosentti Ildiko Lehtisen.
Juhlassa esiintyi kansanmusiikkiyhtye Mielikki ja taidekoordinaattori Riitta Moisander esitteli ”Joel Lehtonen
ja taiteilijaystävät” -näyttelyn. Tilaisuuteen saapui lähes
sata kuulijaa.

Kuopion Kalevalaisten puheenjohtajuus
Liisalta Liisalle
Kuopion Kalevalaisten helmikuisessa vuosikokouksessa
Kalevalaisten Naisten Liiton liittohallituksen jäsen, varapuheenjohtaja sekä Kuopion Kalevalaisten puheenjohtaja
Liisa Kiianlinna piti kiitospuheensa luopuessaan puheenjohtajuudesta kuuden vuoden jälkeen. Yhdistys kiitti Liisaa Uljas-korulla. Kuopion Kalevalaiset valitsivat uudeksi
puheenjohtajakseen Liisa Saavalaisen.

Lempäälän Kalevalaiset / teksti ja kuva Riitta Mäkinen

Kalevalaiset Naiset ry:n paikallisyhdistyksen juhlassa olivat muun
muassa puheenjohtaja Kristiina Klementjeff (oik), Marita Finér, Kista
Nuolivaata, Heidi Finér ja Erja Kaksonen (vas).

Tule tuulettamaan!
Savonlinnan kalevalaiset naiset ovat
mukana Suomi 100- kansallispukujen
tuuletuspiknik -tapahtumassa 5.8.2017.

Puolet Lempäälän Vuoden Väinämöisistä: Uusin, Antti Koiranen toinen
oikealta, vieressä Siru-puoliso. Muut vas. Pekka Mäenpää,
Reijo Fredriksson, Ilkka Mäkinen ja Heikki Hult.

Lempäälässä
muistetaan miehiäkin
Kun Lempäälään perustettiin vuonna 2003 Kalevalaisten
naisten jäsenyhdistys, päätettiin se pitää avoinna myös miehille. Niinpä nimi on Lempäälän Kalevalaiset ry.
Kymmenen vuotta on myös huomioitu paikkakunnan miesten tekemää kulttuurityötä nimeämällä kerrallaan yksi sanantai säveltenviljelyssä ansioitunut lempääläismies Vuoden
Väinämöiseksi. Nimitys julkistetaan Kekrijuhlassa ja vahvis-
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Lähde juhlistamaan kansallispuvun
päivää la 5.8.2017 aidolla ja ainoalla
tervahöyry Mikolla. Olet tervetullut
mukaan kansallispuvussa, muinaispuvussa, kukkamekossa, housupuvussa,
farkuissa tai ihan sellaisena kuin olet.
Risteilyn kesto 2-3 tuntia.

kuva Erja Kaksonen

Lämpimästi tervetuloa!

tetaan käsintehdyllä patalakilla. Useimmiten lakitus onnistutaan järjestämään kohteelle yllätyksenä.
Tuorein Vuoden Väinämöinen on kansankulttuuria monipuolisesti tunteva ja toteuttava Antti Koiranen. Työuransa
hän on tehnyt Tampereen yliopistossa kansanperinteen ja
-musiikin tutkijana. Lempäälässä Antti tunnetaan varsinkin pelimannina, mutta hän on myös Suomen ja jopa koko
Pohjolan kansanmusiikkiharrastuksen johtohahmoja.

Yhdistyskuulumisia
Rovaniemen Kalevalaiset Naiset / teksti ja kuva
Sisko Ylimartimo

Muistojemme
marimekko
Kuvassa eri yhdistysten edustajat tapaamassa ensimmäisen
kerran käsikirjoittajaa ja ohjaajaa.

Seinäjoen Kalevalaiset Naiset / Teksti Kristiina
Väliniemi, kuva Päivi Leoska

Seinäjoen kalevalaiset naiset
hevoskyydissä pilvipalveluihin
Etelä-Pohjanmaalla virisi keväällä 2015 ajatus, että Suomen
100-vuotisjuhlien kunniaksi paikalliset naisyhdistykset esittelisivät eteläpohjalaisen naisen elämää 100 vuoden ajalta.
Idean äiti ja toteutusvastuun kantaja on Vastuun Naiset ry
– poliittisesti sitoutumaton rekisteröityjen naisjärjestöjen
verkosto, johon myös Seinäjoen Kalevalaiset Naiset kuuluu.
Kun on ajoissa esiliinan nauhat sidottu, paljon on jo saatu
aikaan. Mukaan lähti 14 yhdistystä ja ensimmäinen tehtävä oli perehtyä naisen elämään Etelä-Pohjanmaalla kuluneen 100 vuoden aikana valitusta näkökulmasta. Tutkittiin niin kätilö- kuin lottatoimintaa, maaseudun emäntien
elämää, ja Kalevalaiset Naiset tutkivat kulttuuria. Tulimme mm. huomaamaan, että Seinäjoen kaikki kirjastonjohtajat ovat olleet naisia, harrastajateatteritoiminta on
ollut alueella valtavan vilkasta ja että vaikka naiset aluksi
voimistelivat salaa ikkunat peitettyinä, he nykyään voivat
painia koko kansan suosikkeina. Valtavasta tietomäärästä
kirjailija Kirsti Manninen muokkasi näytelmäkäsikirjoituksen Hevoskyydillä pilvipalveluihin, jonka ohjaa näyttelijä-ohjaaja Eija-Irmeli Lahti.
Näytelmän harjoitukset ovat alkaneet ja ensi-ilta on Seinäjoen kaupunginteatterin isolla näyttämöllä 12.9., koululaisille suunnattu päivänäytös 13.9. Esitys tullaan myös
tallentamaan. Ja ettei pohjalaisia päästäisi syyttämään
vaatimattomuudesta, elokuun alussa avautuu kirjastossa
näyttely, joka esittelee kaikki mukana olevat yhdistykset.
Avajaisjuhlallisuuksiin kuuluu 1.8. Nainen sadan vuoden
muutoksessa -seminaari, jossa tulevaisuudentutkijat esittävät näkemyksiä siitä, millaista voi naisen elämä olla tulevaisuudessa. Tervetuloa elo- ja syyskuussa Seinäjoelle!

Kun Rovaniemen kalevalaisissa pohdittiin vuoden 2017
teemaa Muinaispuvusta marimekkoon, päätettiin aloittaa
hänniltä eli marimekosta. Kokosimme näyttelyn Muistojemme marimekko tunnelmalliseen Lähteentien Pirttiin.
Näyttely sukeltaa marielämäntapaan, joka valtasi Suomen 1950-luvulta lähtien. Esillä on klassikoiksi kiteytyneitä mekkoja ja tekstiilejä: Iloinen takki, Jokapoika,
Unikko, Kaivo, Tasaraita, Isot kivet, Fandango, Lokki…
Armi Ratialle marituotteet eivät olleet muotia vaan elämänasenne. Hänelle oli vain yksi velvollisuus: kauneus.
Sitä toteuttamassa oli lahjakkaita suunnittelijoita, muun
muassa Vuokko Nurmesniemi, Maija Isola ja Annika Rimala.
Isokuvioiset värikkäät kuosit levisivät myös ulkomaille.
Useita marimekkoja hankkinut Jacqueline Kennedy edisti niiden menestystä Amerikassa. Näyttelyssä on esillä
samanlainen mekko, jollaisessa hän poseerasi Sports Illustrated -lehden kannessa 1960.
Kun kokosimme näyttelyä, havaitsimme, miten eri vuosikymmenien marituotteet sointuvat toisiinsa ja heijastavat
sitä kauneutta, joka Armi Ratialle oli velvollisuus.
Näyttelyssä on valokuvia, mekkoja ja kankaita, joiden
omistajista monet elivät nuoruuttaan 1960- ja 1970-luvuilla. Silloin verhouduttiin farkkuihin ja tasaraitapaitoihin tai hulmautettiin ylle suurikuvioinen marimekko.
Näyttelyn tavoitteena on valaista jokapojan ja -tytön marikokemuksia arjessa ja juhlassa.

Muistojemme
marimekko on
avoinna Rovaniemellä
Lähteentien Pirtillä
(Lähteentie 1)
30.5.2017 saakka
(ma–ke klo 10–15,
muulloin sopimuksen
mukaan).

http://suomifinland100.fi/project/naisten-suomi-100vhevoskyydilla-pilvipalveluihin-esitys/
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Yhdistyskuulumisia
Tornion Kalevalaiset Naiset /
Teksti Maire Pelttari, kuvat Sari Pelttari-Heikka

Kalevalakorut komeasti
esillä Tornionlaakson
maakuntamuseossa
Vuoden teema Yhdessä, Suomi 100
vuotta ja Kalevala Koru 80 vuotta – mikä
loistava yhdistelmä toteuttaa korunäyttely. Näin me Tornion Kalevalaiset Naiset ajattelimme ja yhdessä Tornionlaakson maakuntamuseon kanssa teimme
sen. Pyysimme yhdistyksen jäseniä tuomaan museolle omia kalevalakorujaan,
joista koottaisiin näyttely juhlistamaan
tätä merkkivuotta.
Materiaalista ei ollut puutetta – sen
arvasimme. Yhdistyksessä on toistasataa jäsentä ja jokainen omistaa
varmaan kymmeniä koruja, joten
karsintaa oli tehtävä. Tämän työn
tekivät maakuntamuseon ammattilaiset, jotka suunnittelivat näyttelyn
siten, että se edusti Kalevala Korun
eri vuosikymmeniä. Esillepanoa on
kilvan kehuttu, ryhmittely oli selkeä
ja linjakas.
Näyttelyssä oli esillä 200 korua, eri
aikakausilta ja eri materiaaleista.
Oli merkkivuosikoruja, oli oopperakoruja eli näyttely osoitti sen, että
Kalevala Koru elää ajassa. Suomalaisuuden esillä pitäminen on meille
kalevalaisille naisille tärkeää. Mikä
onkaan suomalaisempaa kuin kalevalakorut – vanhaa ja uutta, arvokasta mutta arkisempaakin, sitähän
elämäkin on.
Näyttely onnistui erinomaisesti, kävijämäärä ylitti odotukset ja näyttely oli
hyvin esillä tiedotusvälineissä. Oman
arvokkaan lisänsä toi näyttelyn avaaja, Kalevala Korun toimitusjohtaja
Riitta Huuhtanen. Suuri kiitos hänelle,
museon ammattitaitoiselle henkilökunnalle ja kalevalaisille naisille, jotka
antoivat korujaan näyttelyyn.
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Ruoveden Kalevalaiset Naiset /
teksti ja kuva Anja Latvala

Vierailulla turvapaikanhakijanaisten
käsityökerhossa
Ruoveden kuntaan saapui vuoden 2015 syyskuun loppupuolella noin 140 turvapaikanhakijaa. Tulijat koostuivat
pääasiassa perheistä. Heissä oli muun muassa irakilaisia, afgaaneja ja myös afrikkalainen perhe. Saapuneista
yli puolet oli alle 18-vuotiaita. Uudet asukkaat sijoitettiin
Jäminkipohjan ja Visuveden kyliin, joissa oli tyhjiä kerrostalohuoneistoja.
Kunnassa toimittiin ripeästi, sillä lapset aloittivat välittömästi koulunkäynnin. Valmistavan opetuksen ryhmiä
perustettiin molempien kylien kouluihin yhteensä neljä.
Ruovesiläiset olivat avoimella mielellä tulijoita kohtaan,
yhteistä tekemistä pyrittiin löytämään. Myös Ruoveden
Kalevalaisten Naisten hallitus päätti osallistua kotouttamiseen kumppanuusohjelman mukaisesti. Visuveden
vastaanottokeskukseen oli perustettu käsityökerho, jossa
turvapaikanhakijoita opastamassa oli myös yksi yhdistyksemme jäsen. Tähän kerhoon myös hallituksemme lähti
vierailulle. Jokainen pakkasi mukaan lähinnä lastenvaatteita ja lankoja ym. käsityötarpeita sisältäviä avustuskasseja. Suomen talvessa pipot ja kaulaliinat olivatkin tarpeen. Kerhossa oli innostunut tunnelma, ja tulkin avulla
syntyi hieman keskusteluakin.
Kovin erilaisia ovat ihmisten tiet ja kohtalot tänä päivänä. Ja kuitenkin olemme kaikki samaa ihmissukua.

Kalevalaisten Naisten Liiton kes
27.–28.5. Maailma kylässä -festivaali Kaisaniemen
puistossa Helsingissä. Tule mukaan vapaaehtoiseksi kertomaan kalevalaisista naisista!
Ilmoittaudu toimistolle.
5.8.

Suomi 100 kansallispukujen tuuletus

30.9.

Kalevalaisten Naisten Liiton vuosikokous ja
Kalevala Korun 80-vuotisjuhlanäyttely Suomen
kansallismuseo

Yhdistyskuulumisia
<< Kalevalan päivän tapahtumassa perinteiset laulut sujuivat
Aila Viinikaisen kanteleen säestyksellä.

Suomussalmen Kalevalaiset /
teksti Katri Rissanen, kuva Anna-Liisa Helttunen

Kulttuurit kohtasivat
Kalevalan päivänä
”Kuka tämä on?” kysyn ja kuvaa, jossa Väinämöinen soittaa. Väinämöinen soittaa kanteletta ja koko luomakunta
hiljentyy kuuntelemaan. Vieressä istuva mies selaa arabiankielistä monistetta, löytää nimen ja vastaa hymyssä
suin: Elias Lönnrot.
Vastaus ei ollut huono, kun ottaa huomioon, että pakolaiset ovat asuneet Suomussalmella ja Suomessa ylipäänsä vasta muutamia kuukausia ja alkavat vasta tutustua
suomalaiseen kulttuuriin. Itse asiassa tämä uusi kuntalainen olikin ihan asian ytimessä.
Innostus oppimiseen näkyi hyvin Kalevalan päivän iltana
Suomussalmen Ämmän kammarilla, jonne Suomussalmen Kalevalaiset olivat kutsuneet kunnan kiintiöpakolaiset kuulemaan, miksi kyseisenä päivänä liehui Suomen
lippu tangoissa. Illasta kehkeytyi laulujen, kuvien ja laskiaispullien mukana lämminhenkinen rupeama, jossa
suomen ja arabian kielet iloisesti sekoittuivat.
Suomussalmen asukkaat edustavat kymmenkuntaa eri
kansallisuutta ja kulttuuria. Huhtikuussa järjestettiin
”Kulttuurien karnevaali”-iltapäivä, jolloin eri kansallisuudet esittäytyivät ja tutustuivat toisiinsa. Suomalaisia
edustimme me Suomussalmen Kalevalaiset.

iton kesän ja syksyn tapahtumia

ata!

ja
omen

14.10.

Muinaispuvusta marimekkoon -seminaari,
Suomen kansallismuseo. Seminaari aloittaa
vuoden 2017 Sukukansapäivät

10.11.

Kekri – oluen juhlaa Helsingissä yhteistyössä
Talonpoikaiskulttuurisäätiön kanssa

18.11.

Kalevalanmaa Suomen kansallisooppera. Lippu.fi

Raija Hekkala lauloi Kekrinä-laulun Suomussalmen
Kalevalaisten kekripidoissa marraskuussa. Yllä itse tehty
Muinais-Karjalan puku. Kuva Alpo Rissanen.

Suomussalmen
Raija Hekkalasta kunnallisneuvos
Tasavallan presidentti on myöntänyt kunnallisneuvoksen
arvonimen Suomussalmen Kalevalaisten hallituksen pitkäaikaiselle jäsenelle ja entiselle puheenjohtajalle Raija
Hekkalalle. Raija on ollut kunnanvaltuutettuna yhteensä
28 vuotta, joista 12 vuotta valtuuston puheenjohtajana ja
neljä vuotta varapuheenjohtajana. Myös kunnanhallituksen varapuheenjohtajana hän toimi neljä vuotta, ja nyt
on meneillään viides vuosi hallituksen puheenjohtajana.
Lisäksi hän on toiminut Kainuun maakuntavaltuustossa
ja on edelleen maakuntahallituksen jäsen.
Erityisopettajana leipätyönsä tehnyt kunnallisneuvos harrastaa laulamista, käsitöitä, hiihtoa ja marjanpoimintaa.
Myös Kalevalaisten Naisten Liiton toiminta on Raijalle
rakas harrastus. Hän on kuulunut Liiton hallitukseen, ja
hänet on palkittu osmansolmulla.

Onnea Raija!
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Muinaispukuni

Kansanrunoudentutkija
pukeutuu kansallispukuun
Teksti Katarina Eskola (o.s. Haavio)

Elsa Enäjärvi-Haaviosta on maalattu muotokuva, jossa
hän on pukeutunut muinaispukuun, muutoin hän suosi kansallispukua. Taulun on maalannut Anna Snellman-Kaila ja se kuuluu Väestöliiton kokoelmiin.
Äidilläni Elsa Enäjärvi-Haaviolla (1901-1951) oli Tuuterin
puku. Koska hän kuoli kun olin vielä lapsi, muistan vain
hämärästi hänet tuossa asussa. Lehtikirjoituksista luen
ja valokuvista näen, että puvulla oli käyttöä. ”Kansanrunoudentutkija pukeutuu mielellään kansallispukuun
ottaessaan vieraita vastaan kodissaan tai esittäessään
alaansa kuuluvia asioita järjestöjensä esitelmä- tai puhetilaisuuksissa”, kuvaili Alli Wiherheimo Elsa Enäjärvi-Haaviota Kotilieden (17/1950) kirjoitussarjassa Tunnettuja naisia.
Elsa Enäjärvi-Haavion kuoleman jälkeen Tuuterin puku
siirtyi seuraavan sukupolven käyttöön. Kuuluin Helkatyttöihin. Kansallispukuihin pukeutuneina lausuimme Ines
Laitinen-Sandbergin johdolla kansanrunoja juhlatilaisuuksissa eri puolilla Suomea. Kun Helkatytöt esiintyivät
Hyvinkäällä 1954, minulla oli äidin Tuuterin puku päälläni.
Olin silloin 14-vuotias. Tuossa puvussa myös sisareni Magdalena ja minä tanssimme purpuria 1960-luvun alussa
Tyttönormaalilyseon penkinpainajaisissa.

Tyttönormaalilyseon penkinpainajaisissa 1960 tanssivat purpuria (ryhmä
alhaalla oikealla) Katarina Haavio äitinsä Elsa Enäjärvi-Haavion Tuuterin
puvussa ja Satu Koskimies äitinsä Ulla Katajavuoren Aino-puvussa.

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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Minun koruni

Teksti Riitta Uosukainen, kuvat Eduskunta ja Kalevala Koru

Havaitsin jo lukiolaisena, miten korut toimivat tehosteina, vaikka niitä ei monta ollut. Jokaisella oli historiansa,
etenkin äitini saama kalevalakoru oli tällainen. Synnyin
Jääsken Ensossa 18.6.1942 takaisin vallatulla alueella.
Äitini synnytti minut yksin, muut olivat pommisuojassa.
Isä etsi apua ympäri pitäjää, ja kun hän palasi, olinkin
jo syntynyt. “Täälhä tää meiän desantti on“, hän lausui
isosiskon mukaan. Olin taatusti tasavallan rakastetuin
“desantti“. Äiti sai riipuksen niissä oloissa. Sota jatkui,
mutta tavallista elämää pyrittiin jatkamaan. Kaksivuotiaana alkoi evakkotaival. Kannoin korua mm. ensimmäisissä voittamissani puhekilpailuissa 17-vuotiaana.
Ompelin vaatteeni eduskunta-aikaan asti, mistä olen vieläkin ylpeä. Hääpukuni, iltapukuni, kaikki tulivat omista
käsistä, kunnes työ vei ajan. Puvut olivat äärimmäisen
yksinkertaisia, mutta materiaalin piti olla hyvää: marimekkokankaat, duchesse- tai thaisilkki. Korut hoitivat
katseiden vangitsemisen. Ensimmäinen todella näyttävä
oli Kaija Aarikan Tsaaritar, ketjut edessä ja takana. Saman
taiteilijan Arabeski-korvakorut ovat yhä upeat. Sain niihin liittyvän sormuksen taiteilijalta hänen näyttelystään
vähän ennen kuin hän jätti meidät.
Aarikasta alkoi muotoilijoiden korujen käyttö. Olin kesätöissä Artekissa 1963, ja se vaikutti. Tulin tuntemaan
näitä Suomen ylpeyshenkilöitä. Marja Suna on ollut hyvin tärkeä. Hänen Siemenkotansa – hopeaa ja kultausta
– kaulalla ja korvissa ovat herättäneet esim. kansainvälisissä puhemieskokouksissa huomiota ja ihailua. Jukka
Rintala on ollut myös tärkeä koru- ja pukusuunnittelijani.
Voisin kertoa yksittäisistä koruista, kuten Rouva Numero
Kolmen kolmiosaisesta lohtutimanttisormuksesta, tšekin
presidentin granaattikaulakorusta, makedonialaisten Ohridjärven helmistä, Norjan puhemieheltä saamastani Lapin korusta, Baltian maiden puhemiehiltä saaduista meripihkakoruista…
Mutta ehdottomasti suurimman ilon olen saanut kalevalakoruista. Eri maakuntien ja pitäjien ihmisistä on ollut
hauska nähdä korvissani korut vaikkapa Kuusamon Lämsän kylästä; samastuminen on valmis. Ennen muuta tuhatvuotinen Jääski-solki ja viikinkiaikainen Imatra-solki
valottavat maakuntaamme. Hopeiset Halikon käädyn ja
korvakorut sain mieheltäni ennen eduskuntaa, ja Suomen
hallitus jatkoi tarinaa niin ikään hopeisilla Uhtuan sotkalla ja merjalaisella rannekorulla täyttäessäni 50 vuotta.

Kun olen hopea-aarteeni ripustanut ylleni, se on huomattu. YK:ssa oli kokouksen jälkeinen vastaanotto, jossa oli
opiskelijoita tarjoilemassa. Muuan heistä alkoi keskustella koruistani, ja kun kuuli Kalevalasta, hän oitis lähti tutustumaan myös kirjaan! Halikon koruihin kiinnitti
huomion mm. Norjan pääsihteeri. “Riitta, miten sinulla
on beduiinihelmiä korussa”, kysyi tämä sivistynyt herrahenkilö. Arvelin, että löydössä voi olla etäisiäkin aineksia. Kun Jemenin puhemies beduiinien mailta sittemmin
antoi minulle kaulakorun, siinä oli täsmälleen samanlaisia hopeahelmiä kuin Halikon käädyissä on.
Suurin aarteeni on kultainen Aurinkoleijona-kaulakoru
vuodelta 1999. Minulla on sarjasta 1/180. Suomen onneksi sitä on enemmänkin valmistettu. Se oli merkki laman taittumisesta. Aurinkoleijonaa kantavat muodostavat minun mielessäni oikean oman leijonakoruheimonsa,
onpa kyseessä kultainen, hopeinen tai pronssinen koru.
Aurinkoleijona on todellinen voimakoru.

Kirjoittaja on valtioneuvos.
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Pisaroi
Design Heli Kauhanen
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