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Kohti kullaista kotia
Ahdistaa ja mielikin on maassa. Päiväkotilapset ovat ahdistuneita 
ja koululaiset, nuoret ylipäätään, puhumattakaan äideistä ja isistä 
ja ruuhkavuosien ahdistuksesta. Myös eläkeläiset ovat liittyneet ah-
distuneiden joukkoon. Näin meille kertoo media, myös sosiaalinen, 
ja näkyyhän tämä usein ympäristössämmekin. Mietin, pitäisikö olla 
huolissaan. Kyllä pitäisi, vaan mitä tehdä.

Olen asunut nykyisessä kodissani kohta kymmenen vuotta. Vielä 
nytkin, kun astun pitkän päivän jälkeen kotiovesta sisään, ajattelen 
usein ”kotona, ihanaa” ja huokaisen nautinnollisesti. Välillä tunnen 
jopa huonoa omaatuntoa siitä, että on niin mukava tulla kotiin ja 
olla siellä. Miksi minun pitäisi hävetä tällaista tunnetta? Tuntuu, 
että meissä elää todella syvällä ajatus siitä, että onnen määrä maail-
massa on vakio. Jos siis olen onnellinen, niin se on automaattisesti 
jonkun toisen onnellisuudesta pois.

En missään nimessä tarkoita sitä, että maailma olisi valmis ja kaikki 
juuri niin kuin pitääkin. Korjattavaa ja parannettavaa riittää ja tu-
lee varmasti riittämään meidän jälkeemmekin. Tarkoitan sitä, että 
ahdistusta saattaisi hyvinkin lievittää se, että ihan tietoisesti mietti-
simme niitä asioita, joista voimme olla iloisia, onnellisia ja tyytyväi-
siä. Sellaisen havainnon olen tehnyt, että usein ihmiset, jotka ovat 
läpikäyneet todella surullisia ja järkyttäviä asioita, ovat erinomaisen 
taitavia havaitsemaan pieniäkin hyviä asioita omassa elämässään.

Kalevalaisten Naisten vuoden 2018 teema on kalevalainen koti. Mie-
timme toimitusneuvostossa, että haluamme esitellä erilaisia koteja 
ja niissä asuvia erilaisia ihmisiä. Mainosmiesten keksimät sloganit 
”Matkalla kotiin!” ja ”Ihanaa olla kotona!” esiintyivät keskusteluis-
samme. Sanaan ’koti’ liittyy useimmille ihmisille paljon positiivisia 
mielleyhtymiä: koti on lämmin sana. Lähdemme kuluvan vuoden 
Pirroissa siitä, että ei ole kalevalaista kotia, vaan kalevalaisia koteja, 
meidän kotejamme!

Sen verran vielä tämän vuoden Pirroista, että perinneaiheiden lisäksi 
tulemme tarjoamaan luettavaksenne enemmän myös kirjallisuuteen 
ja rakkaaseen suomen kieleemme liittyviä artikkeleita. Erityisen iloi-
nen olen vuoden kolumnisteistamme: Tervetuloa kirjailija Virpi Hä-
meen-Anttila ja tutkija Niina Hämäläinen!

Kalevalaisia koteja miettiessäni ja kansallista ahdistusta pohtiessani 
tein uuden vuoden lupauksen: koetan joka päivä miettiä ainakin 
yhden asian, josta voin omassa elämässäni olla iloinen. Uskon, että 
tällä tavalla onnellisuuteni lisääntyy, ja aion edelleenkin kotiin tul-
lessani huokaista sydämeni pohjasta: kotona, ihanaa!

Joensuusta on muuten kirjattu vuonna 1937  
muistiin sananparsi: Ei onnea löyvä etsien,  
vaan eläen.

Kaikkea hyvää!
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Pirtti ja sotamuisto  
keskellä Helsinkiä
Helsingin ydinkeskustaan avautui vuonna 1946 ainutlaatuinen ja  
nimeään myöten kansallishenkinen ravintola – Kestikartano.  
Sen toimeenpanevana voimana oli Kalevalaisten Naisten Liitto. 

Sodan jälkeen avautunut Kestikartano oli edustava esi-
merkki 1940-luvun jälleenrakentamisesta ja niin kut-
sutusta förttitalismista. Romanttis- ja kansallishenkistä 
förttitalismia on pidetty vastareaktiona sodan rumuu-
delle. Muutamana sodan jälkeisenä vuonna arkkiteh-
tuurissa ja muotoilussa unohdettiin hetkeksi 1920-lu-

vun funktionalismin tiukkuus ja palattiin 1900-luvun 
vaihteen kansallisromantiikkaan. Modernistina tunnet-
tu arkkitehti Aarne Ervi suunnitteli kalevalaiseksi koko-
naistaideteokseksi itäsuomalaisen pirtin, jota valaisivat 
Paavo Tynellin Suomen luonnosta innoituksen saaneet 
koristeelliset valaisimet. 

Teksti Susanna Aaltonen, kuvat Helsingin kaupunginmuseo

”Kestikartanon sympaattiset pikkutuolit 
ja katajamosaiikkipöydät täydensivät 

hienosti interiööriä.”

Po
hj

ol
an

 e
m

än
tä

 L
ou

hi
 p

at
sa

s.
 K

uv
a 

Ka
le

va
la

 K
or

u.

pirta 1_2018.indd   4 16/01/2018   18.37



5

Kalevalaiset naiset  
Suomea jälleenrakentamassa
Ravintola Kestikartano oli rohkeiden naisten hanke, jossa 
haluttiin rakentaa ja rekonstruoida pala sodassa mene-
tettyä Karjalaa. Suomalaisia juuria oli haettu kalevalai-
sesta Karjalasta 1800-luvulta alkaen. Silloin arkkitehdit ja 
taiteilijat etsivät innostusta ja suomalaista tyyliä kansan 
parista ja erämetsistä. Tavoitteena oli rakentaa kansallis-
ta identiteettiä sekä vahvistaa itsenäistymispyrkimyksiä 
Venäjästä. Taide valjastettiin politiikan teon välineek-
si esimerkiksi kuuluisassa vuoden 1900 Pariisin Maail-
mannäyttelyssä. Tuusulanjärven rannalle syntyi useita 
karelianismin sävyttämiä taiteilijakoteja. Tavallaan pää-
määrät olivat yhteneväiset niin vuosisadan vaihteessa 
kuin 1940-luvun ravintola Kestikartanossa. Viittaamalla 
Suomen itäiseen kulttuuriperintöön haluttiin irrottautua 
ja tehdä eroa ensin Venäjän vallasta ja toisen maailman-
sodan jälkeen sodan voittaneesta Neuvostoliitosta.

Kaikenlainen toimeliaisuus ja optimistisuus olivat sodan 
jälkeen yleistä. Teollisuus kehittyi, kun sotakorvaukset 
hoidettiin Neuvostoliitolle. Jälleenrakennukseen kuului 
uusien kotien rakentaminen evakoille ja rintamamiehille. 
Kansakunta kasvoi, kun suuret ikäluokat syntyivät. Pu-
la-aika kuitenkin leimasi uutta aikakautta. Hankkeet vaa-
tivat kekseliäisyyttä ja vaivannäköä. Tästä Kestikartano 
on oiva esimerkki. Rakennustarvikkeista ja työmiehistä 
oli pulaa, ja kun ravintola valmistui, ruokien raaka-aineet 
olivat kortilla. Onneksi kalevalaiset naiset olivat tarmok-
kaita, ja ravintolan suunnittelijoiksi saatiin maan parhaat 
tekijät: arkkitehti Aarne Ervi, sisustusarkkitehti Maija 
Taimi, valaisinsuunnittelija Paavo Tynell sekä tekstiilitai-
teilijat Laila Karttunen ja Greta Skogster-Lehtinen.  

Rumasta sodasta kauniiseen arkeen
Arkkitehti Aarne Ervi oli Kalevalaisten Naisten luot-
tosuunnittelija. Hän suunnitteli Kestikartanon lisäksi äi-
tikodit Luumäelle ja Murolen Ruovedelle. Ne ovat hyviä 
esimerkkejä sodan jälkeisestä halusta panostaa nimen-
omaan tulevaisuuteen ja lapsiin. Lisäksi Ervi suunnitteli 
toteuttamatta jääneet työpajat ja asunnot Helsinkiin. Ervi 
oli myös tuomarina Kalevalaisten Naisten Liiton vuonna 
1945 järjestämässä huonekalukilpailussa. Länteen suun-
tautuneesta viennistä hyvä esimerkki oli New Yorkin Fin-
land House -hanke, jossa kalevalaiset naiset olivat aktii-
visesti mukana. Ervi suunnitteli Suomen näyteikkunaksi 
Finland Housen ravintolan ja myymälätilat.

Ervin henkilökohtainen kosketus itään oli peräisin sota-
vuosilta, jolloin hän oli suunnitellut Puolustusministeriölle 
koulutus- ja rajakämppiä sekä saunoja. Rajakämpän Ervi 
suunnitteli omien sanojensa mukaan ”eräseudun yksinäi-
syyteen rakennettavaksi ja tyypilliseksi Karjalan vanhaan 
rakennustapaan liittyväksi tavalliseksi hirsitaloksi.”

Aarne Ervi oli monipuolinen suunnittelija, jonka tuotan-
toon kuului arkkitehtuurisuunnittelun lisäksi teollista 
muotoilua sekä sisustus- ja puutarhasuunnittelua. Ervi 
suunnitteli suuria uudisrakennuskohteita, kuten Suomen 
ensimmäisen elementtirakennuksen, Helsingin yliopis-

ton instituuttirakennuksen Porthanian. Suurhankkeiden 
ohella hän suunnitteli paljon yksityiskoteja ja teki run-
saasti sisustussuunnitelmia vanhoihin rakennuksiin ja 
tiloihin. Niissä tilaajien toiveet ja olemassa oleva arkki-
tehtuuri sanelivat erityiset ehtonsa. Tällaisia kohteita oli-
vat juurikin Ravintola Kestikartano ja New Yorkiin tehty 
Finland House.

On selvää, että kaikkia kohteita ja niiden yksityiskohtia Ervi 
ei tehnyt itse, vaan hänellä oli apunaan arkkitehtitoimiston-
sa väki. Kestikartano on hyvä esimerkki Ervin tavasta jakaa 
töitä eri suunnittelun ammattilaisille. Ervi itse näyttää piirtä-
neen Kestikartanoon yhden sen pienimmistä esineistä, läpi-
mitaltaan yhdeksän senttiä korkean katajaisen munakupin. 
Hän hahmotteli myös tynellimäistä valaisinta.  

Lopullisessa sisustuksessa näkyi monen suunnittelijan 
kädenjälki ja osaaminen. Tekstiilitaiteilijat Laila Karttu-
nen ja Greta Skogster-Lehtinen suunnittelivat tekstiilit. 
Skogster-Lehtisen tuohitapetin materiaalivalinta kertoi 
pula-ajan kekseliäisyydestä, johon yhdistyi suomalais-
kansallinen hengen manifesti. Tuohea perinteisempää ja 
suomalaisempaa materiaalia on vaikea keksiä. Kestikar-
tanon kokonaistaideteoksen idean kruunasi tekstiilitai-
teilija Laila Karttusen suunnittelemat tarjoilijoiden asut, 
joiden esikuvat palautuivat muinaispukuihin. 

”Hirsiseinillä sisustetussa Kesti-
kartanossa karjalainen miljöö oli 

keskellä urbaania Helsinkiä.”

(jatkuu) >>
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Huonekalut suunnitteli sisustusarkkitehti Maija Taimi. 
Taimi sai ehkä suunnittelutehtävän veljensä arkkitehti 
Erkki Taimen ansiosta. Erkki Taimi kaatui sodassa, mutta 
oli tehnyt Ervin kanssa yhteistyötä 1930-luvulla. Maija 
Taimi oli Stockmannin piirustuskonttorin suunnittelija, 
jonka tuotantoa on tutkittu vasta valitettavan vähän. 
Kestikartanon sympaattiset pikkutuolit ja katajamosaiik-
kipöydät täydensivät hienosti interiööriä, jossa tilaa hal-
litsevin elementti oli punahonkahirsiset seinät.  

Kodin sydämenä on aina pidetty uunia, niin myös Kes-
tikartanossa, jossa avotakan ja leivinuunin yhdistelmä 
toi mieleen pirtin sisustuksen. Sen merkitys oli kuitenkin 
pelkästään symbolinen, koska uunin käyttöön ei saatu 
viranomaisten lupaa. Kestikartanon kodinomaista, karja-
laista tunnelmaa täydensivät kansatieteelliset esineet, ku-
ten kiulut ja kolpakot. Seinillä oli karhuntaljoja ja ryijyjä. 

Lumihiutalevalaisin suomalaisuuden tulkkina
Valaisinsuunnittelija Paavo Tynell edusti Kestikartanon 
suunnittelijoiden joukossa vanhempaa sukupolvea, jolle 
1940-luvun loppupuoli oli tuotteliasta aikaa. Suurin osa 
Tynellin valaisimista sai tuolloin esikuvan luonnosta ja eri-
tyisesti kukista. Kasvi- ja lehtiaiheita Tynell oli käyttänyt jo 
1920-luvulla. 1930-luvun funktionalismi hillitsi suunnitte-
lua, mutta 1940-luvun romantiikka herätti kasviaiheet en-
tistä mielikuvituksellisimpina henkiin. 1940-luvulla kypsyi 

Tynellin feminiininen ja sensuelli isoäidin pitsipöksyiksi 
kutsuttu dekoratiivisuus, joka sai myös jäljittelijöitä. Ni-
mitys viittasi malleihin, joissa messinkivarjostimissa oli 
pienenpieniä reikiä, pitsikuvioita, valoa siivilöimässä. Täl-
laisia valaisimia oli myös Kestikartanossa. 

Kestikartanoon hääsaliin suunniteltu messinkinen ns. lu-
mihiutalevalaisin on eittämättä Tynellin kaikkein omape-
räisin valaisin. Sen erikoisuus on lukuisissa sademaisesti 
leijailevissa messinkisissä hiutaleissa, jotka alhaaltapäin 
valaistuna heijastuvat kattoon luoden illuusion monin-
kertaisesta määrästä putoavia hiutaleita. Lumihiutaleva-
laisin levisi Kestikartanon hääsalista erilaisina versioina 
Amerikkaan asti. Siellä Tynellin valaisimia myytiin edellä 
mainitun Finland Housen myymälässä.  

Kestikartanon kohtalo
Kestikartano avattiin Helsingin Keskuskadulla Kalevalan 
päivänä 28.2.1946. Kohteessa kulminoituu 1940-luvulla 
käyty sota ja sodan jälkeinen rauhaan palaamisen aika. 
Kalevalaisten naisten tilaamassa isänmaallisuutta henki-
vässä sisustuksessa näkyivät Ervin omat sodanaikaiset 
korsuarkkitehtuurisuunnitelmat. Hirsiseinillä sisustetus-
sa Kestikartanossa Ervi siirsi karjalaisen miljöön keskelle 
urbaania Helsinkiä. Eräänlainen sotamuisto koki sisus-
tuksille kuitenkin tyypillisen kohtalon. Se hävitettiin 
vuonna 1967.

Louhen pihassa oli Emil Halosen tekemä voimakastahtoinen Pohjolan emäntä Louhi.  
Taiteilija G. A. Jysky oli maalannut kattoon kalevalaisaiheisen tähtitaivaan, jossa 
tuikkivat metallista tehdyt pienet tähdet. Tähtiaihe toistui myös Tynellin valaisimissa 
ja ravintolan ruokalistojen kannessa.

Kestikartano-verkkonäyttely avautuu Kalevalan päivänä  
osoitteessa www.kestikartano.com. Tervetuloa digitaaliseen Kestikartanoon!
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ja harrastaa arkkitehtuuria ja muotoilua.
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Hirvensalon ekumeeninen kappeli, Sanaksenaho arkkitehdit. 
Kuva Jussi Tiainen
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Kaunista puuta

Teksti Petra Nikkinen 

Tiilitalossa asuu onnellinen perhe. Näin mainostettiin 
tiilitaloja 1970-luvulla, jolloin rakentamisen vauhtia hal-
litsivat tiilestä ja betonista tehdyt talot. Sitä ennen, aina 
1950-luvulle asti, rakennuskantaa  oli hallinnut puura-
kentaminen, mutta teollistumisen myötä betoni alkoi 
dominoida rakentamista. Silti voisi edelleen kuvitella, 
että Suomen tunnettuus metsien maana näkyisi myös 
rakennuskannassa. Näin ei kuitenkaan ole. Lukumääräi-
sesti Suomessa on eniten puutaloja, mutta kerrostaloista 
ja julkisista rakennuksista puurakentaminen muodostaa 
ainoastaan noin 4-8 prosentin osuuden. Aalto yliopiston 
puuarkkitehtuurin professori, arkkitehti Pekka Heikkinen 
ihmettelee ristiriitaa toiveiden ja tulosten kesken.

– Se on varsin pieni prosentuaalinen osuus ja sisältää 
ristiriidan, koska tutkimusten mukaan ihmiset haluavat 
asua puutaloissa.

Pekka Heikkinen on yksi suomalaisen puurakentamisen 
guruista, joka on seurannut pitkään suomalaista puura-
kentamista ja -arkkitehtuuria alan näköalapaikalta. Hän 
vetää Aalto-yliopistossa useita puuarkkitehtuuriin liitty-
viä tutkimuksia sekä opettaa tulevia arkkitehteja. 

– Olemme työskennelleet vuosikymmeniä suomalaisen 
puurakentamisen ja -suunnittelun eteen, mutta jostain 
syystä meidät tunnetaan edelleen paremmin maailmalla 
kuin Suomessa. Toivoisin, että meillä olisi kotimaassa en-
tistä vahvempi rooli kehitystyössä.

Rauhoittava puu
Tällä hetkellä Japanissa, saksankielisissä maissa ja muis-
sa Pohjoismaissa rakennetaan aktiivisesti puusta. Erityi-
sesti japanilaiset uskovat puun rauhoittavaan voimaan. 
Pekka Heikkisen mukaan Japanissa uskotaan, että puuta-
lossa asuessa jopa verenpaine laskee. 

– Kai siinä on jonkinlainen perä. Hyvin rakennettu 
puutalo on aina houkutteleva ja erityisesti massiivipuu 
on rauhoittava materiaali. 

Suomalainen puuarkkitehtuuri tuntuu olevan muutenkin 
Japanissa ja muualla maailmalla tunnettua. 

– Kun avaa minkä tahansa kansainvälisen arkkiteh-
tuurijulkaisun, kerrotaan niissä erittäin korkeatasoisista 
puusta tehdyistä rakennuksista. Useimmiten mukana on 
myös suomalaisia esimerkkejä kuten Kuhmon koulu ja 
Hirvensalon ekumeeninen kappeli. 

– Suomessa saadaan iso osa elinkeinoa puusta ja se 
totta kai näkyy myös arkkitehtuurissa. Perisuomalainen 
yksinkertaisuus ja keveydestä huolimatta arkkitehtuurin 

raskaus – uskon, että tätä osaamistamme osaavat arvos-
taa muutkin. Korostan kuitenkin, että puurakentaminen 
on laadukasta silloin, kun se tehdään erityisellä huolella 
ja ajatuksella. Honteloissa pakettitaloissa ei ole paljoa-
kaan suomalaista.  

Puussa on Heikkisen mukaan myös moniaistisuutta. 
– Suunnittelimme Espanjan Madridissa järjestettyyn 

Solar Decathlon -tapahtumaan puisen Luukku-talon. Lä-
hes kaikki näyttelyn 200 000 vierailijaa hivelivät seinien 
pintoja. Sitä ei tapahdu betonirakennusten yhteydessä. 
Puu houkuttelee lähestymään ja antaa mahdollisuuden 
hyvin erilaisiin tulkintoihin. Se on moniaistillinen mate-
riaali, jossa yhdistyvät toisaalta moderni ja nykyaikainen 
arkkitehtuuri, toisaalta hyvin perinteinen materiaali. 

Puurakentaminen on taitolaji
Puurakentaminen on nyt pinnalla, mutta siihen liittyvä 
viimeaikainen viestintä on ollut kosteusvaurioiden värit-
tämää. Helsingin Jätkäsaareen valmistuvien kahdeksan-
kerroksisten puuasuinkerrostalojen liitosalueilta on löy-
tynyt hometta, josta on uutisoitu laajalti. Se harmittaa 
professori Heikkistä. 

– On ollut täydellisen harkitsematonta rakentaa talot 
ilman sääsuojaa. Teltassa rakennettaessa olosuhteet ovat 
aina vakiot, säästä huolimatta. Monet asiantuntijat, minä 
mukaan lukien, suosittelivat teltassa rakentamista, mutta 
sitä ei käytetty. Tämä oli turha moka, jonka olisi voinut 
helposti välttää. Nyt se on aiheuttanut puurakentamiselle 
kohtuuttoman suuren imagotappion.

Onnistuneita hankkeita on onneksi kuitenkin useita. Kuh-
mon Tuupalaan valmistui viime marraskuussa kolmesta 
rakennuksesta koostuva 5 500 neliön laatuaan ensimmäi-
nen koulu, joka on valmistettu massiivipuurakentamisen 
CLT-elementti- ja liimapuutekniikalla. Elementit on teh-
ty lähialueiden metsien kuusipuista. Edellisessä kunnan 
koulussa oli sisäilmaongelmia ja tutkimuksen mukaan ei 
ollut varmuutta, että ongelma saataisiin remontissa pois-
tettua. Kunta päätti näin rakentaa uuden koulun tilalle. 
Materiaaliksi valittiin puu, joka on kouluympäristöön 
erinomaisesti soveltuva sen tutkitusti rauhoittavan vaiku-
tuksensa takia. Koulu valittiin vuoden 2017 Pohjois-Suo-
men parhaaksi rakennusteoksi.

Pekka Heikkinen toteaakin, että laadukasta puurakenta-
mista Suomessa osataan tehdä, kun vain tahtoa löytyy. 

(jatkuu) >>

Puu on moniaistillinen materiaali, josta voi rakentaa näyttäviä ja aikaa kestäviä rakennuksia.
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– Suomessa rakennetaan ilmaston takia yleensä erittäin 
huolella. Luotan suomalaiseen osaavaan insinöörin sekä 
asiaan perehtyneisiin arkkitehteihin. Tosin syvällistä 
osaamista täytyy vieläkin erityisesti etsiä. Olen joutunut 
usein neuvomaan urakoitsijoita – jos puurakentamista ei 
tunneta kunnolla, niin tehdään varman päälle, mikä aina 
maksaa ekstraa. 
 
Puusta on moneksi
Puuta Suomessa ei ainakaan puutu. Keskikokoiseen ker-
rostaloon tarvittava puuaines kasvaa Suomessa reilussa 
minuutissa. Se kertonee vauhdista, kuinka paljon Suo-
men metsät puuta tuottavat. Puurakentamisen etuja ky-
syttäessä vastaukset tulevatkin Heikkiseltä yhdellä hen-
käyksellä. 

– Helppo saatavuus, keveys, ympäristöystävällisyys. 
Rakentamisen ympäristövaikutuksen aiheuttamat kasvi-
huonepäästöt ovat noin 40 prosenttia teollisuuden pääs-
töistä. Siten ei ole yhdentekevää, miten ja millä raken-
netaan. Puun iso etu on sen uusiutuvuus eli se kasvaa 
uudelleen. Voi sanoa, että se on ylivoimainen materiaali 
sen ympäristövaikutuksen kannalta. Hyvän puutalon tu-
lisi kestää vähintään 100 vuotta, joten sen rakentamiseen 
kannattaa oikeasti panostaa. 

Pekka Heikkinen itse asuu sanojensa mukaan ”tyypilli-
simmässä mahdollisessa suomalaisessa puutalossa”, jäl-
leenrakennuskauden A2-mallitalossa, joka on rakennettu 
vuonna 1952. 

– Talo on tehty pula-ajan materiaaleista. Olemme pe-
ruskorjanneet talon kerran kunnolla ja se kestää ainakin 
seuraavat 65 vuotta. 
Puutalossa asuva professori toteaa tulevaisuuteen tähy-
tessä, että paljon hyvää on tehty. 

– Suomi on edelleen pieni toimija, jos vertaan meitä 
kansainvälisiin vastaaviin. Uskallan silti sanoa, että teem-
me monta asiaa paremmin. Meillä on paljon ylpeyden-
aiheita, mutta ehkä se lopullinen totuus vielä puuttuu. 
Meillä on menossa monta eri tapaa puukerrostaloraken-
tamiseen, mutta ei vielä sellaista, mikä löisi kokonaisuu-
dessaan läpi. Hyvä niin – meillä on siten vielä tehtävää.

Pekka Heikkinen luotsaa tulevia arkkitehteja  
puuarkkitehtuuriin. – Kestää kymmenisen vuotta,  

että heillä on riittävä osaaminen tälle alalle.  
Kuva Kimmo Räisänen.

”Puurakentamista Suomessa osataan tehdä,  
kun vain tahtoa löytyy.”

Arkkitehti Pekka Heikkinen valmistui vuonna 1991 
Teknillisestä korkeakoulusta ja aloitti kolme vuotta 
myöhemmin opetustehtävissä. Hän on Aalto yli-
opiston Wood Program -ohjelman ja arkkitehtuurin 
laitoksen johtaja ja kansainvälisesti tunnettu puura-
kentamisen asiantuntija. 

Heikkinen on ryhmineen vastaanottanut useita 
kymmeniä kotimaisia ja kansainvälisiä palkintoja, 
mutta toteaa tekevänsä kaikkea mahdollista ”kah-
vinkeittämisestä kongressien järjestämiseen”. Hän 
vastaanotti viime vuonna kansainvälisen Wood 
Architecture News WAN –palkinnon sekä Espoo 
Ambassador -tunnustuksen työstään puuarkkiteh-
tuurin eteen. 

Kuhmon Tuupalan koulu on esimerkki onnistuneesta  
puurakentamisesta. Kuva Martti Huusko / Huzza.
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KOLUMNI

Jos alakoulussa piti piirtää talo, piirsin harjakattoisen 
mökin. Siinä oli ovi ja ristikkoikkuna ja katolla piippu, 
josta nousi savu. Ovelle kiemursi polku hattaralatvaisten 
puiden ja päivänkakkaroiden välistä. Vaikka asuin lähi-
össä kerrostalossa, tällainen oli kuvani talosta ja kodis-
ta. Samanlaisia olivat muidenkin lasten piirrokset. Myös 
aikuisten tavat kertovat mökkihaaveesta. Suomalaiset 
harrastavat mökkeilyä, ja yli puolet suomalaisista asuisi 
mieluiten omakotitalossa. Itse sana vihjaa, että tämä asu-
mismuoto on ”oma” ja ”kotoinen”.

Mutta mistä tulee haave maalaismökistä?
Vietin lapsena kesiä maalla puuseppä-isoisäni 1930-lu-
vulla rakentamassa talossa. Siihen kuului tupa uunei-
neen, kaksi kamiinoilla lämmitettyä kamaria sekä pors-
tua ja rakentamaton vintti, jotka olivat kylmätiloja. Se oli 
mukava talo, mutta en tuntenut oloani siellä mukavaksi.

Mummolassa elettiin yksinkertaisesti. Sähkö oli vedet-
ty 1950-luvulla valaistusta varten ja puhelinlinja saatiin 
1960-luvulla. 1970-luvun lopulla ilmestyivät pistorasiat, 
lämpöpatterit, jääkaappi ja televisio, mutta lapsuuteeni 
ne eivät kuuluneet. Porstuassa oli ruokakomero kuiva-
ruokaa varten ja pilaantuvat ruokatarpeet säilytettiin joko 
perunakellarissa, johon päästiin ulkoa, tai maakellarissa, 
johon avautui jännittävä luukku keskeltä tuvan lattiaa. 
Vesi haettiin kaivosta ja tarpeilla käytiin pihan perällä.

Nämä piirteet eivät kuitenkaan  
häirinneet minua, vaan aivan muu.
Ennen Suomessa asuttiin ahtaasti. Kotini oli pieni kol-
mio, johon piti sulloa vanhemmat, kaksi lasta ja toinen 
mummoistani. Sinne poikkesi Helsingissä käyviä sukulai-
sia, jotka tahtoivat ilmaisen kortteerin ja ateriat. Ahtautta 
piti sietää, mutta se kiristi hermoja. Mummolassakaan ei 
ollut yksityistä tilaa. Toisessa kamareista asui vuokralla 
vanha pariskunta. Se ei ollut tavatonta, monessa talos-
sa lähiseudulla oli alivuokralaisia. Mutta minua pelotti-

vat ventovieraat, varsinkin vanha rouva. En ymmärtänyt 
hänen puhettaan: hän ei pannut tekohampaita suuhun 
kuin syödessään. Vaikka hän pelkoni laannuttua osoit-
tautui kiltiksi, väkeä oli kerta kaikkiaan liikaa. Pakenin 
metsään.

Kotini oli lapsena lähiössä ja kun sain omia lapsia, muu-
tin takaisin lähiöön. Välissä asuin kaupungissa. Oli haus-
ka päästä kävellen joka paikkaan, mutta ikävöin puh-
dasta ilmaa, puita ja linnunlaulua. Kerrostaloasujanakin 
tahdon ympärilleni luontoa, ja kauempana Helsingistä 
saa samalla rahalla enemmän tilaa. Ehkä en kaipaakaan 
mummolaa, vaan metsää?

Kesäisin vietän kuusi viikkoa metsän reunassa vuokra-
mökillä. Siellä on sähkö ja viemäröinti ja kaikenlaista 
teknologiaa, joka kuuluu nykyajan mökkielämään. En 
käytä kuin muutamaa kapineista, ja välillä mietin, olisi-
ko ”mummonmökissä” kotoisempaa. Voin tinkiä muka-
vuudesta, jos saan asua ja järjestää kaiken oman mieleni 
mukaan.

Sitten mieleeni muistuu, mihin kaikkeen tarvitsen säh-
köä. Kun sähkökatko kesti toissa kesänä kolme vuoro-
kautta, elämä vaikeutui nopeasti. Oli keksittävä äkkiä 
kylmätila ruoalle. Mökin vesipumppu toimi sähköllä, jo-
ten käyttövesi piti kantaa järvestä ja juomavesi kaupasta 
kymmenen kilometrin päästä. Jos kotini olisi mökki, tä-
hän pitäisi varautua.

Luultavasti koti mummonmökissä jää haaveeksi, koska 
vihaan muuttamista. Juurrun monin säikein paikkaan, 
josta on tullut kotini. Koti merkitsee minulle paitsi omaa 
rauhaa ja luonnon läheisyyttä, myös sitä, mikä on tur-
vallista ja tuttua. Kirjat ovat työni ja elämäni, yhdistän 
ne kotiin, enkä luovu ikinä kirjahyllyistäni. Otan kirjoja 
matkalle mukaan, ladon ne yöpöydälle, ja niistä tulee ko-
toinen olo.

Mistä sinun kotisi syntyy?

Haave mummonmökistä
Kalevalaisten naisten tämän vuoden teema on kalevalainen koti.  

Kun kuulin sen, mielessäni heräsi heti kysymys, mikä on minulle koti.

Teksti Virpi Hämeen-Anttila, kuva Otava / Mirva Kakko
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Kalevalainen kulttuuriperintö näkyy Markun ja Sirpan 
kotona taulujen, muistoesineiden ja perinteiden luoman 
lämmön kautta. 

– Me olemme olleet onnekkaita. Meillä on ollut elä-
mässämme jo monta oikeaa kotia. Olemme syntyneet so-
tien jälkeen 1945 ja 1946 pula-ajan, mutta myös Suomen 
jälleenrakentamisen lapsina.

Kosketuksen karjalaisiin juuriinsa Markulle toi isän syn-
nyinseutu Taipalsaarella Etelä-Karjalassa, missä Markku 
vietti lapsuuden kesiään, samoin kuin Kainuussa, Sotka-
mossa, äidin lapsuudenkodissa. Myös Sirpan sukujuuret 
ovat vahvasti Etelä-Karjalassa Lappeenrannan seudulla 
niin äidin kuin isänkin puolelta.

Markun vanhemmat tapasivat ja rakastuivat toisiinsa so-
dan aikana Itä-Karjalassa. Markun isä toimi valistusup-
seerina ja äiti lottana. Sodan jälkeen he toimivat setle-
menttiliikkeessä: Saul Nieminen opistojen rehtorina ja 
Elvi äidinkielen opettajana. Molemmat olivat myös kir-
jailijoita ja kulttuurivaikuttajia. He olivat varttuneet maa-
seudulla ja olivat sukujensa ensimmäisiä ylioppilaita ja 
korkeakoulun käyneitä. 

Markku on kirjoittanut Isät Suomessa, sydän Karjalassa 
-kirjan omista juuristaan. Kodin perintönä Markku on 
oppinut toteuttamaan unelmiaan, puuttumaan epäkoh-
tiin ja ajamaan asioita eteenpäin – ja rohkaisemaan myös 
muita tekemään niin. 

Lapsuuden kodista hyödyllisiä  
oppeja aikuisuuteen
Sirpan koti sijaitsi Lauritsalassa, Kaukaan tehtaan kyljessä. 
Isä ja äiti kävivät ansiotyössä ja niinpä isän vanhemmista, 
mummista ja papasta, tuli lapsuuden tärkeimmät aikuiset. 

– Elin suuren osan lapsuuttani suurperheessä. Itselläni 
oli kaksi sisarusta, sisar ja veli. Olin vanhin lapsista. Kos-
ka olimme vähävaraisia, totuin siihen, että asioita piti 
jakaa ja ottaa toiset huomioon. Vanhempien kunnioitta-
minen, teititteleminenkin oli yleinen tapa. Olin ns. suurta 
ikäluokkaa, niinpä kävin kansakoulun kahdessa vuoros-
sa ja luokat olivat suuria. Isoäiti ja isoisä olivat aktiivisia 
osuustoimintaihmisiä, niinpä minulla oli mahdollisuus 
tutustua moniin erilaisiin ihmisiin ja toimintatapoihin.

Isoisältä Sirpa sai kipinän kuvataiteisiin, samoin teatteriin. 
– Isoisä, samoin kuin isäkin, toimivat työväen näyt-

tämöllä. Isoäiti, joka hoiti kodin, oli kotitalousihminen. 
Häneltä sain oppia ruoanlaittoon sekä käsitöihin.

Yhteinen taival alkoi kesällä 1965 
Markku oli jo aloittanut opinnot Helsingin yliopistossa ja 
oli suorittamassa asepalvelustaan Suomenlinnassa. Sir-
palla oli syksyllä alkamassa Lauritsalan yhteiskoulussa 
viimeinen luokka ennen ylioppilaskirjoituksia. Oli vuosi 
1965, juhannukseen oli viikon verran aikaa. 
Markku oli lomalla armeijasta ja tuli tapaamaan serk-
kuaan Maisaa.  Maisa oli Sirpan parhaimpia ystäviä ja 
Sirpa sattui tulemaan paikalle rättisitikallaan. 

– Markku kysyi, tulisinko hakemaan häntä Helsin-
gistä Kauppatorin rannasta juhannuslomalle. Olin vasta 
hiljakkoin saanut ajokortin enkä ollut ajanut juurikaan 
Lappeenrannan ulkopuolella, joten emmin ja sanoin, että 
tuskin kotiväki päästää minua lähtemään. Markku sanoi, 
että mennäänpä kysymään! Niin mentiin ja kotiväki sa-
noi, että mikäpä siinä, jos Sirpa uskaltaa.

Sirpa uskalsi ja niin ensimmäistä yhteistä juhannusta 
vietettiin viikon kuluttua. Tuolloin myös Sirpa esiteltiin 
Markun kotiväelle. 

Vahvat juuret,  
lämmin koti ja pitkä  
yhteinen historia
Yhteinen intohimo Karjalaa ja Kalevalaa kohtaan  
yhdistävät Markku ja Sirpa Niemistä. Tänä päivänä  
he edistävät karjalaista kulttuuria Juminkeko-säätiön  
toiminnan kautta. 

Teksti Sini Tasanen
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– Lokakuussa menimme kihloihin. Markulla oli isänsä 
yleisradion mikrofoni ja kävimme haastattelemassa en-
sinnä molempien kotiväkeä ja sitten ihmisiä Lappeen-
rannan kadulla kysellen, että tietävätkö he, mikä päivä 
tänään on? Nauha on edelleen tallessa. Koulussa jouduin 
rehtorin puhutteluun, kun hänen tietoonsa oli kantautu-
nut kihlausuutinen. Tilannetta kuitenkin pehmensi se, 
että rehtori tunsi Markun isän.

– Menimme naimisiin kesäkuussa 1966. Markun isä vih-
ki meidät Joutsenon kirkossa. Kotien, yhteisten pesien 
rakentaminen alkoi Helsingissä tuona syksynä. Asuim-
me Etelä-Haagassa, Kalliossa ja Lauttasaaressa opiske-
lija-asunnoissa. Ensimmäinen kolmesta lapsestamme 
syntyi 1969. Muutaman vuoden kuluttua tiemme kohti 
Kainuuta ja Kuhmoa alkoi Hirvensalmen ja Tuusniemen 
kautta. Muuttokuormat kasvoivat kerta kerralta. Olem-
me asuneet Kuhmossa samassa asunnossa, Timoniemen 
koulun tiloissa, vuodesta 1977.

Koti toimii identiteettien jatkeena
– Koti on lämmin ja kaunis sana.  Etymologisen sanakir-
jan mukaan siinä on johdoksia kotaan, kohtuun, emään. 
Koti on suoja. Se on parhaimmillaan ihmisen itselleen 
luoma tila, jossa voi rentoutua, latautua, kerätä voimia. 
Monelle nykypäivän hädänalaiselle se saattaa olla katos, 
kyhäelmä, joka tarjoaa minimaalisen, tilapäisen suojan. 

Koemme, että myös kieli on ihmisen koti samoin kuin 
omaan kulttuuriin liittyvät perinteet.

Sirpa ja Markku Nieminen ovat kulkeneet yhteistä tai-
valtaan melkein 53 vuotta. Ihailtavaa virstanpylvästä, 
50-vuotishääpäivää, he juhlivat suuren sukulais- ja ystä-
väpiirin kanssa kaksi vuotta sitten. 

– Kodit ovat tuntuneet aina omilta, olipa se alivuokra-
laishuone, yhden huoneen ja keittokomeron tila - mikä 
tahansa. Aina olemme pyrkineet luomaan siitä itsemme 
näköisen.

Sirpa tunnustaa olleensa dominoivampi sisustusasioissa, 
mutta olettaa, että mieltymykset ovat olleet samansuun-
taisia, koska moitteita ei ole ilmaantunut. Markulla on 
lisäksi oma tila, talo Karjalan tasavallan Paanajärven ky-
lässä, jonka hän on voinut sisustaa aivan omin voimin ja 
taidoin. 

– Koti on tavallaan myös identiteetin tai yhteisten 
identiteettien jatke. Koti heijastaa makua, elämänarvoja 
ja henkilöhistoriaa. Opiskeluaikana ihanteena kalustuk-
sessa ja kodin ilmeessä oli askeettinen ja niukka linja. 
Ote on siitä lähtien lipsunut ja kotimme on tällä hetkellä 
täynnä esineitä, jotka kertovat tapaamistamme ihmisistä, 
matkoistamme, harrastuksistamme, lapsistamme, lapsen-
lapsistamme ja jopa lapsenlapsenlapsestamme. Kalustus 
koostuu perityistä, itse rakennetuista ja ostetuista huone-
kaluista, Sirpa kuvailee.

(jatkuu) >>

Sirpa lukee Markun työhuoneessa. Kuva Markku Nieminen.Markku tekemässään kiikkutuolissa.  
Taustalla Margarita Kolobovan Ilmatar.  
Kuva Sirpa Nieminen.
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Näkyvintä vieraille Sirpa ja Markun kodissa ovat var-
maankin taulut, jotka kertovat yhteisestä elämäntyöstä 
Kalevalaan liittyvän kulttuuriperinnön parissa. Markun 
työhuoneen täyttävät eri maiden taiteilijoiden tulkinnat 
Ilmattaresta, olohuonetta hallitsee muotokuva Bui Viet 
Hoasta, Kalevalan vietnamintajasta. 

– Vietnam muutoinkin ja Karjala-kiinnostus ovat mo-
nella tavalla esillä kotonamme, kertoo Sirpa. 

– Omaa tarinaansa kertovat tietysti kirjahyllyt ja niiden 
sisältö. Kirjat ovat kodin sydän ja muisti.

Mikä on tärkein oppi, minkä  
olette antaneet eteenpäin?
Sirpa toteaa, että sitä on vaikea itse arvioida. 

– Ainakin itse olen pyrkinyt korostamaan sitä, että elä-
mä tarjoaa koko ajan valintoja, isoja ja pieniä. Valinta on 
aina valinta, joka johtaa johonkin ja siksi se on tärkeää.

Markku arvelee, että ehkä tärkein anti on ollut Kaleva-
laan liittyvän kulttuuriperinnön esille nostaminen. 

– Juminkeon toiminta on varmaankin merkittävintä, 
mikä meistä jää, vaikka me sen perustajina ja vuosikym-
meniä pyörittäneinä unohtuisimmekin vain maininnaksi 
historiikkien sivuille. Ehkä parhaiten elämään jäämme 
lastemme, lastenlastemme ja lastenlastenlastemme aja-
tuksiin ja – toivon mukaan – jopa tekoihinkin. Luulenpa, 
että ämmölä on paikka, joka on ollut heille yhtä tärkeä 
kuin heidän omat kotinsa.

”Koti heijastaa makua, elämänarvoja ja henkilöhistoriaa.”

Sirpa ja Markku Nieminen ovat Juminkeko-säätiön 
kantavia voimia. Säätiö ylläpitää Kuhmossa sijaitsevaa 
Kalevalan ja karjalaisen kulttuurin informaatiokeskus-
ta Juminkekoa. Säätiö vaalii Kalevalaan liittyvää kult-
tuuriperintöä, Vienan runokylien elvytystoimintaa, 
järjestää näyttelyitä, erilaisia tilaisuuksia sekä tutki-
musmatkoja.

Jälkikasvua Ämmölässä. Kuva Markku Nieminen.
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15.45                   Kalevalaa laulaen, journalisti ja kustantaja Johanna Korhonen

15.55                   Dosentti Ildikó Lehtinen: Kalevalaiset naiset ja kalevalainen koti 

16.00                   Dosentti Teppo Korhonen: Talonpoikaiskoti

16.30                   Museolehtori Leena Svinhufvud: Tuohesta tapettia.  
Ravintola Kestikartanon sisustuksesta.

16.50                   FT Susanna Aaltonen: Koti kaupungissa 

17.15                   Toimittaja ja suunnittelija Ulla Koskinen: Kotimme nyt.

17.30                   Metropolia AMK: Ravintola Kestikartano. Virtuaalinäyttely. 

Järjestäjät: Designmuseo, Kalevalaisten Naisten Liitto, Metropolia AMK

Ohjelma

Kalevalainen koti 
Kalevalan päivä Designmuseossa 

KE 28.2.2018 
klo 15.45‒17.45

Lapsille Helsingin helkojen työpaja.

(m
ai

no
s)
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ERILAISET ASUJAT

Yrittäjä Emma Kalliola, 28, asuu Hankasalmella omalla 
maatilallaan, jossa sijaitsee myös hänen omistamansa 
talli. Emma on koulutukseltaan toimintaterapeutti-rat-
sastusterapeutti, ja hän tarjoaa maatilallaan ratsastus-
terapiaa, sosiaalipedagogista hevostoimintaa sekä myös 
hevosharrastuspalveluja. Emma asuu kotitilallaan Koivu-
kummussa, joka on ollut pitkään saman suvun hallussa: 
kaiken kaikkiaan vuodesta 1914. Tämä on kuitenkin en-
simmäinen kerta, kun kotitilan on perinyt nainen. 

Koivukummun tila on lohkottu sitäkin vanhemmas-
ta Suuresta Halmeniemen tilasta, joka on perustettu jo 
1600–1700-lukujen vaihteessa. Nykyinen talo, jota Em-
makin asuttaa, rakennettiin olympiavuonna 1952. Tilaan 
kuuluu lisäksi peltoa, metsää ja oma saari. Emman li-
säksi tilalla asuu kaksi hänen lastaan, 8-vuotias Sylvi ja 
5-vuotias Viljo, sekä suuri lauma eläimiä: kuusi hevos-
ta, neljä kissaa ja kaksi koiraa. Puolet ajasta tilalla asuu 
myös Emman aviomies kahden lapsensa kanssa. Toisen 
puolikkaan uusperhe taas viettää miehen kotitilalla. 

Emma Kalliolan yrittäjän päivärytmin saa suunnitella 
aika vapaasti itselleen sopivaksi, mutta lapset ja eläimet 
asettavat aikatauluille tietyt raamit. Arki on kiireistä, te-
kemistä riittää yllin kyllin, aina rästiksi saakka. Erityisesti 
eläinten hoitoon menee aikaa: etenkin talviaamuina suu-
ren lauman hoitamiseen saattaa vierähtää tunti, kun nor-
maalien toimien lisäksi hevosille täytyy kantaa lämmintä 
vettä. Vaikka eläimet työllistävät, ne kuitenkin ovat myös 
voimavara. 

– Eläimet ovat se syy, miksi jaksan. 

Osa eläimistä on myös Emman työkavereita, joten eläin-
ten hoitoa sisältyy myös työpäiviin. Emma saa onneksi 
apua: lapset auttavat, etenkin Sylvi vanhempana saa äi-
diltään kiitosta näppäryydestä ja avuliaisuudesta. Myös 

Emman vanhemmat auttavat lähes päivittäin esimerkiksi 
tallitöissä ja talvisin lumitöissä. Vanhemmat asuvat on-
neksi lähellä. 

– He asuvat melkein vastapäätä järven toisella puolen, 
pellon poikki ja saaren ohi katsomalla näen heidän piha-
valonsa pimeällä.

Emma viihtyy kotona, koska siellä on kaikki mitä hän tar-
vitsee: perhe ja eläimet. Koti on metsän keskellä, missä 
saa olla omassa rauhassa. Palvelut ovat kuitenkin lähellä, 
sillä lähimpään kauppaan ja kouluun on vain viiden ki-
lometrin verran matkaa. Lähimpään suureen kaupunkiin, 
Jyväskyläänkin, hurauttaa puolessa tunnissa. Emman 
mielestä juuri oma rauha ja tila ovat hänen asumistyylin-
sä parhaat puolet. Myös luonnon läheisyys on valttikortti. 

– Milloin supikoiran pennut leikkivät kuistilla ja kur-
jet huutavat makuuhuoneen ikkunan alla tai kauris käy 
syömässä lintulaudalta. Joskus karhukin hiippailee pel-
lonreunaa pitkin. Sateen ropina, viljapellon tuoksu, met-
sän humina. Vuodenaikojen vaihtelua on ihana seurata 
läheltä luontoa.

Yhden huonon puolen hän toisaalta löytää säästä. Nykyi-
sin talvet ovat pimeitä, märkiä ja kuraisia. Emma uskoo 
katuvalojen puutteen korostavan pimeyttä. Enemmän 
huonoja puolia Emma näkee aiemmissa asumistyyleis-
sään. Hän on aiemmin asunut opiskelija-asuntolassa, 
kimppakämpässä ja taajamassa rivitalossa. Emman mu-
kaan taajamassa pitkästyy ja oman rauhan puute vaivaa. 

– Ahdistun ihmisistä, haluan asua omassa rauhassa. 
Työni on niin sosiaalista, että muun ajan haluan olla vä-
hemmän sosiaalinen.

Pirta-lehti esittelee suomalaisten erilaisia asumistyylejä 
teemavuoden Kalevalainen koti inspiroimana.

 

Asumistyylinä perintötila  
pienessä kunnassa

Teksti Karoliina Randelin, kuva Emma Kalliolan kotialbumi

Koti on joillekin paikka nukkumiselle ja tavaroiden säilytykselle – joillekin se voi olla  
suoja pahaa maailmaa vastaan. Kotitilansa perineelle Emma Kalliolalle koti on paitsi  
osa hänen sukunsa historiaa, myös hänen elinkeinonsa. 
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”Eläimet ovat se syy, miksi jaksan.”

17
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Zacharias Topelius faabelikirjailijana

Juhlavuoden sankari Z. Topelius on vaikut-
tanut laajasti suomalaiseen kirjallisuuteen 
ja sivistykseen. Hänen areenansa vaihtelivat 
saduista virsirunouteen ja oopperalibretosta 
eläinsuojelujärjestöön. Myös faabelikirjal- 
lisuuden perinne tarjosi kansanvalistajalle  
hyvän ilmaisuvälineen hänen kirjoittaessaan  
tunnettuja oppikirjojaan.

200-vuotisjuhliaan viettävän Zacharias Topeliuksen (1818–
1898) kirjallinen pelikenttä oli valtava. Hän on vaikuttanut 
historiallisen romaanin ja satukirjallisuuden kehitykseen 
sekä toiminut muun muassa Helsingfors Tidningarin toi-
mittajana, historian professorina ja yliopiston rehtorina. 
Alun alkaen ruotsiksi kirjoitettujen teosten suomennok-
setkin kuuluvat olennaisesti suomalaisen kirjallisuuden 
historiaan.

Topeliuksen monipuolisuus ja kansanvalistukselliset si-
vistysihanteet tulevat hyvin esille hänen pitkäjänteisessä 
koulukirjahankkeessaan, joka alkoi lukukirjalla Läsebok 
för de lägsta lärowerken i Finland. Första Kursen. Natu-
rens Bok. Hän alkoi kirjoittaa teokselle jatkoa heti ensim-
mäisen osan ilmestyttyä vuonna 1856, mutta jatko-osa 
Boken om Wårt Land (1875) valmistui lopulta vasta pari-
kymmentä vuotta myöhemmin.

Lukukirjoissaan Topelius pyrki opettamaan kertomusten 
ja kuvien keinoin perusasioita biologiasta ja fysiikasta 
sekä Suomen maantieteestä ja historiasta. Aiempien kir-
joitustensa ohella hän hyödynsi niissä paljon muidenkin 
kirjailijoiden tekstejä. Kuten Helena Ruuska eräässä vii-
mesyksyisessä esitelmässään totesi, tämä topeliaaninen 
oppikirjaresepti vastaa hämmästyttävästi nykyisen opetus-
suunnitelman ajatusta rikkaasta tekstiympäristöstä, ilmiö-
oppimisesta ja monialaisista oppimiskokonaisuuksista. 

Yhtenä keinona Topelius käytti eläinten inhimillistämistä, 
mikä näkyy erityisesti Naturens Bokin lukuisissa faabeli-
runoissa, mutta myös lukukirjojen eläinsaduissa. Faabeli 
(lat. fabula ’tarina’) tarkoittaa vertauskuvallista, tavalli-

sesti runomuotoista tarinaa tai satua, jolla on useimmiten 
opettavainen tarkoitus ja jonka päähenkilöt ovat tyypilli-
sesti eläimiä. Lajin tunnetuimpiin eurooppalaisiin kirjai-
lijoihin kuuluvat muun muassa Aisopos, Phaedrus, Jean 
de La Fontaine ja Ivan Krylov. Suomessakin laji on ollut 
niin tärkeä, että siitä on kirjoitettu lukuisia akateemisia 
tutkimuksia jo 1700-luvulla.

Kirkkoherra ja toimittaja Johan Bäckvall (1817–1883) 
suomensi Topeliuksen lukukirjat pian niiden ilmesty-
misen jälkeen. Luonnonkirjan ensimmäinen käsikirjoi-
tus tuhoutui epäonnisesti tulipalossa, mutta se ilmestyi 
Bäckvallin uudelleenkääntämänä 1860. Maamme-kirja 
(1876) saatiin julkaistua vain puoli vuotta alkuteoksen 
ilmestymisen jälkeen. 

Kirjat säilyttivät suosionsa vuosikymmenestä toiseen, 
ja niistä otettiin lukuisia uudistettuja painoksia. Näin 
Topeliuksen koulukirjat sulautuivat osaksi suomenkie-
listä kirjallisuutta ja samalla niissä hyödynnetyt muiden 
kirjailijoiden tekstit iskostuivat koululaispolvien mieliin. 
Tämän didaktisen koneiston osana myös eurooppalainen 
suullis-kirjallinen faabeliperinne välittyi luokkahuoneisiin.

Antiikin lojaali leijona ja  
kansansatujen kasvattavat ketkaleet 
Luonnonkirjassa on kolme faabelitraditioon pohjautuvaa 
proosakertomusta, jotka muokkaavat perinnettä topeliaa-
niseen oppikirjaan sopivaksi. Yksi niistä on peräisin an-
tiikin Kreikasta, jonka faabelit ovat olleet tärkeitä vaikut-
tajia myöhemmille eläintarinoille.

Antiikin vaikutus näkyy Luonnonkirjan toisessa luvus-
sa, jossa esitetään tiivistetty versio faabelista ”Androkles 
ja leijona”. Aisopoksen nimissä kulkevassa tarinassa 
Androkles-niminen karannut orja auttaa kohtaamaansa 

Teksti Reeta Holopainen ja Sakari Katajamäki  
Tekstikuvat Tea Åvall, SKS 2017.

Eläintarinoita 
koululaisille

Topelius. Kuva SKS arkisto Daniel Nyblin
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leijonaa pääsemään eroon sen käpälään tarttuneesta or-
jantappurapiikistä. Myöhemmin orja palaa takaisin kau-
punkiin ja joutuu vangituksi. Hänet heitetään rangaistuk-
seksi petojen tapettavaksi. Petojen joukossa on kuitenkin 
vanha tuttu, kiitollinen leijona, joka heittäytyy ilahtunee-
na Androkleen eteen. Heltyneen yleisön vaatimuksesta 
leijona ja Androkles päästetään vapauteen.

Luonnonkirjassa antiikin tarinan kertoo eläinten kunin-
kaaksi mainittu leijona, joka on kutsunut koko eläinkun-
nan ympärilleen ja pyytää vuorotellen eri eläimiä esittäy-
tymään. Leijona kertoo Androkleen tarinan toruessaan 
petoeläimiä liiallisesta julmuudesta. Tarinan kautta lei-
jona näyttää muille pedoille oman jalomielisyytensä ja 
opettaa nuorille lukijoille yhden moraalisen ihanteen.
Luonnonkirjassa antiikin faabeli on upotettu osaksi peto-
eläinten välistä dialogia, jossa esitellään lapsille inhimil-
listettyjä villielämiä ja lojaaliuden merkitystä. Kertomus 
esitetään oppikirjassa leijonan omalla suulla. Se osoittaa, 
että eläin on ylpeä lämpimistä väleistään ihmisen kanssa 
ja palvelee siten lukukirjan ihmiskeskeistä, ajalleen tyy-
pillistä maailmankatsomusta, jossa eläimen arvo määrit-
tyy sen mukaan, mikä on sen suhde ihmiseen.

Luonnonkirjan proosakertomukset ”Kettu ja kalastaja” sekä 
”Karhun kalanpyyntö” nojaavat pohjoiseen kansanperin-
teeseen. Ne on julkaistu alun perin yhtenä tarinana Eero 
Salmelaisen kokoamassa Suomen Kansan Saduissa ja Ta-
rinoissa (osa III, 1863) luvussa ”Wirolaisia Eläin-Juttuja”. 

Ketusta ja kalastajasta kertovassa Luonnonkirjan tarinas-
sa kettu jää kuolleeksi tekeytyneenä makaamaan tielle ja 
pääsee siten ilmaisesta saaliista ilahtuvan, mojovaa kala-
lastia kuljettavan kalastajan vaunuun. Kyytiin päästyään 
kettu varastaa kalat itselleen, ja kotona kalastaja huomaa 
vaununsa typötyhjäksi. 

Kertomusta välittömästi seuraavassa tarinassa ”Karhun 
kalanpyyntö” kettu istuu tyytyväisenä metsässä, ja kar-
hu utelee, mistä tämä on saanut kalasaaliinsa. Kettu 
valehtelee kalastaneensa kalat itse sekä neuvoo karhua 
menemään yöllä jäälle ja heittämään häntänsä ongek-
si avantoon. Karhu noudattaa ohjeita ja jäätyy hännäs-
tään kiinni. Aamulla avannon tukkimisesta vihastuneen 
emännän pieksämä karhu saa riuhdottua itsensä irti jäis-
tä. Häntä jää kuitenkin jään alle, mikä selittää, miksi kar-
hut ovat edelleen lyhythäntäisiä. 

Tarinoiden perään Topelius on lisännyt kasvattavan huo-
mautuksen siitä, kuinka karhua huijannut kettu kyllä oli 
etevä kolttosissaan, mutta menetti niiden vuoksi kaikki 
ystävänsä, sillä kukaan ei enää uskonut sitä. Perinteestä 
kumpuavat kansansadut on siis oppikirjassa valjastettu 
faabelinomaisesti moraalikasvatuksen tarpeisiin.

Opettavaisia runoeläimiä
Luonnonkirjassa on toistakymmentä faabelinkaltaista tai 
muuta eläinaiheista runoa. Aihepiiri solahtaa hyvin kir-
jan luonnontieteellisiin teemoihin, vaikka runojen ope-
tukset koskevatkin lähinnä ihmisten elämää.

Topelius on siteerannut, kääntänyt ja mukaillut eläinru-
noja erityisesti 1700–1800-lukujen ruotsalaisilta ja tans-
kalaisilta kirjailijoilta, kuten Johan Henric Kellgreniltä, 
Carl Gustaf af Leopoldilta, Peder Hjortilta ja Henrik Reu-
terdahlilta. Osa näistä pohjoismaisista runoista pohjau-
tuu kuitenkin varhaisempaan faabelikirjallisuuteen. 

Kaksi Luonnonkirjan runoa on lainattu runoilija Anna Ma-
ria Lenngreniltä (1754–1817). Niistä toinen, ”Mettiäinen 
ja kyyhky”, havainnollistaa hyvin faabelien taipumusta 
kulkea kirjailijalta toiselle. Ruotsalaisen Lenngrenin runo 
on mukaelma erään saksalaisen faabelin tanskankielises-
tä käännöksestä, mutta viime kädessä sen historia ulottuu 
Jean de La Fontainen 1600-luvulla kirjoittamaan runoon 
kyyhkysestä ja muurahaisesta. 

Runon monipolvinen käännöshistoria jatkuu Luon-
nonkirjan myöhemmissäkin painoksissa 1860-luvulta 
1930-luvun taitteeseen. Niissä Bäckvallin alkuperäisiä 
suomennoksia on kirjoitettu käytännössä kokonaan uu-
delleen.

Lenngreniltä lainattu runo kertoo kyyhkystä, joka pe-
lastaa veden varaan joutuneen mehiläisen hyväsydämi-

(jatkuu) >>

Maamme kirja ja Luonnonkirja  
digitaalisiksi editioiksi
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS) ja Svenska 
litteratursällskapet i Finland (SLS) laativat yhteis-
työssä digitaaliset editiot Topeliuksen molempien 
lukukirjojen suomennoksista. Niistä ensimmäinen, 
Maamme kirja, julkaistaan alkuvuodesta osoitteessa 
maammekirja.fi. Editio avaa Topeliuksen koulukirjan 
merkitystä ja taustoja sekä teokseen tehtyjä uudistuk-
sia Suomen suuriruhtinaskunnan ajalta toisen maail-
mansodan aikaiseen Suomeen.

Editio sisältää tieteellisesti toimitetun ja kommentaa-
riviitteillä täydennetyn Maamme kirjan ensimmäisen 
uudistetun painoksen (2. p., 1878), teoksen laajem-
min uudistetut laitokset vuosilta 1915 ja 1944 sekä 
ruotsinkielisen ensipainoksen mukaisen tekstin. Lu-
kukirjan historiaa, merkitystä ja kirjallisia keinoja 
avataan edition laajassa johdannossa. Teos on suun-
nattu kaikille Suomen historiasta ja kulttuurista sekä 
niitä koskevien käsitysten muotoutumisesta kiinnos-
tuneille.

Myöhemmin julkaistava Luonnonkirjan digitaalinen 
editio valaisee Topeliuksen luonnontieteellistä ope-
tusta ja arvokasvatusta sekä toimii ainutkertaisena 
lähteenä kaikille alan oppihistoriasta kiinnostuneille.
Alkuteoksia Naturens Bok ja Boken om Vårt Land 
sekä muuta Topeliuksen alkukielistä tuotantoa voi 
lukea SLS:n Zacharias Topelius Skrifter -sarjan edi-
tioista (topelius.fi).
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Faabeliperinteen ja Luonnonkirjan suomennoshistorian 
näkökulmasta yksi kiinnostavimmista runoista on ”Eläin-
ten tavoista”. Topeliuksen alkuperäisessä runossa ”Djurens 
egenskaper” luetellaan eläinkunnan lajeja vertauskuvalli-
sine ominaisuuksineen, jotka ovat vuoroin esikuvallisia, 
vuoroin varoittavia.

Luonnonkirjan ensipainokseen Bäckvall on kirjoittanut 
siitä kalevalamittaisen mukaelman. Käännösratkaisu no-
jautuu aiempaan kalevalamittaiseen faabeliperinteeseen, 
joka tunnetaan esimerkiksi Henrik Achreniuksen teokses-
ta Caxi Neljättä Kymmendä Satua, Suomalaisiin Runohin 
käätty (1777). Luonnonkirjan neljännestä painoksesta 
(1868) alkaen kalevalamitasta on kuitenkin luovuttu, kun 
suomennosta on muokattu alkutekstin tapaan riimilliseksi. 

Bäckvallin alkuperäinen suomennos tavoittaa hyvin 
Topeliuksen oppikirjan perusasetelman, jossa luonnon-
opilliseen tietoon yhdistyy biologisen maailmankuvan 
vastaista, mutta traditionaaliseen faabelikirjallisuuteen 
nojautuvaa arvokasvatusta.

Kalevalaisen runon loppu huipentaa ajattelumallin, jossa 
ihminen on asetettu luonnon hallitsijaksi, mutta voi vii-
sastua muuta luomakuntaa seuraamalla:

Tätä kaikkea käsitä
Ihminen ikäsi kaiken
Luonnon kaiken haltijana,
Niin opit eläimistäkin
Vielä paljo viisautta!

<< Runon ”Eläinten tavoista”  
    alku Johan Bäckvallin  
    kalevalaisena tyylinäytteenä  
    (1860).

Topeliuksen eläimet  
matkalla suomen kieleen 
1800-luvun puolivälissä suomen kirjakieli eli kiivasta 
kehitysvaihetta ja monille luonnonilmiöille, kuten eri 
eläinlajeille, ei ollut vielä löytynyt yhtä vakiintunutta 
nimitystä. Luonnonkirjan (1860) suomentanut Johan 
Bäckvall oli haastavan tehtävän edessä joutuessaan 
kääntämään kymmeniä eläinnimityksiä keskeneräisel-
le kirjakielellemme.  

Osa hänen käännöksistään noudattelee uskollisesti 
Naturens Bokin (1856) alkukielisiä muotoja. Esimer-
kiksi nisäkkäästä käytetty nimitys imettävä eläin on 
jokseenkin suora käännös Topeliuksen käyttämästä 
muodosta däggande djur. Joillekin Bäckvallin kään-
nöksille, kuten tunturihaukkaan viittaavalle nimityk-
selle jahtihaukka (Topeliuksella falk), löytyy suora 
vastine 1800-luvun aikalaissanakirjoista. Välillä termit 
vaihtelivat eri sanakirjojen välillä, mikä kenties ai-
heutti suomennostyöhön ristipaineita. Olisiko blodigel 
suomeksi veren-imijä, iiliäinen vaiko iilimato?

Jotkin käännösratkaisuista näyttävät nykylukijan sil-
missä omintakeisilta. Tätä havainnollistaa esimerkiksi 
muoto haara-elävät (stråldjur), joka viittaa selkäran-
gattomien merielävien pääjaksoon. Tähän joukkoon 
kuuluu muun muassa meritähti. Bäckvallin nimitys, 
jolle ei ole löytynyt vastinetta 1800-luvun muista läh-
teistä, kumpuaa ilmeisesti ryhmän edustajien säteit-
täisen symmetrisestä ulkomuodosta, jonka voi ajatella 
myös haaramaiseksi. Bäckvallilla on kuin onkin ollut 
logiikkansa tässäkin tapauksessa.

sesti. Armeliaisuutensa ansiosta lintu säästää oman hen-
kensä myöhemmin, kuten käy ilmi runon uudistetusta 
suomennoksesta vuodelta 1868:

Kun siten kerran kyyhkynen
Lens illall’ lehdon siimeesen
Ja kukers siellä iloksensa,
Oksalla istuin yksinään,
Niin metsämiespä pyssyään
Ojensi, häntä tappaaksensa. 
Mut siihen mehiläinen lensi
Ja käteen pistämähän ensi,
Ett’ tuntui kipeätä tekevän.
Pau! luoti lähti nyt – mut syrjähän.
Pelastuneena kyyhky lens. – Mun ystäväin!
Kas, hyvänteko palkitahan aina näin.

<< Jean de La Fontaine  
    -mukaelman ”Mettiäinen  
    ja kyyhky” loppu Luonnon- 
    kirjan ensipainoksessa  
    (1860).

Artikkelin kirjoittajat Reeta Holopainen (SKS ja SLS) ja 
Sakari Katajamäki (SKS) ovat Topeliuksen Maamme  
kirjan ja Luonnonkirjan digitaalisten editioiden  
toimittajia.

AB
C
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KULTTUURIUUTISET

Punainen maa, valkea meri
 
Näytelmä kertoo puolueettoman kainuulaisen  
Elsamarin pyrkimyksestä toimia oikein sota- ja aate- 
historian myrskyissä. Se kertoo pienistä valinnoista,  
jotka muuttuvat kannanotoiksi, sekä suurista valin- 
noista, joissa kysytään, kantaako vastuuta vai paeta.

Käsikirjoituksen Anneli Toijalan alkuperäisteosten  
Punainen maa, valkea meri ja Merten takaa tulleet  
pohjalta on tehnyt Hanna Ojala.
Kantaesitys 27.1.2018 Kajaanin kaupunginteatterissa, 
Kauppakatu 14.

Lisätietoja: http://www.kajaani.fi/fi/kajaaninteatteri

Loitsujen voima
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura järjestää  

Kalevalan päivänä seminaarin aiheesta Sanan mahti. 
Näkökulmia loitsuihin esittävät  

FL Henni Ilomäki, FT Pasi Klemettinen ja  
professori Lotte Tarkka.  

Musiikista vastaa muusikko Pekko Käppi.

28.2. klo 14.00–15.30. SKS, juhlasali,  
Hallituskatu 1, Helsinki.  

Juhlasaliin mahtuu 100 henkeä. Vapaa pääsy.

Tilaisuutta voi seurata myös osoitteessa  
http://finlit.adobeconnect.com/tapahtumat/.

ps. Muistathan osallistua Kalevalanpäivän 
viettoon Designmuseossa!  

Lisää tapahtumasta sivulla 15.

Heikki Kinnusen ja Ilkka Heiskasen miehittämä näytelmä 
kertoo kahden miehen kohtaamisesta, jossa vastahakoi-
nen nobelkirjailija kohtaa sinnikkään toimittajan ja men-
neisyyden salaisuudet alkavat paljastua. Esitys on viiden 
suomalaisen teatterin yhteistuotanto, mukana on Helsin-
gin Kaupunginteatteri, Hämeenlinnan Teatteri, Kuopion 
kaupunginteatteri, Logomo ja Riihimäen Teatteri. 

Näytelmän esitykset Turun Logomolla 7.2.–17.2.2018.
Lisätietoja logomo.fi

Arhippa Perttunen -symposium Juminkeossa

Juminkeko järjestää 25.4. Arhippa Perttunen -symposiu-
min. Kuudettatoista kertaa järjestettävässä symposiumis-

sa luennoi Sibelius-Akatemian kansanmusiikin lehtori, 
musiikin tohtori Anna-Kaisa Liedes. Hän esittää yhdessä 

tutkija-muusikko Taito Hoffrénin  
kanssa myös Arhipalta  

  tallennettua runolaulua.

          Symposium järjestetään joka vuosi  
  samana päivänä, jolloin Kalevalan luoja 
                     Elias Lönnrot ja suuri runonlaulaja  
     tapasivat Vienan Karjalan  

Latvajärven kylässä.

    Arhippa Perttunen -symposium  
        Juminkeossa ke 25.4.  

klo 18 alkaen.  
Tilaisuudessa on teetarjoilu. 

www.juminkeko.fi 

Arvoituksellisia 
muunnelmia  
Turussa
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Solvaten  
halki historian
Solvaus ei synny tyhjästä vaan perustuu  
kulttuurisiin käsityksiin hyvästä ja huonosta.

Teksti Jarkko Kauppinen

Paskasaapas ja haukanruoka! Solvausten käyttö on ylei-
sesti paheksuttavaa, kun niillä on tarkoitus loukata tois-
ta. Usein solvaus perustuu löyhästi johonkin kohteensa 
ulkoiseen ominaisuuteen, josta rakennetaan kauaskan-
toinen tulkinta tämän persoonasta. Solvaukset ovat osa 
tabu-kieltä, jonka käyttöä on pyritty suitsimaan muun 
muassa sakoilla, sensuurilla ja sosiaalisilla normeilla. 
Solvaamisella onkin pitkä historia.

Kulturelli kappalainen
Ensimmäistä kertaa suomen solvauksia on dokumen-
toinut kappalainen Christfried Ganander sanakirjassaan 
Nytt Finskt Lexicon, jonka käsikirjoitus valmistui vuonna 
1787. Gananderin sanakirja oli yksi aikansa kunnianhi-
moisimmista tutkimushankkeista, ja sen pyrkimyksenä 
oli kuvata suomen kielen sanasto kokonaisvaltaisesti 
esittämällä sekä sanojen etymologia, murteellinen vaih-
telu että niiden käyttöä esimerkkilauseiden avulla. Aika-
naan painamatta jäänyt käsikirjoitus julkaistiin näköis-
painoksena 1930-luvulla ja konekirjoitetussa muodossa 
vuonna 1997.

Sanakirja oli valmistuessaan huomattavan laaja teos. 
Teoksessa selitetään noin 31 000 hakusanaa – miltei 
kaksi kertaa enemmän kuin vuonna 1745 ilmestyneessä 
Daniel Jusleniuksen Suomalaisen Sana-Lugun Coetukses-
sa. Aivan tyhjästä Gananderin ei työtänsä alkanut, vaan 
sanakirjaan on sisällytetty lähes kokonaisuudessaan Jus-
leniuksen sanakirjan tiedot. Kokonaispituutta käsikirjoi-
tuksella on noin 3 000 sivua.

Gananderin sanakirjan hakusanoista noin joka sadatta 
käytetään osana solvaavaa ilmausta. Määrä on suuri ot-
taen huomioon, ettei suomen solvauksia oltu dokumen-
toitu ennen kuin Nytt Finskt Lexiconissa. Tieto sanoista 
onkin saattanut karttua muun Gananderin keruutyön 
ohessa.

Sanakirjatyönsä lisäksi Ganander kunnostautui myös 
suomalaisen kulttuuriperinteen kerääjänä. Eläessään hän 
sai valmiiksi suomalaisen mytologian hakuteoksen Myt-
hologia Fennican sekä suomalaisia arvoituksia sisältävän 
Aenigmata Fennican. Hänen keräämänsä kansanrunot 
ovat puolestaan julkaistu Suomen Kansan Vanhat Runot 
-teossarjan viidennessätoista osassa. 

Suomen kielen rikkauden ja joustavuuden kuvaamisen 
ohessa Ganander pyrki edistämään kansan lukutaitoa 
tarjoamalla sille huvittavaa lukemista.

Aljosta ääliöön
Nytt Finskt Lexicon on Jusleniuksen sanakirjan ohella 
ensimmäinen sanakirja, jonka hakukielenä on suomi. 
Teoksen nimi kertoo, ettei kyseessä ole silti yksikielinen 
sanakirja, ja selitteet ovat pääosin ruotsiksi ja latinaksi. 
Yleisimmät solvausten selitteet ovat ruotsin skällsord tai 
latinan homo nauci, ’kelvoton ihminen’.

Useimmat sanakirjan solvaukset ovat bahuvriihiyhdys-
sanoja. Tämä tarkoittaa, ettei yhdyssanan tarkoite kuulu 
samaan luokkaan kuin sen edusosan tarkoite. Esimerkiksi 
unisika ei ole sian alalaji, vaan yhdyssana luonnehtii sika-
maiseen uneliaisuuteen taipuvaista laiskaa ihmistä. Lais-
kuus onkin yksi yleisimmistä sanakirjan tarjoamista syistä 
solvata toista. Laiskoja ihmisiä kuvataan esimerkiksi nimi-
tyksillä unikeko, puntaripuo, jumivasara, laiskatukki sekä 
pankko-, uuni- ja saunapeura. Yleensä ilmauksiin liittyy 
lisäksi kelvottomuuden tai kunnottomuuden merkitys ku-
ten sanoissa kulhari, lötö, ruopio tai ätö.

Muita yleisiä solvauksen kohteita ovat suulliselta ulosan-
niltaan kehnot – kuten läpätti- tai paskakielet – sekä ul-
koasultaan tai henkilökohtaiselta hygienialtaan totutusta 
poikkeavat henkilöt – kynnysperseet, kierosilmät, rupiku-

KIELESTÄ KI INNI
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kot ja täikukkarot. Osansa saavat kelvottomat lapset ker-
sat, kävynkannat ja verivitun pojat, lihavat rapamahat ja 
tannerpyörät, kieroilevat lavihannut ja narrinparrat, juo-
ruilevat kielikellot, kellurit ja pruntisuut, huonokäytöksi-
set tuittupäät, vihakissat ja ärmätit sekä typerät ääliöt.

Solvaukset heijastelevat niin ikään aikansa suhtautumis-
ta seksuaalisuuteen, ja erityisesti naisia voitiin solvata 
monin eri tavoin, jos he suostuivat yhdyntään avioliiton 
ulkopuolella. Näitä ilmaisuja ovat yleisluontoisen huoran 
ja porton lisäksi jalka- ja salavaimo, kehnonlaisiin pur-
siin viittaavat lautta ja losa sekä varsinaisesti kesytettyä 
eläintä tarkoittava aljo. 

Odotukset pidättyväisyydestä eivät olleet vastavuoroisia, 
vaan miestä solvatessa pilkka kohdistettiin heidän yhdyn-
täkykyynsä. Esimerkiksi suorojurri oli jokapaikanhöylä 
mutta paikkakukkaro oli tunnettu tuhkamunastaan. Li-
säksi miestä saattoi kutsua myös kirkontervaajaksi, jos 
hän oli hätäillen sijannut itsensä esiaviolliseen sänkyyn.

Jotain vanhaa, jotain uutta
Kieli elää jatkuvassa muutoksessa. Sanaston muutok-
seen vaikuttaa osittain kielenulkoisen maailman muut-
tuminen. Uudet keksinnöt tarvitsevat uusia nimityksiä 
samalla, kun tarpeettomiksi käyneiden asioiden nimet 
unohtuvat tai niiden merkitys muuttuu. Niin myös jotkin 
jo 1700-luvulla tunnetut solvaukset kuten paskahousu ja 

ääliö ovat edelleen käytössä, mutta osasta, kuten trankki-
lakki ’juoppo’ tai kopiopää ’tyhmä’, on tallella enää tuttu 
tarkoite.

Solvaukset ovat sanastoa, jota harvoin opetetaan kielen 
oppitunneilla mutta joka vääjäämättä opitaan. Solvaava 
sanasto havainnollistaa käsitystämme maailmasta ja suh-
dettamme sekä toisiimme ihmisinä että toisiin olentoihin: 
se, mitä pidämme pilkattavana ja millaisin sanankääntein 
pilkkamme lyömme, paljastaa samalla, miten ajattelem-
me ja miten haluaisimme toisten ajattelevan.

Kirjoittaja on Vanhan kirjasuomen sanakirjan  
sanakirjantoimittaja, joka työskentelee erityis- 
asiantuntijana Kotimaisten kielten keskuksessa.
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(jatkuu) >>

Kalle Päätalon kirjallisuus on toiminut Ritva Ylösen tu-
kena ja ilonaiheena jo 1960-luvulta asti. Siksi Suomen 
ensimmäisenä Päätalo-tohtorina tunnettu Ylönen päätti 
eläkepäivistä nauttimisen sijaan lähteä tekemään haas-
tavaa salapoliisintyötä, joka konkretisoitui syksyllä 2017 
julkaistun Päätalo-elämäkerran myötä. 

Ritva ja minä olemme törmänneet toisiimme säännöllisesti 
aina, kun jossain halutaan käsitellä Kalle Päätaloa. Vaikka 
meitä yhdistää Päätalon tuotannosta pitäminen, katsomme 
aihetta kuitenkin kiinnostavan erilaisista näkökulmista.

Minulle Kalle Päätalon jälkeläisenä kirjailija on ensisijai-
sesti tietysti ollut aina isoisäni, vaikka hän kuolikin mi-
nun ollessani vain seitsemänvuotias enkä muista hänestä 
ihmisenä kovinkaan paljoa. Minulta kuitenkin kysytään 
usein, olenko kirjailijalle sukua, ja se hämmentää joka 
kerta. Onhan hänen kuolemastaan jo lähemmäs parikym-
mentä vuotta, eikä hän koskaan saavuttanut kriitikkojen 
suursuosiota!

Koko ihmiselämän mukana kulkevat teokset
Kansan syvät rivit Kalle Päätalo kyllä tavoitti kirjoillaan. 
Monelle hän on yhä sankari, jonka kirjoihin ei voi kylläs-
tyä, ja tätä ryhmää edustaa myös Ritva Ylönen. Puolan-
galta, läheltä Päätalon kotipitäjää Taivalkoskea, kotoisin 
oleva Ylönen käsitteli alkuun kirjojen avulla muun muas-
sa kotiseudun kaipuuta. 

– Ei suurempi merkitys voi kirjailijalla olla ihmisen elä-
mässä. 1960-luvulla teokset lääkitsivät koti-ikävää, sitten 

elin Iijoki-sarjan kautta paitsi Suomen, myös omaa histo-
riaani uudelleen. Ne ovat olleet viihdykettä, pitäneet koti-
seutuni murteen muistissa ja olleet loistava tutkimuskohde. 

Päätalon merkitys menee tätäkin henkilökohtaisemmal-
le tasolle Ylösen elämässä, sillä myös kirjojen henkilö-
hahmot ovat toimineet niin voiman kuin rohkeudenkin 
lähteinä. Sitkeästi kohti parempaa elämää taistelevan, 
omaelämäkerrallisen Kalle-hahmon lisäksi kirjailijan 
Riitu-äidin surun kuvaus on ollut Ylösen tukena hänen 
oman elämänsä vaikeimpina hetkinä. 

– Tyttäreni perheen menehtymisestä auto-onnetto-
muudessa vuonna 2010 lähtien Päätalon tuotanto on ol-
lut myös surutyön apuna: lukeminen on täyttänyt yön 
unettomia tunteja ja kirjoissa kuvataan niin osuvasti Rii-
tun surua Kallen Manne-veljen väkivaltaisen kuoleman 
jälkeen. Ihmiselämään kuuluu niin monenlaisia vaiheita. 

Päätalon päätyö, omaelämäkerrallinen Iijoki-sarja on pitä-
nyt Ylöstä otteessaan myös elämän kohokohtien aikana. 
Teokset tunnetaan järkälemäisestä ulkomuodostaan, mut-
ta edes niiden paino ei estänyt häntä nappaamasta kesken 
ollutta Päätaloa mukaan, kun tuli lähtö synnytyspuuhiin. 

– Kun olin synnyttämässä nuorinta poikaani Kuopion 
keskussairaalassa, minulla oli Päätalon kirja lukemise-
na mukana! Kun kirja oli jännittävässä vaiheessa, niin 
pitihän se loppuun saada luettua. Pojasta ei kuitenkaan 
tullut Päätalon lukijaa, mutta hän on saanut kyllä kuulla 
Iijoki-sarjan vaiheet minulta monen kertaan. Olen niitä 
aina kotona vatvonut, Ylönen nauraa. 

Teksti Vilja Päätalo

Mitä Kalle Päätalo  
haluaisi minun tekevän?
Ritva Ylönen on kulkenut kiehtovan matkan fanista tutkijaksi.

Ritva Ylönen on ylpeä Kalle Päätalo -fani, joka otti synnytyssaliinkin mukaan  
kesken olleen osan Iijoki-sarjasta. Minua kirjailijan tyttärentyttärenä kiehtoo ja vähän  
hämmentääkin tämän sananvalmiin naisen tarmo: ensin hän teki Päätalosta väitöskirjan, 
sitten elämäkerran. Mikä ihme isoisäni tuotannossa on jaksanut kiehtoa Ylöstä? 

”Harva tuntee Kalle Päätalon  
tuotantoa yhtä hyvin kuin Ritva Ylönen.”
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Mitä Päätalo haluaisi tässä tapauksessa?
Tavallinen reitti korkeakouluun on sellainen, jota minä 
itsekin olen kulkenut: peruskoulu, lukio, yliopisto. Omat 
suomen kielen opintoni ovat jo kääntymässä loppusuo-
ralle, enkä malta odottaa työelämään siirtymistä. Ylönen 
teki asiat kuitenkin eri tavalla: viisikymppisenä hän päät-
ti antaa itselleen lahjaksi uuden uran ja lähti lukioon. 
Ylioppilaaksi hän valmistui 1990-luvun lopulla ja luki tä-
män jälkeen itsensä tohtoriksi asti. Akateemiselle uralle 
uskaltamisestakin Ylönen kiittelee esikuvaansa Päätaloa. 
– Ennen kaikkea sen opin olen kirjoista saanut, että vain 
yrittämällä pääsee eteenpäin: jos Kallekin nousi menes-
tyskirjailijaksi, niin mikäs tässä, luetaan itsekin sitten yli-
oppilaaksi, maisteriksi ja tohtoriksi! 

Akateemisen polun läpikulkeminen ja mittavan elämäker-
ran kirjoittaminen vaativat kuitenkin myös sinnikkyyttä. 
Vanhojen, pölyisten arkistojen tarkka tutkimus ja kirjojen 
taustalla olevien henkilöiden ja tapahtumien perkaami-
nen tuntuvat minusta itsestäni jopa kohtuuttoman suu-
relta vaivannäöltä. Aivan samanlaista työhulluutta kuin 
vaarillani, joka vanhoilla päivilläänkin kirjoitti aamusta 
iltaan, pyhänä ja arkena. Ylönen myöntää samaistuvansa 
tässäkin kohtaa esikuvaansa Kalle Päätaloon. 

– Työntekohan on suomalaisille tavallinen, oikein lu-
terilainen arvo, mutta joillain se on korostetumpi, kuten 
minulla ja Päätalolla. Hänellä oli sama ongelma kuin mi-
nulla; hän ei uskonut siihen, että voi tulla hyväksytyksi 
omana itsenään. Pikemminkin niin, että silloin vasta, kun 
on saavuttanut vaikka mitä. Se on piinaava ominaisuus.

Ylönen opiskeli maisteriksi Helsingissä, mutta lähti jat-
ko-opiskelijaksi Tampereen yliopistoon, Päätalon aikuis- 
iän kotikaupunkiin. Väitöskirja piti saada tehtyä joko 
siellä tai pohjoisessa, lähellä Kallen synnyinmaisemia. 

– Järkevintä kai olisi ollut jäädä Helsinkiin, mutta mie-
tin aina, mitä Päätalo haluaisi tässä tapauksessa minun 
tekevän. Ouluakin harkitsin, mutta päädyin Tampereelle. 
Silloin akateemisessa maailmassa ei oltu aina kovin in-
noissaan, kun halusin tutkia Päätaloa, mutta koen, että 
nyt käsitykset ovat muuttuneet. Päätalo on taas salon-
kikelpoinen.

Työpaikkojen merkitty nainen
Iijoki-sarjojen valkeat selkämykset muodostavat jylhän 
näyn sarjaksi koottuna, mutta mittavaa sarjaa ei ole help-
po lähestyä. Luin itse ensimmäisenä perheestämme Iijo-
ki-sarjan muutama vuosi sitten. Äitini, kirjailijan tytär, 
ei ole kokenut tarvetta lukea teoksia ainakaan vielä, sillä 
hän on saanut kuulla kaikki sarjan parhaat kohtaukset 
kotona isänsä selostamana useaan otteeseen. Kerta toi-
sensa jälkeen, aivan kuten Ylönen myöntää tehneensä 
omassa ruokapöydässään.

Niin kiehtova lukukokemus kuin Iijoki-sarja parhaimmil-
laan minulle olikin, on se kuitenkin haastava. Ja pitkä, 
niin pitkä. Pidän itseäni nopeana lukijana, mutta urak-
kaan tärväytyi puolitoista vuotta. Kun sain viimeisen 
kirjan suljettua, olin lopen kyllästynyt vaarini kirjoitusta-
paan. Miten ihmeessä Ylönen on voinut välttää tällaisen 
Päätalo-ähkyn? 

– Kun olin väitöskirjan saanut tehtyä, niin päätin, 
että vien kyllä kaikki Päätalon kirjat kesämökille pois 
silmistä. Elämäkertatyön myötä kuitenkin jouduin taas 
palaamaan niihin. Enkä minä niistä kyllä luovu ennen 
kuolemaa! Polttakoot jälkeläiset sitten ne vaikka roviolla, 
Ylönen naurahtaa.

Ylönen oli ennen tutkijanuraansa kovan luokan Pääta-
lo-fani, joka kirjoitti lukioaineenaankin kirjeen kirjailijal-
le, vaikkei sitä koskaan lähettänytkään. Parikymppisenä 
kirjailijan tuotantoon hurahtanut nainen kertoo olleensa 
jo nuorempana työelämässä ollessaan tunnettu erikoisen 
esikuvansa vuoksi.

– Olen ollut merkitty nainen työpaikoillani, koska 
moni ei ole ymmärtänyt harrastustani! Monesti ihmiset 
puhuivat minusta muille sillä tavalla, että katsokaa, tämä 
on nyt se nainen, joka on lukenut Päätaloa! Ja vielä mo-
neen kertaan. 

Tutkijantyössä Ylösen on katsottava hänelle niin tärkeää 
kirjailijaa puolueettomasta näkökulmasta. Hän kokee on-
nistuvansa tasapainottelemaan fanittamisen ja tutkijan 
kriittisyyden välillä, vaikka välillä kiintymys teoksiin ot-
taakin vallan: 

”Päätalon teokset tunnetaan  
järkälemäisestä ulkomuodostaan.”

pirta 1_2018.indd   26 16/01/2018   18.37



27

– Tässä juuri taas luin, miten hienosti Päätalo oli kuvan-
nut lapsuutensa jouluja ja ihailin vilpittömästi sitä taitoa!

Kaikille löytyy oikea Päätalo
Harva tuntee Kalle Päätalon tuotantoa yhtä hyvin kuin 
Ylönen. Elämäkertateoksen kirjoittaminen oli siitä huo-
limatta valtava urakka, kun tutkija pyrki selvittämään, 
miten vuosikymmeniä vanhat asiat todella menivät. Osa 
asianomaisista on jo kuollut, eikä päässyt koskaan kerto-
maan omaa versiotaan Päätalon esittämistä tapahtumis-
ta. Ylönen kiitteleekin muita Päätalo-tietäjiä, jotka olivat 
valmiita paitsi kertomaan omia näkemyksiään, myös 
yksinkertaisesti juttelemaan teoksista ja vaihtamaan sitä 
kautta mielipiteitä. 

– Kokonaisuuden pitäminen kasassa oli raju urakka, joka 
vaati yhteistyötä verkostojen kanssa. Kallen elossa olevat 
siskot olivat yksi erinomainen lähde kertomaan, minkä ver-
ran veljen kirjoissa oli heidän mielestään paisuteltua. 

Miten Päätalo-ekspertti sitten suosittelisi lähestymään Pää-
taloa? 26-osainen Iijoki-sarja säikäyttää helposti lukijan 
laajuudellaan, mutta Ylösen mukaan jokaiselle kyllä löy-
tyy oma tapansa nauttia parhaiten Päätalon tuotannosta.

– Järkevintä on tietysti aloittaa Huonemiehen pojasta, 
eli Iijoki-sarjan alusta. Jos kuitenkin kokee 1920-luvun 
maailman liian vieraaksi, niin sitten suosittelen teosta 
Nuorikkoa näyttämässä, jossa Kalle vie vaimonsa ensi 
kertaa pohjoiseen. Se on niin ajaton teos, että sen luet-
tuaan haluaa varmasti lisää. Jotkut pitävät vain sotakir-
joista, tai toiset vain Kallen lapsuudenkuvauksesta vah-
van Riitu-äidin hahmon takia. Hän tarjoaa esimerkiksi 
köyhille yksinhuoltajille erinomaisen ja yhä ajankohtai-
sen esikuvan.

Minä uskon, että juuri tämä ajankohtaisuuden ja ajatto-
muuden yhdistelmä on se, mikä on saanut Ritva Ylösen 
ja muut Päätalo-fanit pitämään kiinni lukuharrastukses-
taan. Vaarini teosten pitkäpiimäisyydelle ja yksityiskoh-
dille on joskus naureskeltu aiheestakin, mutta niiden 
taakse kätkeytyy aitoa ymmärrystä inhimillisyydestä. 
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Vilja isoisän Kallen turvallisessa sylissä.

Kynällä kyntäjät
kynallakyntajat.finlit.fi

Tutustu 21 itseoppineen kansankirjoittajan teksteihin
www.kynallakyntäjat.finlit.fi

Miten ihmiset oppivat kirjoittamaan, kun koululaitos-
ta ei ollut? Millaisista asioista niin monella oli palava 
halu kirjoittaa?

Arkistoaineistoa, elämäkertoja ja tehtäviä verkossa
www.1918.finlit.fi

1918 – Minä olin siellä on ainutkertaiseen arkistoai-
neistoon perustuva aineisto siitä, miten sota vaikuttaa 
yksityiseen ihmiseen ja koko yhteiskuntaan.

Kirjoittaja on opiskelija, HuK ja Kalle Päätalon  
lapsenlapsi.
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 Teksti Amanda Kauranne

– Vähän kuin Kaustisella viulu, Etelä-Pohjanmaalla haita-
ri on sen syntyajoista lähtien jäänyt maaperään elämään. 
On ollut hyviä opettajia ja innostajia, soittajia ja persoo-
nia, jotka ovat pitäneet haitariperinteen hengissä ja saa-
neet sen juurtumaan, kertoo alkujaan alavutelainen, ny-
kyään Kokkolassa asuva haitaristi Antti Paalanen. 

Haitari saapui Suomeen 1800-luvun puolivälin jälkeen 
niin lännen kuin idän kautta. Aluksi soittimet olivat pie-
niä 1- ja 2-rivisiä diatonisia haitareita, joilla soitettiin ajan 
tanssimusiikkia. 

– Myös hulluttelu kuuluu suomalaisen haitarin tradi-
tioon. Se alkaa vähintään 1900-luvun rillumarei-haitaris-
teista, jotka kiersivät kylätaloissa viihdyttämässä yleisöä 
soittamalla ja kaskuja kertoen.

Soitin kehittyi, äänikerrat lisääntyivät ja ohjelmisto sen 
mukana 1930-luvun haitarijazzista humpan kautta nyky-
musiikkiin asti, jossa käytetään tätä nykyä vaikkapa mi-
krosävelaskelharmonikkoja. Yleisin on kuitenkin 5-rivinen 
kromaattinen harmonikka. 

– Pienten haitarien ohjelmisto jäi säilyttämään vanhaa 
traditiota uuden folkin aaltoon asti 1960-luvulle. Vasta 
1980-luvulta se on alkanut kehittyä kohti omaa suuntaan-
sa, kertoo Paalanen, jonka taiteellinen tohtorintutkinto 
Palkeen kieli - Vaihtoäänisen haitarin uudempi perinne 
Sibelius-Akatemian kansanmusiikin aineryhmään keskit-
tyi luomaan uutta musiikkia vähärivisille haitareille sekä 
kehittämään soitinta eteenpäin. 

Lainahaitarista melukoneen mestariksi 
– Sen saa palauttaa, jos ei poika ala soittaa, lupasi Antti 
Paalasen äidille musiikkikaupan myyjä, Pohjanmaalla le-
gendaarinen Pertsa Kari. 

Kyseessä oli 2-rivinen haitari, jonka poika oli bon-
gannut musiikkikaupan hyllyltä. Samanlaista kurttua oli 
pojan pappakin soitellut. Vaikka kitaraa oltiin menty os-

tamaan, kotiin palattiin ensin vuokralle saadun hanurin 
kanssa. Sillä Paalanen alkoi opetella kansalaisopistossa 
pelimannimusiikkia korvakuulolta. 

– Se on nykyajan näkökulmasta harvinaisempi tapa, hän 
kertoo. 

– Yleensä se on musiikkiopisto, 5-rivinen haitari ja 
Säkkijärven polkka. 

Pelimannipiirissä oli vanhojen ukkojen ohella paljon 
nuoria tyttöjä, kenties koska opettajana oli nainen, nyt jo 
mestaripelimanni ja dir. mus. Airi Hautamäki. 

– Siihen joukkoon istahdin ja se on tuntunut ihan 
omalta. Aluksi oli vaikeata ymmärtää, miten diatonisella 
haitarilla vedolla ja työnnöllä tulevat eri äänet, mutta kun 
sen hokasi, että miten peli toimii, niin sinne jäätiin.

Tie vei Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osastolle ja 
lopulta tekemään taiteellista tohtorintutkintoa. 

– Hain soittimesta alkuvoimaa ja sitä, miltä haitari on aika-
laisista tuntunut, kun kaunisäänisten soitinten kuten viulujen 
ja klarinettien sekaan on yhtäkkiä tullutkin kovaääninen me-
kaaninen melukone, joka ”pilasi koko musiikkikulttuurin”, 
kuten ajan lehdissä tuolloin kirjoitettiin, nauraa Paalanen. 

– Nykyajassa saman efektin toteuttaminen vaati paljon 
ääniteknisiä kokeiluja yhdessä äänisuunnittelija Samuli 
Volannon kanssa.

Lisäksi Paalanen kehitti itselleen 3-rivisen haitarin, 
jossa on erilainen näppäinjärjestelmä ja ääniala kuin 
perinteisissä soittimissa, jotta siitä saisi irti vahvemman 
soinnin. Voima onkin asia, joka Paalasen sooloesityksistä 
piirtyy mieleen ja kuva haitaria repivästä, lattiaa tamp-
paavasta soittajasta läpihionneessa miestenpuvussa. 
Mutta Paalasesta on moneksi. 

Muusikolla on monta ääntä 
– Haitarilla soitettiin sen tullessa Suomeen myös ajan 
”hittejä”. Nyt mietin itse, miten pienhaitarilla voisi soittaa 

Palkeiden  
voimalla 
Soitinliikkeestä piti hakea kitara, mutta kotiin palattiinkin 
2-rivisen haitarin kanssa. Nyt musiikin tohtori Antti Paalanen 
houkuttelee vähärivisten haitariensa palkeista runoelmia ja  
toisinaan räimii pirunkeuhkoaan hevityyliin samalla öristen. 
Uuden levyn materiaali kumpuaa ilosta.
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”Hevissä ja arkaaisessa musiikissa  
on paljon samaa voimaa.”
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musiikkia niin, että se eläisi monessa ajassa? Pidän paljon 
pop- ja rockmusiikista. Toisaalta olen saanut performans-
sitaiteen kautta inspiraatiota ajatuksesta, että koko soitti-
men historia ja traditiot pyritäänkin unohtamaan. Näitä 
kaikkia asioita pyöritän päässäni ja musiikissani: soitan 
pelimannimusiikkia Alavuden kaksirivisten porukoissa, 
omaa musiikkiani ja välillä vaikkapa preparoitua haitaria 
eläimellistä voimaa ammentaen shamaaniviulisti Tuomas 
Rounakarin alkuunpanemassa Karhunpeijais-esityksessä.

Paalasen ensimmäinen sooloalbumi, runollisen herkkä, 
pohtiva ja meditatiivinen Äärelä, oli alkupiste taiteellisel-
le tohtorintutkinnolle. 
– Musiikintekijä ammentaa aina itsestään. Sitä pyrkii ilmen-
tämään omia tuntoja ja sitä, missä ajassa elää. Kun ei haita-
ristilla ole käytössä sanoja, tulee se kaikki ilmi soiton kautta.

Paalanen halusi löytää meditatiiviselle soitolleen uutta tu-
lokulmaa ja sisältä löytyikin musiikillinen sivupersoona, 
aggressiivinen heviörisijä teinivuosilta, jonka musisointia 
voi kuulla Paalasen tohtorinkonserttien musiikeista kitey-
tyneillä soololevyillä Breathbox ja Meluta. Viimeisimmän 
musiikki perustui Seinäjoen kaupunginteatterissa esitet-
tyyn Peer Gynt -näytelmään, jossa Paalanen soitti haita-
ria eli pirunkeuhkoa myös pirun roolissa. Levy oli eh-
dokkaana Teosto-palkintovoittajaksi sekä Pohjoismaiden 
neuvoston musiikkipalkinnon saajaksi vuonna 2016.  

– Hevissä ja arkaaisessa musiikissa on paljon samaa voi-
maa. Ihminen on nykyajassa unohtanut alkuvoimaisuuden 
ja luontoyhteyden eli sen, mitä ihminen on ollut ennen 
agraariyhteiskuntaa ja teollistumista, pohtii Paalanen. 

– Hevin isoissa äänivalleissa ollaan lähellä samanlais-
ta meditatiivista yhteyttä, joka saavutetaan, kun ihminen 
on muinoin hakannut vaikkapa kiviä pitkään yhteen. Jos 
hevin isot äänivallit riisutaan pois ja sitä musiikkia tois-
tetaan omalla keholla, akustisilla soittimilla ja omalla ää-
nellä, kuulostavat asiat lopulta hyvin samalta - kutsutaan 
sitä sitten vaikka heviksi tai arkaaiseksi karhumyytiksi. 
Keinot ovat samat, mutta instrumentit ovat erilaiset.

Ilon kautta kohti uutta 
Nyt Paalanen haluaa soittaa iloista ja tanssittavaa musiikkia. 

– Sellaista, josta tulee hyvälle tuulelle! Jos tämä räy-
hääjä saisi sanojakin suuhun? Mutta se ilon kaivaminen 
on tällaisella synkällä pohjalaismiehellä hetkellistä ja sen 
tuominen musiikiksi asti meinaa ottaa aika pitkän siivun! 
hän virnistää. 

Hevihaitaristista on nyt kuoriutumassa tarinankertoja 
ja viihdyttäjä, sillä vuonna 2018 ilmestyvä albumi am-
mentaa ilosta, kenties myös riehakkaasta rillumareistä. 
Ensimmäinen ote uudesta keveämmästä tyylistä kuultiin 
viime toukokuussa ilmestyneellä singlellä ja musiikkivi-
deolla Child in You, joka tehtiin yhteistyössä Haavenen ja 
Tanssiteatteri Tsuumin kanssa. 

– Haluan aina rakentaa jotakin uutta harmonikan ym-
pärille. Haitari itsessään on keskiössä, myös sävellys-
työssäni. Monesti säveltäminen on harmoniakeskeistä tai 
melodialähtöistä, mutta minulla se on alkanut olla soi-
tinlähtöistä: millaista musiikkia haitarin palje itsessään 
tuottaa, jos sen antaa soida?

Antti Paalasen vahvuus on haitarin  
monipuolisessa tulkinnassa.
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AJANKOHTAISTA

Puku lahjoitettiin rouva Jenni Haukiolle Mäntyniemessä 
joulukuun alussa. Pukua olivat luovuttamassa yhdistyk-
sen hallituksen edustajat, Suomen kansallispukukeskuk-
sen edustajat sekä puvun valmistajat.  

Jääsken naisen puku edustaa karjalaista 1800-luvun 
kansan juhlapukeutumista. Pukumallin on koonnut filo-
sofian tohtori Theodor Schwindt 1880-luvulla. Uusi pu-
kutarkistus tutkija Leena Holstin kokonaissuunnitelman 
pohjalta hyväksyttiin vuonna 2015. 

Rouva Haukio kiitti lämpimästi puvun tekijöitä ja mu-
kana olleita. ”Ihailen suuresti ammattitaitoanne ja osaa-
mistanne”, rouva Haukio sanoi. ”Tämä on hyvin arvokas 
projekti. Nämä ovat meidän kansallisaarteitamme. Kan-
sallispuvuissa yhdistyvät kansallisidentiteetti, kotiseutu-
rakkaus sekä huikeat käden taidot, jotka kulkevat suku-
polvelta toiselle. Se tekee tällaisen puvun kantamisesta 
aivan erityisen.”

”Haluan välittää lämpimät kiitokset myös järjestöillenne, 
joissa teette tavattoman arvokasta työtä kulttuuriperin-
tömme ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Ne asiat eivät 
ole itsestäänselvyyksiä, eivätkä pysy yllä ilman määrä-
tietoista järjestöväkeä tekemässä työtä joka päivä”, rouva 
Haukio sanoi.

Pukulahjoitus sisältää: paidan, tummansinisen hameen, 
liivin, ripsiraitaisen esiliinan pirtanauhoineen, sarkavii-

Rouva Jenni Haukiolle  
lahjoitettiin Jääsken kansallispuku

Teksti Taina Kangas ja TPK,  
kuva Tasavallan presidentin kanslia

Suomen Kansallispukujen Ystävät ry on lahjoittanut presidentin puolisolle rouva Jenni Haukiolle 
kansallispuvun. Pukumallin valinnassa hän päätyi karjalaiseen Jääsken naisen kansallispukuun. 

tan, hopeisen paljinsoljen, alushameen, sukat ja sukkasi-
teet, kengät ja hunnun. 

Lahjoitetun puvun valmistamisessa ovat olleet mukana 
seuraavat henkilöt:

Soja Murto on kutonut puvun käsinkudotut kankaat eli 
hameen, liivin, sarkaviitan ja ripsiraitaisen esiliinan kan-
kaat sekä ommellut puvun ja valmistanut hunnun. 
Marjo Vainio on neulonut esiliinan pitsin ja sukat.
Helena Hämäläinen on kutonut pirtanauhat eli hameen, 
esiliinan ja hunnun sykerölaitteen pirtanauhat.
Johanna Rantalainen on valmistanut hopeisen paljinsoljen.
Ville Maahinen on valmistanut liivin ja sarkaviitan hakaset.
Taina Kangas Suomen kansallispukukeskuksesta on vas-
tannut pukuhankkeen toteutuksesta.

Suomen Kansallispukujen Ystävät ry:n  
lahjoittajajärjestöt ovat:

Karjalan Liitto ry
Kalevalaisten Naisten Liitto ry
Suomen Kotiseutuliitto ry.
Suomen Nuorisoseurat ry
Suomalaisen Kansantanssin Ystävät ry
Seurasaarisäätiö
Taitoliitto/Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry.
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KORUILOA

Koru  
tekee hyvää
Kalevala Koru on tuonut iloa ja kauneutta 
suomalaisten arkeen ja juhlaan yli 80 vuoden 
ajan. Paitsi korutalona, yritys tunnetaan myös 
useista hyväntekeväisyyskoruistaan sekä toi-
minnastaan suomalaisen kulttuurin tukijana. 

Teksti Ville Jokela, kuvat Kalevala Koru

Koruja annetaan ja kannetaan muistoina elämän merki-
tyksellisistä hetkistä, pienemmistä ja suuremmista. Korui-
hin kätkeytyy tarinoita, ehkä salaisuuksiakin. Siinä missä 
muinaissuomalainen emäntä vei korunsa ja salaisuuten-
sa mukanaan hautaan, tänä päivänä hänen korujensa 
mallin mukaan tehdyt kalevalakorut siirtyvät perintönä 
äideiltä tyttärille, ja uudet sukupolvet liittävät koruihin 
uusia merkityksiä. Kalevala Koru tunnetaan tarinanker-
tojana, mutta yrityksen toiminnan alkutaipaleella hyvän 
jakaminen muodostui sille tärkeäksi toimintatavaksi, jota 
yrityksessä on jatkettu vuosikymmenten ajan.

Aktiivista hyväntekeväisyyttä
Hyväntekeväisyydellä on Kalevala Korussa pitkät perin-
teet. Ensimmäiset kalevalakorut tulivat myyntiin lop-
puvuodesta 1937. Korut teettäneen Kalevalaisen naisen 
muistomerkkitoimikunnan, sittemmin Kalevalaisten 
Naisten Liiton, tarkoituksena oli korujen myyntituotoilla 
pystyttää patsas suomalaisten naisten kunniaksi. Talvi- 
ja jatkosodan myötä alkuperäinen tarkoitus jäi kuitenkin 
taka-alalle, ja korujen myyntituotot ohjattiin hyvänteke-
väisyyteen. Korujen tuotoilla perustettiin ja ylläpidettiin 
äitikoteja, tuettiin hädänalaisia perheitä ja autettiin so-
taorpoja. Korujen kysyntä oli sotavuosina valtaisaa, ja 
korujen valmistus jatkui keskeytymättä, vaikka pula-ai-
kana niitä jouduttiinkin tekemään missä voitiin ja mistä 
voitiin – tinaseoksista ja takoraudasta, hopeastakin, jos 
asiakas kiikutti sepälle perintölusikkansa raaka-aineeksi. 
Kalevala Korun menestykselle oli varmasti monia syitä, 
muttei liene epäilystä, etteikö korujen suosiota olisi sii-
vittänyt myös se, että niitä ostamalla saattoi olla mukana 
tukemassa hyvää asiaa. 

Erityisesti 2000-luvulla hyväntekeväisyyden muodoksi 
ovat Kalevala Korussa vakiintuneet hyväntekeväisyysko-
rut ja -korusarjat, joiden myyntituotoista yritys lahjoittaa 
tietyn osuuden tiettyyn kohteeseen. Osalla koruista on 
ennalta sovittu kampanjaluonteinen rajoitettu myynti-
aika, jotkut mallit taas pysyvät tuotevalikoimassa vuo-
sikaudet. Hyvänä esimerkkinä mainittakoon suosittu 
Lapsikoru, joka on ollut mallistossa jo lähes 20 vuotta. 
Hopeiseen tai kultaiseen tynnyrihelaan on istutettu pu-
nainen tai sininen jalokivi merkiksi syntyneistä tytöistä 
ja pojista. Samaan helaan on mahdollista istuttaa myös 
useita kiviä. Tänä keväänä Lapsikoru-mallisto laajenee 
värittömällä jalokivivaihtoehdolla muistoksi enkelilapsis-
ta, jotka eivät koskaan saaneet elää ja kasvaa tässä maa-
ilmassa. Lapsikorun tuotosta osa lahjoitetaan Pelastakaa 
lapset ry:lle, joka edistää lasten oikeuksien toteutumista 
Suomessa ja maailmalla. 

Arvoista tekoihin

Hyväntekeväisyys oli vahvasti mukana myös viime vuon-
na yrityksen juhliessa 80-vuotista taivaltaan ja satavuo-
tiasta Suomea. Tällöin se toteutti kolme hyväntekeväisyys-
koruprojektia, joista yksi oli kultaseppä Taru Harmaala 
Chaloffin suunnittelema Tahto-koru, jonka myynnillä tu-
etaan Pekka Hyysalon perustaman Fightbackin toimintaa. 
Fightback keskittyy auttamaan päävamman saaneita ih-
misiä ja levittämään positiivista sanomaa tahdon rajat-
tomasta voimasta. Vuoden 2017 Roosa nauha -koruksi 
valikoitui Kirsti Doukasin jo modernin klassikon aseman 
saavuttanut yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden 100-vuotis- 
juhlakoru Naisen ääni. Roosa nauha -koru oli sarjassaan 
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<<  Viereinen sivu: Lapsikoru. Korun mallina on ollut  
     myöhäisrautakautinen pronssinen tynnyrihela.

<    Afrikan aika, design Marja Arola. Hopea ja kierrätys- 
     lasista valmistetut helmet. Korusarjalla tuettiin  
     ghanalaisten tyttöjen koulunkäyntiä. Ei enää mallistossa.

”Hyväntekeväisyydellä on  
Kalevala Korussa  
pitkät perinteet.”

kolmas ja edeltäjiensä tavoin myyntimenestys. Juhlavuo-
den kohokohta oli yrityksen Pohjoinen valo -yhteistyö-
hanke, jossa kahdeksan eturivin suomalaista korumuo-
toilijaa kutsuttiin suunnittelemaan uniikkikoruja, joita 
koristavat ainutlaatuiset Luumäeltä louhitut jaloberyllit. 
Itsenäisyyspäivänä työn tulokset, kahdeksan uniikkia 
korua, nähtiin linnan juhlissa. Korut huutokaupattiin 
tammikuussa 2018 Hagelstamilla ja tuotto lahjoitettiin 
Pelastakaa Lapset ry:lle vähävaraisten lasten ja nuorten 
harrastustoiminnan tukemiseen. 

Varsinaisten hyväntekeväisyyskorujen lisäksi Kalevala 
Korun myyntituottoja kanavoidaan suomalaiseen kult-
tuuriperintöön liittyvään tutkimus- ja julkaisutoimintaan, 
esittävään taiteeseen ja kädentaitoihin yhdessä Kaleva-
laisten Naisten Liiton kanssa vuonna 1994 perustetun 

Kalevala Korun kulttuurisäätiön kautta. Tässä mielessä 
oikeastaan jokainen Kalevala Koru on hyväntekeväisyys-
koru. Annetaan ja kannetaan siis koruja ilolla ja ylpeydel-
lä ja jaetaan samalla hyvää myös niille, joiden elämässä 
korut tai niiden puute ovat ehkä murheista pienimpiä.

Palstalla tutustutaan rakastetuimpiin kalevalakoruihin.

Ville Jokela on Pirta-lehden uuden Koruiloa-palstan  
kirjoittaja. Hän on työskennellyt Kalevala Korussa  
vuodesta 2001 lähtien, tällä hetkellä tehtaanmyymälässä 
Pitäjänmäellä. Villen kirjoitukset sisältävät häpeilemä-
töntä tuotesijoittelua.

Ensimmäinen Roosa Nauha -koru oli Kirsti Doukasin 
rakastettu Lähde pinkillä kivellä.
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Teksti Merja Leppälahti

Terhi Utriainen  
Enkeleitä työpöydällä  
SKS, 2017 

Enkelten lumoa

Usko enkeleihin kuuluu kristin-
uskon lisäksi juutalaisuuteen ja 
islamiin. Virallisten uskontojen 
lisäksi enkelit ovat viime vuosina 
nousseet hyvin suosituiksi sekä 
Suomessa että maailmalla. Ter-
hi Utriainen on tutkinut aihetta 
useita vuosia. Kirjassa Enkeleitä 
työpöydällä hän on kirjoittanut lu-
kijoiden näkyviin tien ensimmäi-
sistä haastatteluista julkaistuun 
tutkimustietoon.

Suomessa enkeliusko liittyy kris-
tilliseen kuvastoon, mutta enkelit näyttävät siirtyvän hel-
posti myös kristinuskon ulkopuolelle. Utriainen toteaakin 
enkelien olevan niistä kiinnostuneiden elämässä hyvin 
monenlaisissa rooleissa. Joillakin enkeliusko täydentää 
omaa uskonnollista hengellisyyttä, toisilla enkelit toimi-
vat vaihtoehtona institutionaalisille uskonnonkäsityksil-
le. Siinä, missä viralliset enkelikäsitykset puhuvat juma-
lallisista viesteistä, nykyenkelit toimivat nimenomaan 
yksittäisten ihmisten auttajina. 

Enkeliuskoon liittyy usein aktiivista etsimistä, ja enkelei-
tä voidaan oppia kutsumaan avuksi hyvin erilaisiin tilan-
teisiin. Enkelit voivat olla läsnä oikeastaan missä vain, 
mutta useimpien haastateltujen elämässä on myös paljon 
sellaista, mihin enkelit eivät kuulu. Utriainen puhuu pai-
koin enkelien viehätyksestä lumona, joka tuo elämään 
ripauksen fantasianomaista mystiikkaa. 

Terhi Utriainen kuvaa prosessia, jolla hän on pyrkinyt 
tutkijana ymmärtämään ja kartoittamaan nykypäivän 
enkeliuskoa. Tässä työssä hän on tehnyt haastatteluja, 
osallistunut erilaisiin tapahtumiin ja kursseihin, jopa en-
kelihoitajakoulutukseen. Hänen etnografinen kenttäpäi-
väkirjansa kuvaa tutkimusaineiston keruun lisäksi tut-
kijan pohdintoja aineiston ja kirjallisuuden äärellä sekä 
yksin että toisten tutkijoiden kanssa. Teos tarjoaa lukijal-
le runsaasti tietoa enkeliuskomuksista ja -käytännöistä ja 
samalla kiinnostavan matkan tieteen tekemiseen. 

ARVIOT

Teksti Tiina Piilola

Rosa Liksom 
Everstinna  
Like 2017 

Oman elämänsä 
Everstinna

Everstinna on romaani vahvas-
ta pohjoisen naisesta, joka käy 
meänkielisessä monologissaan 
läpi elämäänsä. Kansalaissodan 
muisto varjostaa lapsuusvuosia, 
joiden aikana hän oppii sympa-
tisoimaan kansallismielisyyttä. 
Elämää hallitsee alusta asti myös 
Eversti, ensin isän ystävä Saksan 
jääkärikoulutuksen ajoilta, sitten 
Everstinnan kiihkeä rakastaja ja 
lopulta sadistinen aviomies.

Pariskunta uskoo lujasti fasismin ja Saksan voittoon, 
eivätkä edes tiedot kuolemanleireistä horjuta heidän 
uskoaan. ”Mie näin Ilsen tykönä kaiken, leirit, väkival-
lan, murhat, likvitoinnin ja vihan. Mie tiesin ja kaikki ne 
muukki Suomessa,  jokka osasit lukea lehtiä, tiesit mitä 
natsit tekevät.” 

Rajuimmillaan romaani on kuvatessaan väkivaltaista, 
perhehelvetiksi muuttuvaa avioliittoa. Everstinnassa on 
kuitenkin samaa ekstaattista vimmaa kuin Liksomin hen-
kilöissä aina; hän rakentaa itsensä pala palalta uudes-
taan ja aloittaa uuden elämän opettajana ja myöhemmin 
kirjailijana. Uusi liitto liki kolmekymmentä vuotta nuo-
remman miehen rinnalla herättää pahennusta ja päättyy 
eroon, mutta ystävyys säilyy elämän loppuun asti. Lopun 
tunnelmat ovat seesteiset ja luonto nousee Everstinnan 
pohdinnoissa yhä tärkeämpään osaan.
 
Romaani perustuu pohjoisen kirjailijan Annikki Karinie-
men (1913–1984) elämään, mutta kirja ei tunnu elämä-
kerralta vaan intiimin avoimelta tunnustukselta, jonka te-
kijä on kokenut paljon ja tehnyt lopulta sovinnon itsensä 
ja elämänsä kanssa.
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ARVIOT

Teksti Satu Laatikainen

Kimmo Räisänen
Hetkeen ei ollut mitään. 
Maahenki, 2017

Ohikiitävä elämä

Kuoleman äärellä ihminen katsoo 
taaksensa. Kaikki eletty hahmot-
tuu muistoiksi ja tarinoiksi. Va-
lokuvien kautta muodostuu yksi 
mahdollinen kertomus.

Kimmo Räisäsen valokuvateos 
Hetkeen ei ollut mitään onnistuu 
kuvaamaan hienovireisesti ihmi-
sen matkaa. Räisänen on valoku-
vannut vanhempiensa ja sisaren-
sa elämää lapsuudenkodissaan 
vuosikymmenten ajan. Kuvissa 

kuultavat vuosien jäljet, rapistumisen vääjäämättömyys 
ja luonnon kiertokulku, jonka tielle ei pysty asettumaan 
poikkiteloin. Vaikka jokaisen ihmisen tarina on täynnä 
yksityiskohtia, kiteytyy taltioiduissa katseissa ja yhdessä-
olon ohikiitävissä tuokioissa jotain kaikille yhteistä.

Valokuvien tarinaa täydentää Juha Hurmeen kipunoiva 
teksti. Siinä missä teoksen valokuvat ovat yksityisissä 
tunnelmissa viipyileviä, asettaa Hurme pienen ihmiselä-
män maailmankaikkeuden armottomalle aikajanalle – ja 
korostaa sitä kautta sen ihmeellisyyttä ja kaiken yhteisöl-
lisyyden merkitystä. Sama pohjavire on Räisäsen kuvis-
sakin: kuoleman läheisyys ja läsnäolo tekevät elämästä 
ainutlaatuisen. 

Räisäsen vaikuttavat kuvat on käsitellyt Petri Kuokka, jolta 
on kirjassa niin ikään pieni tarina. Tekstissään Kuokka poh-
tii omakohtaisen muiston kautta katsomisen ja näkemisen 
kysymyksiä. Mitä me oikeastaan näemme ja muistamme?

Esineenä teos on kaunis ja harkittu. Kirjan sidos on jätet-
ty osin avonaiseksi, minkä ansiosta kirjan kuvat avautu-
vat näyttävinä aukeamina. Sidostapa on kuitenkin myös 
haaste, sillä aukeamien keskellä pilkottaa paikoin kaistale 
eri kuvaa. Vaikka se rikkoo elämyksen eheyttä, on Het-
keen ei ollut mitään hieno kokonaisuus.

Teksti Pirkko Nuolijärvi

Anneli Sarhimaa 
Vaietut ja vaiennetut. Karjalankieliset  
karjalaiset Suomessa. SKS, 2017 

Suomen 
karjalankieliset

Anneli Sarhimaan teos käsittelee 
Suomen karjalankielisen väes-
tön ja karjalan kielen historiaa ja 
nykytilannetta. Teos pohjautuu 
vankkaan tutkimukseen ja on sa-
malla yleistajuinen kuvaus yhdes-
tä maamme kotoperäisestä kieles-
tä, jota ei mainita perustuslaissa ja 
jonka kielellisten oikeuksien edis-
tämistä ja turvaamista ei ole otettu 
huomioon kielilainsäädännössä.

Teos jakautuu teemoiltaan kar-
jalankielisten historiaan, kielen ja kulttuurin nykytilan 
kuvaukseen sekä ehdotuksiin kielen aseman parantami-
seksi. Kirjassa kuvataan sitä, miksi karjalan kielestä on 
vaiettu, miksi sitä on vähätelty ja miten nyky-Suomessa 
tulisi tukea karjalan kielen puhujia.

Tällä hetkellä Suomen karjalankielisessä yhteisössä on 
arviolta noin 30 000 ihmistä, joista kaksi kolmannesta 
osaa karjalaa edelleen ja 5 000 käyttää sitä päivittäin. 
Karjalan kieltä hallitaan siis selvästi enemmän kuin 
yleensä oletetaan.

Kirjassa käsitellään Suomessa harjoitetun kielipolitiikan 
vaikutuksia karjalan kielen asemaan ja korostetaan yk-
silön vaikutusmahdollisuuksia kielen ylläpitäjänä ja vä-
littäjänä. Lukijan pysäyttää se, miten Suomi on jättänyt 
yhden kotoperäisen kieliryhmänsä lähes täydellisesti 
huomiotta, vaikka tilanne on viime vuosina hieman ko-
hentunutkin.

Anneli Sarhimaan teos tarjoaa asiallista ja monipuolis-
ta tietoa karjalankielisen väestön elämästä ja on samalla 
yhteiskunnallista vastuuta tuntevan tutkijan puheenvuoro 
kielellisten oikeuksien puolesta. Se on tärkeä karjalankie-
liselle yhteisölle, mutta sen soisi kuuluvan jokaisen polii-
tikon, viranhaltijan, toimittajan, opettajan, opiskelijan ja 
meidän kaikkien lukemistoon. Jotta ymmärtäisimme, mitä 
syrjinnästä seuraa, ja tekisimme työtä sen puolesta, että 
kenenkään ei koskaan tarvitsisi vaieta omalla kielellään.
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PUHEENJOHTAJALTA

Kansatieteen tutkijalle jokapäiväinen arki ja sen tutkimus 
on jännittävä aihe. Tavallisesti arki on juhlan vastakohta, 
ja siksi se usein mielletään tylsäksi. Totta, arki sisältää 
useimmiten toistuvia toimintoja. Arki on jatkuvaa tiskaa-
mista, siivoamista, järjestämistä, nenän pyyhkimistä, pa-
rittomien sukkien etsimistä sohvan alta, legopalikoiden 
kokoamista ja ruoanlaittoa. Se on bussin tai metron odo-
tusta, hikoilua kaupassa, avainten etsimistä laukun poh-
jalta ja päivittelemistä, että WC-paperi oli taas päässyt 
loppumaan. Arki on työtä koulussa ja työpaikalla. 

Arki kuitenkin yhdistää. Se on yhdysside perheenjäsen-
ten välillä, ja samalla se sitoo myös laajaan yhteisöön. Se 
voi olla työn puolesta työpaikka tai lasten takia päiväkoti, 
koulu tai vaikkapa äitien ja isien vapaaehtoinen verkos-
to joko kasvokkain tai virtuaalisesti. Arki luo turvaa, ja 
juhla tuo taas arkeen hetkiä, jolloin astumme ulos tutusta 
ympäristöstä ja kokeilemme jotain muuta. Juhlissakin on 
toistuvia piirteitä. Juhlissa toistuvista menoista puhum-
me perintönä. Miten arjen toistuvat toiminnot? Harvem-
min mietitään, että kukin petaa sänkynsä liikkein, joilla 
äiti tai isoäiti on sijannut sänkynsä. Arjen yhteentör-
mäykset syntyvätkin usein näiden toistuvien toimintojen 
erilaisuudesta. Toisissa perheissä on esimerkiksi tapana 
tiskata ruoan jälkeen, toisissa taas rentoudutaan ja vasta 
sen jälkeen on tiskin vuoro. Molemmat tavat ovat yhtä 
hyviä, ne noudattavat perheiden omia käytänteitä. 

Olen pyhinä lueskellut jälleen Elsa Heporaudan ja Elsa 
Vuorjoen puheita. Ne ovat yhtä juhlaa. Minua alkoi as-
karruttaa kysymys, olenko liian arkinen? Vältän suuria 
sanoja, olen arjen tutkija, ja siten kenties arkinen myös 
puheissani ja toiminnoissanikin. Kun lapseni olivat pie-
niä ja viivyin vuosittain tutkimusmatkoillani kuukauden 
verran, muistelin iltaisin kaihoisastikin juuri arkisia asioi-
ta. Mitä oli tutkijan arki? Tutkijakin on ihminen, paikas-
sa kuin paikassa pitää nukkua, sijata sänky mielellään 
emännän tapaan kuin omaan makuunsa, siivota omat 
jälkensä ja jossain välissä pestä pyykkiä. Matkoillani 

olen mielelläni tarttunut tiskirättiin, luutaan tai imuriin, 
ja samalla sain kokea, miten kulloisessakin perheessä oli 
tapana siivota tai vaikkapa laittaa ruokaa. 

Arkisten toimintojen esineitä, kuten arkipukuja sekä ruoan-
laitto- ja käsityövälineitä, olen hankkinut myös Kansal-
lismuseon kokoelmiin. Olen tässä seurannut kansatieteen 
isän, U. T. Sireliuksen ohjeita, mutta myös marsalkka 
C.G. Mannerheimin keruutapaa. Kolme vuotta kestäneel-
tä Keski-Aasian matkaltaan – josta tulee vuonna 2018 ku-
luneeksi sata vuotta – hän on tuonut yllättävän paljon 
arkiesineitä. Ilman arkea ei ole juhliakaan. Juhlapuvut 
edellyttävät puhdasta pyykkiä, juhlaruoat ruoanlaittoa ja 
useita tiskivuoroja ennen ja jälkeen juhlia. Juhlat ovat 
huippuhetki, mutta juhlien valmistelu ja odotus ovat ar-
kea. Arjen rakentaminen on meissä kaikissa, ja nimen-
omaan tasa-arvoisena. Juhlat kysyvät niin ikään molem-
pien sukupuolten panostusta.  

Elsa Heporauta sanoi kauniisti: ”Sen, joka kopioi vanhaa, 
on myös luotava uutta.” Vaikka arkemme toistaa rutiine-
ja, ne kuitenkin muuttuvat. Teknologia tuo uutta, mutta 
myös ajatusmaailmamme tuottaa uusia toimintoja. Kah-
via juodaan posliinikupista tai lasista, mutta katukuvassa 
näkyy yhä enemmän kannellisia kartonki- tai termosmu-
keja. Juhliin omaksutaan uusia piirteitä, vaikka taustalla 
vaikuttaakin perintönä saatu arvo. Arjen ja juhlien välillä 
on vuorovaikutusta. Vuoropuhelua on lisäksi menneisyy-
den, nykyajan ja tulevaisuuden välillä. Kiireinen arkem-
me ja rauhaa sekä hiljaisuutta henkevät juhlamme vie-
vät meitä kohti tulevaisuutta, josta toivomme aina vain 
parempaa. Jatkumo ja innovaatio käyvät vuoropuhelua. 
Tulos on toistaiseksi meille tuntematon, mutta odotamme 
sitä innolla, vaikka tunteisiin sekoittuu ripaus varautu-
neisuutta. 

Ildikó Lehtinen

Arjen lumoa
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Kalevala Koru ja kalevalaiset naiset  
tekivät yhdessä hyvää

YHDISTYSKUULUMISIA

Tulevia kalevalaisten naisten tapahtumia
Turussa FM Mari Säisä luennoi Kalevalan päivän kunniak-
si Vanhoista uskomuksista Turun Seudun Vanhustuki ry:n 
tiloissa klo 13-14.30. Lounatuulet -yhteisötalossa, Läntinen 
Pitkäkatu 33, 20100 Turku, 2 krs. Tilaisuus on kaikille avoin.

Suomussalmen Kalevalaiset vierailevat Kalevalan päivänä 
Ruukinkankaan peruskoulussa esittelemässä kansallispu-
kuja. Samalla he osallistuvat alaluokkalaisten työpajoihin. 
 
Roslagen Kalevala juhlii ruotsinsuomalaisten ja Kaleva-
lan päivää Ruotsinsuomalaisten päivänä 24.2. Kalevalan 
päivänä yhdistyksen Aulikki Lundgren käy luennoimassa 
Göteborgissa Kalevala Korun historiasta.
 
Rovaniemen Kalevalaiset Naiset juhlivat nyt alkanee-
na vuonna tulevaa 70-vuotisjuhlavuottaan. Rovaniemen 
Taidemuseolla on esillä Kalevala Korun näyttely, ja yri-

Kalevala Korun 80-vuotisijuhlavuoden kunniaksi yritys 
halusi tarjota joulumieltä järjestämällä eri paikkakuntien 
yksin asuville jouluisen puurohetken. Tilaisuudet järjes-
tettiin joulun alla yhteistyössä eri paikkakuntien Kaleva-
laisten Naisten Liiton yhdistysten kanssa. 

– Puurojuhlat keräsivät eri paikkakunnille yhteensä 
satoja ihmisiä nauttimaan yhteisestä puurohetkestä sekä 
ohjelmallisesta iltapäivästä. Olemme iloisia, että kaleva-
laiset naiset lähtivät näin innokkaasti mukaan järjestä-
mään tapahtumia yhteisen hyvän eteen, iloitsee Kalevala 
Korun toimitusjohtaja Riitta Huuhtanen.

Ohessa toimitukseen kantautuneita iloisia tunnelmakuvia. 

Teksti Petra Nikkinen

tyksen asiantuntija Mari Kotka tunnistaa 20.2. museolla 
kalevalakoruja. Muotoilujohtaja Kirsti Doukas luennoi 
museolla 25.2.

Joensuun Kalevalaiset Naiset järjestävät Kalevala-selfie 
-valokuvauskilpailun 16–20 -vuotiaille nuorille. Tavoittee-
na on kuvata itsensä kalevalaisena hahmona joko yksin 
tai kaverin kanssa. Mukaan voi laittaa runon tai hahmon 
nimi. Parhaat palkitaan. Kilpailu päättyy 20.2. Kuvan voi 
lähettää kalevalaisetnaiset.jns@gmail.com. Kalevalan päi-
vänä klo 17.00 Joensuun Taitokorttelin Kauppaneuvoksen 
kahvilassa (Koskikatu 1) järjestetään Kalevalainen koti 
-teemailta. Mukana on pohjoiskarjalaisten kädentaitajien 
ja suunnittelijoiden puheenvuoroja sekä musiikkia. 

Yhdistysten viime vuoden tapahtumista voit lukea lisää 
verkosivuiltamme www.kalevalaistennaistenliitto.fi

Savonlinnan puurojuhlaan osallistui noin 50 
alueen ikäihmistä. Ohjelmassa oli joulupuuron  
   lisäksi joululauluja Pia Raskin ja Olli Knuthin  
     säestämänä. Kuva Heidi Finér.

<< Naapurimaassa Tukholman ja  
Roslagenin Kalevalaiset järjestivät yhtei-
sen puurojuhlan. Erinomaisesti onnistu-
neesta tapahtumasta tehdään jokavuo-
tinen perinne. Kuva Lasse Lundgren.

Jyväskylässä askarreltiin, nautittiin  
musiikista ja herkuteltiin moni- 
puolisella puurovalikoimalla.  
Kuva Annamari Maukonen. 

Äänekoskella pöydät notkuivat jouluisia 
herkkuja. Kuva Maija Piitulainen. >>

Rovaniemellä puurojuhla järjestettiin yhdessä seurakunnan diako-
niatyön kanssa. Onnistuneeseen juhlaan osallistui 93 henkeä ja ti-
laisuus huipensi seurakunnan yksinäisille ja vähävaraisille Ounasrin-
teen Kappelissa järjestetyt syksyiset aamiaiset. Kuvassa seurakunnan 
diakoniatyön toimijoita, vapaaehtoisia sekä kalevalaisia naisia.  
Kuva Pasi Kokko, Rovaniemen seurakunta.

Pohjois-Kymen Kalevalaiset järjestivät 
puurojuhlan yhdessä paikallisten toimi-
joiden kanssa. Seurakuntakodille kerään-
tyi suuri joukko ikäihmisiä nauttimaan 
tarjoiluista ja monipuolisesta ohjelmasta. 
Kuva Hannu Vest.

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

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

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

Perinne on yhteinen ilo!

Kalevalaisten Naisten Liitto ry
Tunnus 11864623
00003 VASTAUSLÄHETYS

Nimi

Osoite

S-posti

Puh.nro

Minkä paikkakunnan jäsenyhdistykseen tahdot liittyä

Postimaksu 
on  

maksettu

Kalevalaisten Naisten Liitto järjestää yhteistyössä TR-kielimatkojen 
kanssa kulttuurimatkan Tarttoon. Matkan aikana tutustutaan mm. 
ERM-museoon ja Tarton kaupunkiin. 

Lähtö perjantaina 18.5. klo 16.30 Tallinnaan, saapuminen klo  
18.30. Bussikuljetus Tarttoon, majoittuminen Dorpat-hotelliin.

19.5. Aamiainen hotellissa, vapaata aikaa klo 12.00 asti. Linja- 
autokuljetus ERM-museoon, jossa opastettu kierros (suomalai-
nen opas). Klo 19.00 illallinen Ruutikellari-ravintolassa.

20.5. Aamiaisen jälkeen matkatavarat mukaan ja tutustuminen 
Tarton kaupunkiin (suomenkielinen opas). Klo 11.00 paluumatka 
Tallinnaan ja matkalla tutustuminen Jänedan kartanoon ja lounas. 
Tallinnaan saapuminen klo 15.30 ja laiva lähtee Helsinkiin klo 16.30, 
perillä Helsingissä klo 18.30. Ryhmän koko min. 35 henkilöä. 

Matkaohjelma

11.6. lentäen Moskovan kautta Iževskiin,  
        Udmurtian pääkaupunkiin 
12.6. Gerber-juhla kaupungissa ja ulkomuseossa 
13.6. tutustuminen Udmurtian naisjärjestöihin,  
        kansallislukioon ja yliopistoon
14.6. Tšaikovskin museo Votkinskissa, Buranovon mummot
15.6. tutustuminen Gožnjan kylään
16.6. paluulento Moskovan kautta Helsinkiin

Hinta per henkilö: 300 euroa, 1-hlön 
huonelisä 2 yöltä 70 euroa. Alle 12- 
vuotiaat maksavat 150e ja majoittu-
vat 2-hlön huoneessa lisävuoteessa, 
12-17-vuotiaat saavat 30% alennuksen 
eli maksavat matkasta 210e ja majoit-
tuvat lisävuoteeseen 2-hlön huoneessa.

Ruokailu laivalla à 27 euroa/suunta. 
Varattava ilmoittautumisen yhteydessä.

Matkavaraukset: TR-Kielimatkat, 
sähköposti: info@trkielimatkat.fi tai 
puhelimitse 010 666 5800. Varaukset 
on tehtävä viimeistään 3.3.2018. En-
nakkovarausmaksu 135 euroa erääntyy 
7 vuorokauden kuluttua varausvahvis-
tuksesta. Loppumaksu 4 viikkoa ennen 
matkan alkamista. 

Vastuullisena matkanjärjestäjänä on  
TR-Kielimatkat - International Educational 
Travel, ja matkan hinnaksi on arvioitu 950 euroa. 
Hintaan sisältyvät matkakustannukset, majoitus,  
kulttuuriohjelmat ja ruokailu.

Matkalle ilmoittaudutaan sähköpostitse Ildikó Lehtiselle  
(ildikolehtinen@gmail.com) ja kopiona toimistosihteeri Leena 
Asp-Rinteelle (leena.asp-rinne@kalevalaistennaistenliitto.fi)  
viimeistään 20.2. mennessä. Lisätietoja Ildikó Lehtinen  
(ildikolehtinen@gmail.com, +358 40 77 56521).

Viisumin voi tehdä omassa matkatoimistossa tai TR-kielimatkat 
-matkatoimiston kautta. Udmurtian yliopisto toimittaa jokaiselle 
oman kutsukirjeen.

Tervetuloa Udmurtiaan!

Kalevalaisten Naisten Liitto järjestää yhteistyössä TR-Kielimatkojen kanssa matkan Udmurtiaan. 
Matkalla tutustutaan mm. pääkaupungin yliopistoon ja kansallislukioon, osallistutaan  
Gerber-kansallisjuhlaan ja käydään tutustumassa ulkomuseoon. Kiinnostavana kohteena on 
säveltäjä Pjotr Tšaikovskin kotimuseo Votkinskissa. Lopuksi matkustetaan Buranovoon ja  
sieltä Gožnjan kylään, jossa on yöpyminen. 

Muistathan seurata ajankohtaisia uutisiamme Facebookista tai www.kalevalaistennaistenliitto.fi!

Yhdessä kohti Tarttoa ja Viron kansallismuseota 18.–20.5.2018!
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Itse asiassa tämä ei ole mitään uutta. Jo Kalevalan ilmes-
tyttyä ensimmäisen kerran 1835 sen osana oli pölyttyä 
hyllyssä – tai paremminkin kirjapainon nurkassa – sillä 
500 kappaleen painosmäärä saatiin vaivoin myytyä en-
nen uuden version valmistumista 1849. Kalevala ei toti-
sesti kulunut lukijoiden käsissä. 

Kalevalasta tiedettiin mikä se oli paljon ennen kuin ym-
märrettiin sen sisältöä, kuten Lauri Honko on lausah-
tanut. Harva osasi lukea suomenkielistä runoeeposta, 
olihan moni sivistyneistön edustaja ruotsinkielinen. Ka-
levala nostettiin varhain kansalliseepoksen asemaan, ja 
vaikka Lönnrotia myöhemmin kritisoitiin liikaa paisutta-
neen ja muokanneen alkuperäisiä kansanrunoja, ei kri-
tiikki ole horjuttanut eepoksen kansallista asemaa. 

Suomen 100-vuotisjuhlavuonna Kalevalasta on puhuttu 
vähän. Syitä siihen saattaa olla monia, mutta voisiko olla 
niin, että sen pölyttynyt, muuttumaton asema kansalli-
sessa kaanonissa ei innosta keskusteluun? Kalevala on 
käsittämätön, ja siten epäkiinnostava. Sen runokieli ei 
avaudu nykylukijalle, sen myyttinen maailma koetaan 
vieraaksi. Innostavampia kansallisia tarinoita on haettu 
nelivuotisesta sodasta ja sen uusista tulkinnoista. 

Kalevala on yksi tarina meistä, vaikkakin Lönnrotin tul-
kintojen värittämä ja eri runokerrosten, alueiden ja piir-
teiden siloittama. Se avaa eteemme maailman, jossa asei-
den sijaan tartutaan soittoon ja lauluun; tarinan, jossa 
myös naisilla on keskeinen merkitys. 

Kalevalan ei tarvitse olla pitkästyttävä tai käsittämätön, 
vaan eepos on mahdollista ymmärtää moniin suuntiin 
avautuvana kansallisena, myyttisenä ja modernina ker-
tomuksena. Avoin Kalevala -hankkeessa puretaan Kale-
valaan liittyviä ajatusrakennelmia ja myyttejä tutkimalla 
Kalevalan historiallis-kulttuurista monikerroksellisuutta. 
Hankkeessa selitetään Kalevalan sanoja, avataan eepok- 
sen monivaiheista syntyprosessia, Lönnrotin toimitus-
valintoja, rikasta kansanrunoaineistoa eepoksen takana 
sekä Lönnrotin työskentelyyn vaikuttavia aatteellisia kes-
kusteluja. 

Tutkija FT Niina Hämäläinen johtaa Kordelinin säätiön 
ja SKS:n rahoittamaa Avoin Kalevala -tutkimushanketta. 
Kalevalan kriittinen editio  julkaistaan vuonna 2020, ja se 
on tarkoitettu tutkijoille, Kalevalasta kiinnostuneille kan-
salaisille sekä opetusaineistoksi kouluihin.

Tarina, joka ikävystyttää.  
Ajatuksia Kalevalasta

Teksti Niina Hämäläinen, kuva Gary Wornell, SKS 2015

”Eikö Kalevala ole jo tutkittu ja tulkittu?  
Mitä sieltä enää löytyy?”, kommentoi eräs  
kuulija, kun kerroin uudesta Kalevala- 
tutkimuksesta. Tuskin kukaan ihmettelee  
Seitsemän veljeksen tai Tuntemattoman  
sotilaan uusia tulkintoja, mutta kansallis- 
eepoksellamme on pysähtynyt asema  
suomalaisessa yhteiskunnassa.  
Sen ääressä pitkästytään ja ikävystytään.

JÄSENKORTTI 2018

KOLUMNI
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<<  Irrota jäsenkorttisi 2018, ole hyvä.
– 10 % alennus Kalevala Korun omat myymälät ja verkkokauppa.  
Käytä jäsenkoodia verkkokaupan kassalla kalevalakoru.fi ja lapponia.com.

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

I K I O M A

Piirsi poika sydämen

rannan hienoon hiekkaan

lumihankeen valkoiseen

peilin pintaan huuruiseen

Vaan ei tyttö niitä nähnyt

kun ne jo sulivat

haihtuivat

pois huuhtoutuivat

Piirsi poika sydämen

kylkeen sievän riipuksen

Siinä viesti säilyi

Sinä ja minä, nyt ja aina

design Tiina Lahtinen

Kesyttämätöntä kauneutta
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