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Haluaisin olla hyvä ihminen
Koulutoverini perhe muutti uuteen asuntoon 1960−1970-lukujen
vaihteessa. Heillä oli keittiössä upouusi pyöreä pöytä ja uudet oranssit kuppituolit, muovia kaikki tyynni. Tämä tuli mieleeni, kun kävin
kesälomalla Espoon Emmassa katsomassa näyttelyn Futuromania
– Designing Future Living, joka tuo 1950–1960-lukujen suomalaisten suunnittelijoiden kaupunki- ja asumisutopioita tähän päivään.
Näyttelyssä sain tutustua myös arkkitehti Matti Suurosen suunnittelemaan Futuro-taloon, joka muistuttaa vanhempien tieteiselokuvien avaruusalusta. Puoli vuosisataa sitten helposti muotoiltavan ja
lähes tuhoutumattoman muovin ajateltiin olevan ratkaisu melkein
mihin vaan, myös kotitalouksissa.
Muistan, miten ihailin toverini kotia. Nyt tilanne on kääntynyt päinvastaiseksi: mietin lähes päivittäin, miten vähentää muovin käyttöä.
Käytän kauppareissuilla kangaskassia ja kierrätän elintarvikemuovit
omaan keräyspisteeseensä. Keittiöstäni löytyy puisia työvälineitä, ja
parvekkeen kalusteetkin ovat puuta. Mutta löytyykö niistä se oikea
sertifikaattimerkintä? Apua!
Ei ole helppoa olla oikeita eettisiä valintoja tekevä ihminen, vaikka
kuinka haluaisi. Väitän, että täydellisyyteen on mahdotonta päästä:
suo siellä, vetelä täällä. Tällainen kokemus oli vegaanisia valintoja
suosivalla ystävälläni. Hänet melkein heitettiin ulos vegekaupasta,
kun hän keskustelun lomassa kysyi kauppiaan kantaa maailman
merien mikromuoviongelmaan, kaupassa kun oli myytävänä muovisia kenkiä.
Matti Suurosella kumppaneineen oli tavoitteena parempi maailma,
johon tietenkin sisältyi paljon muutakin kuin muovia. Heilläkin oli
pyrkimys olla hyviä ihmisiä ja rakentaa parempaa yhteiskuntaa. Lopputulema ei kuitenkaan ollut joko-tai, vaan pikemminkin sekä-että.
Näin sen näen. Kysynkin, voisiko meille nykyihmisille riittää, että
tarkkailemme omaa arkista elämäämme, mietimme valintojamme
ja teemme päätöksiä pyrkien valitsemaan sen ”pienimmän pahan”.
Haluan ajatella, että valtaosalla meistä on pyrkimys hyvään.
Takana on ihana kesä ja nyt ollaan syksyssä. Toivottavasti kaikki
olette keränneet sekä mielen että ruumiin voimia matkalle pimenevään syyskauteen. Monet kalevalaisten naisten omin voimin tai
yhdessä muiden kanssa järjestämät tapahtumat rytmittävät mukavasti loppuvuotta, ja muistetaan myös kiittää itseämmekin siitä
hyvästä työstä, mitä teemme. Itse odotan erityisesti vuosikokousta
synnyinkaupungissani Rovaniemellä ja antoisia keskusteluja Pirran
kehittämiseksi.

Sirkka-Liisa Mettomäki

4041 0089

PEFC/02-31-170

ISSN 0783-0424

Kuva Gary Wornell

Kaikkea hyvää!

Kannen kuva Unplash
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Muistot heräävät
löylyn lämmössä
Onko saunomisen kokemus yhteinen ja voiko siitä saada sanoin kiinni?
”Saunatohtori” Laura Seesmeri meni väitöskirjassaan saunomisen
ytimeen ja kysyi, mitä me koemme, kun saunomme.

Sauna menee ihon alle ja muodostaa kartan maisemasta,
johon muistojemme kautta kiinnitymme. Ja juuri suomalaiseen maisemaan sauna kuuluu.
Humanistisesta näkökulmasta saunaa on tutkittu Suomessa hämmästyttävän vähän. Sitä puutetta paikkaamaan on ilmestynyt maisemantutkija Laura Seesmeren
väitöskirja Sauno itsellesi menneisyys – Kehollisuus osana muisteltua ja esitettyä kokemusta.
Visuaalisessa, ärsykkeitä täynnä olevassa nykymaailmassa sauna on poikkeuksellinen paikka, kotoinen temppeli.
Hämärien seinien rauhassa pääsee aistimaan asioita, jotka muutoin saattavat jäädä havaitsematta.
Kun kylpijöitä pyydetään kertomaan kokemastaan,
sanat ovat suuria. Saunan verkkaisesta lämmittämisestä, ensimmäisten löylyjen nostattamasta onnentunteesta
tai saunapolun sammaleesta jalan alla kerrotaan vuolain
sanankääntein, kuten Seesmeri sai huomata tutkiessaan
työssään käyttämiään kahta muistitietokeruuaineistoa.
– Olin takavuosina töissä Suomalaisen Kirjallisuuden
Seuran Kansanrunousarkistossa ja kiinnitin jo silloin
huomiota siihen, miten intohimoisia sinne arkistoitujen
keruiden tarinat olivat. Aineistoissa kuvattiin hienoja
saunakokemuksia, aistimellisuutta ja tunteita, ja kiinnostuin siitä, miten ne niistä välittyivät.
Samoihin kokemuksiin ja tunteisiin vetosivat myös
kiuasmainokset, joita Seesmeri käytti niin ikään tutkimuksensa aineistona. Kiinnostus markkinoinnin keinoihin sai kipinänsä Lauran vuosista Stockmannin mainonnansuunnittelijana, jonka pestin folkloristiikkaa ja
estetiikkaa opiskellut kulttuurin sekatyöläinen nappasi
lukuisien pätkätyösuhteiden jälkeen.

Menneisyyden maisemat
Kokemuskertomusten ja mainosten pohjalta Seesmeren
väitös kiinnittyy maisemantutkimukseen. Saunaan ja
saunomiseen liittyvä maisema on olennainen osa suomalaisuutta ja yhteisesti jaettua menneisyyttä, kulttuuriperintöämme.
– Tutkimukseni kertomuksissa paikka jää kuitenkin
usein abstraktiksi. Se hahmottuu nimenomaan aistien
ja muistojen kautta ja elää tällaisessa monikerroksissa

Teksti Satu Laatikainen

maastossa. Kaikki se linkittyy puolestaan vahvasti maisemaan ja luontoon, joka luo kokemuksille eräänlaisen
kehyksen.
Saunaan liitetyt maisemat ovat rajoiltaan epäselviä myös
sikäli, etteivät ne ole määriteltävissä suoralta kädeltä
vaikkapa maalaismaisiksi. Vaikka maaseutu korostuu
etenkin monissa lapsuudenmuistoissa, on saunaan liitetty luontokokemus koettavissa myös kaupungin parvekkeella. Juuri sitä kautta tunteessa on jotain sellaista
universaaliutta, joka pitää saunaperinteemme elossa sukupolvelta toiselle.
– Saunakokemuksia kuvaavissa kertomuksissa tulee
vahvasti esille se, että saunassa ollaan yhtä paikan kanssa, sulaudutaan siihen.
Talonpoikaisessa Suomessa sauna oli hygienian kannalta
välttämätön. Siihen suhtauduttiin lopulta arkisesti, vaikka se olikin pyhänä pidetty rajatila, jossa synnyttiin, parannettiin sairaita, tehtiin rituaaleja ja pestiin ruumiit.
Edelleen saunominen on meille niin arkipäiväistä, ettei
monikaan ajattele kylpiessään pitävänsä elossa keskeistä kulttuuriperintöämme. Vuonna 2018 saunominen nimettiin Suomen ensimmäiseksi ehdokkaaksi Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon. Se on esimerkki
hyvinvoivasta perinteestä: saunakulttuurimme elää ja
myös mukautuu kaupungistumisen ja asumisen muotojen muuttuessa.
– Sauna irrottaa kylpijän arjesta ja on kaikessa moniaistisuudessaan vertaansa vailla oleva kokemus. Perinteen muotonakin saa vastaavaa suomalaisuudesta hakea.
Tulee mieleen karjalanpiirakat. Mutta saunominen on
paikkaan sidottu. Kokemuksiin liittyy vahvasti nimenomaan sekä tilan että jonkin yleismaailmallisen tunteen
kokeminen, Laura pohtii.

Löylyn vakava henki
Saunaan ja etenkin kiukaisiin liittyvässä markkinoinnissa
on 1950-luvulta lähtien vedottu juuri niihin kokemuksiin,
joita sauna suomalaisissa tuntuu saavan aikaan. Avainasemassa on perinne, myyttinen ikiaikaisuus.
(jatkuu) >>
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”Saunaan ja saunomiseen
liittyvä maisema on
olennainen osa suomalaisuutta.”
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”Saunakulttuurimme elää ja
mukautuu kaupungistumisen
ja asumisen muotojen
muuttuessa.”

– Mitä modernimpi sauna on, sitä vahvemmin saunaan
liitetyt mielikuvat ankkuroidaan mainonnassa menneisyyteen. Korostetaan aitoutta ja alkuperäisyyttä ja tuodaan jotain poissa olevaa läsnä olevaksi.
Suomalainen on ottanut pyhän saunansa kautta aikojen
vakavasti, ja huumoria on hyödynnetty mainonnassakin
vain hetken, 1970-luvulla. Miehet asetettiin silloin koomiseen valoon, mutta naisia ei huumorin kukilla koristeltu.
– Perinne luo ilmiöiden ympärille vakavuutta, toteaa
Laura.
– Mainonta heijastelee kulttuuria ja kiteyttää sille
merkityksiä. Vanhemmissa mainoksissa korostettiin sosiaalista tekemistä, suomalaisen saunan merkittävyyttä
kansainvälisesti, auktoriteetteja. Sähkösaunan myötä
korostettiin helppoutta, energiakriisin aikaan taloudellisuutta. Luonnonläheisyys ja aitous ovat olleet mainoksissa esillä läpi vuosikymmenten.
Tyypillistä kiuasmainoksille on ollut Lauran mukaan
myös personointi. Saunalla on kylpijää hellivä henkensä,
joka elää kiukaan kautta, löylyssä, joka kohdataan kuin
elävä olento.

Erityinen arkisuus
Jokaviikkoinen sauna on suomalaiselle itsestäänselvyys.
Saunaksi oma sauna herää aina, kun se lämpiää – silloin
se muuttuu tilanakin eloon ja saa erityisen roolin. Tutkimuskohteena sauna on positiivinen ja löylynlämpöinen.
Laura kertoo kokemuskertomuksissa ikävien asioiden
liittyneen lähinnä vuosikymmenten taakse rujoakin elämää nähneisiin yleisiin saunoihin.
Se, miten merkitykselliseksi suomalaiset saunan kokevat,
ilmeni Lauran näkemykseen juuri poeettisuudessa ja monipuolisuudessa, joka kokemusten kuvaamiseen liittyi.
– Poeettisuus liittyy usein paikasta kertomiseen, merkityksellistä kuvaillaan kauniisti ja runollisestikin.
Jatkossa Laura suunnittelee paneutuvansa muun
muassa ulkosuomalaisten saunomiskulttuuriin, sillä hän
arvelee saunomisella olevan vielä voimakkaampia merkityksiä muualle muuttaneiden kokemuksissa.
Itse saunatutkija kertoo olevansa varsin urbaani saunoja.
– Olen viettänyt lukuisia kesiä ulkosaaristossa, jonka
saunassa pestiin ainoastaan pyykkiä. Omat saunakokemukseni liittyvät pääasiassa uimahalleihin ja muihin
kaupunkien saunaympäristöihin.
Saunakulttuurillemme on ominaista juuri se, ettei arkipäiväisyys vähennä kokemuksen syvyyttä: olipa saunatila mikä hyvänsä, herättää saunominen tunteiden ja
aistikokemusten myötä ihmisessä eloon menneen. Sillä
muistatko, kun kesäisessä saunarannassa herkistyit katselemaan saunanraikkaana järvimaisemaa ja kuulostelemaan järvellä huutelevaa kuikkaa? Tai kuinka talvisena
saunailtana pakkanen jäädytti tähtitaivaan alla saunapuhtaat hiukset ja puraisi tupaan kiirehtijän nenää?
Tällaiset kokemukset jäävät muistiin ja heräävät löylyn lempeydessä yhä uudelleen.
– Menneisyys tulee nykyhetkeen, kun saunotaan.
Laura Seesmeri väitöstilaisuudessaan.
Kuva Katrina Virtanen.
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KOLUMNI

Teksti Virpi Hämeen-Anttila, kuva Otava / Mirva Kakko

Pitkä kuuma kesä
Tänä vuonna toukokuu oli poikkeuksellisen lämmin. Jos
kesän alku näyttää ihanteelliselta, suomalaiset palaavat
yleensä arkeen juhannuksena, jolloin kolea sadeilma ajaa
juhlakansan sisätiloihin. Aurinko voi paistaa joinain päivinä heinäkuussa tai elokuussa, mutta pilvet ja sateet ilmestyvät kohta ilmaa viilentämään.
Nyt saimme kokea Suomen kesässä monta poikkeusta
perätysten. Juhannuksena toki satoi, mutta välimerellinen helle teki muuten tuloa jo kesäkuussa ja asettui
sitten maahan koko heinäkuun ajaksi. Myös yöt olivat
trooppisen kuumia. Vasta elokuussa toivat ukkossateet
helpotusta rutikuivalle luonnolle ja hikisissä lakanoissaan kärvisteleville ihmisille.
Ilmastotutkijat sanovat, että ääri-ilmiöt ovat lisääntyneet:
tulossa olisi jatkossakin kovia helteitä ja myös ankaria
sateita ja myrskyjä. Tästä ja muistakin syistä kannattaa
välittää siitä, mitä ihminen luonnolle tekee. Mutta minua
kiinnostaa myös suomalaisten suhde lämpimään ilmaan.
Hellekesiä on ollut ennenkin, ne kuuluvat luonnollisiin
säävaihteluihin.
Vaikuttaa siltä, että hellettä on nykyään vaikeampi kestää
kuin ennen.
Tämä tuntuu paradoksilta. Meillähän on koneemme ja
ilmastointimme.
Jos luki uutisia ja seurasi ihmisten some-viestintää, näkyi kuitenkin koneiden avuttomuus suomalaisen nykyrakentamisen edessä. Tuulettimet eivät tuo helpotusta kuin
rajatulle alalle, ja ne loppuivat kaupoista pian. Talomme
ovat energiatehokkaita ja hyvin tiivistettyjä pakkasta vastaan, mutta niiden kiviseinät varastoivat kuumina päivinä kovin tehokkaasti lämpöä, joka vapautuu sisäänpäin
yöllä. Lämmön säilymistä edistää puutteellinen ilmanvaihtojärjestelmä. Pahinta on kerrostalon yläkerroksissa,
kun kattokin lämpenee. Tämän sain kokea itse heinäkuun helteissä, kun mittasin vielä kahden aikaan yöllä
yli 30 asteen lukemia.

Vanhemmissa kivitaloissa rakenteet ja ikkunat päästävät
enemmän ilmaa läpi, ja ne pysyivät viileämpinä. Puutalot ovat vielä huokoisempia, joten ne eivät lämpiä yhtä
paljon kuin kivitalot. Vanhoissa taloissa on tosin usein
painovoimainen ilmastointi, joka nostaa kuuman ilman
yläkertaan. Ilmalämpöpumppukaan ei usein pysty viilentämään kuin alakerran. Silti uskoisin, että entisaikoina
sisätilat eivät säilöneet lämpöä yhtä paljon kuin nyt.
Iso ero on siinäkin, miten paljon suomalaiset oleskelevat
ulkona. Lämpötilan noustessa kolmeenkymmeneen asteeseen ja yli tukalaa oli nimenomaan sisällä toimistoissa
ja kerrostaloissa: ulkona liikkui ilma vapaasti ja varsinkin
varjossa saattoi olla siedettävää. Ennen paljon suurempi
osa työstä tehtiin ulkosalla pelloilla ja työmailla. Kesällä osa väestä muutti aittaan, missä oli vilpoista nukkua.
Tätä jäljitellen monet siirsivät nyt patjan parvekkeelleen.
Jos hellekesät yleistyvät, niihin kannattaa varautua. Se ei
ole yksinkertaista. Koska koemme jatkossakin Suomessa
pakkasia, emme voi alkaa rakentaa taloja etelän maiden
malliin, huokoistaa liikaa seiniä ja pitää ikkunassa yksinkertaisia laseja. Sen sijaan toimistotilojen ja kerrostalojen
ilmanvaihdon toimivuuteen pitäisi kiinnittää tosissaan
huomiota. Vanhoista rakennustavoista olisi paljon oppimista. Koska ne unohdettiin ja tuijotettiin vain energiasäästöjä, monista taloista tuli home- ja pieneliöloukkuja
ja nyt myös leivinuuneja.
Tälläkin hetkellä energiatehokkuus on pinnalla. EU on
säätänyt lain, jossa uusien talojen hengittävyys sidotaan
niiden lämmönkulutukseen. Mutta asuntojen ja työtilojen
ilmanvaihto, lämpötila ja myrkyttömyys ovat edellytyksiä
niiden toimivuudelle, ja siihenkin pitäisi EU-tasolla kiinnittää huomio. Helle voi tappaa, eivätkä kaikki eivät voi
paeta sitä mökkiin järven rannalle.
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Kallisarvoiset
kädet
Tämän piti olla tarina kuppauksesta. Kuppari
Birgitta Palojärven tavattuani oli todettava, että
tämän on oltava yhtä vahvasti tarina Birgitasta, ihmisestä kuppauksen takana.
Teksti ja kuva Petra Nikkinen

Birgitta Palojärvi on kuin raikas tuulahdus sateisena päivänä. Värikkäästi pukeutunut ja iloisesti kontakia ottava
Palojärvi kertoo, että on aina rakastanut ihmisten hoitamista. Pohjois-Suomessa syntynyt ja kymmenissä maissa
matkustellut elämälle utelias kuppari ja pesijä on löytänyt tämän hetkisen kotinsa Helsingistä, jossa hän on viimeiset kymmenen vuotta tehnyt hoitotyötä, kuppauksia
ja pesuhierontaa asiakkailleen.
Ensimmäinen kokemus kuppauksesta Palojärven elämään tuli jo pienenä tyttönä, jolloin hän näki, kuinka
hänen Helli-tätiään kupattiin.
– Ihmettelin koko kuppausta ja sitä, että Helli-tädin
selkään tehtiin haavoja. Huolimatta hurjan punaisista
jäljistä selästä Helli-tädin hyvä olo ja loistavan punaiset
posket tekivät vaikutuksen. Ilmoitin jo silloin äidille, että
minusta tulee kuppari isona.
Ajatus jäi kytemään alitajuntaan ja aikuisena, reilut
kymmenisen vuotta sitten, Birgitta Palojärvi päätti toteuttaa pitkäaikaisen haaveensa. Hän opiskeli kuppariksi ja
ilokseen sai paikan legendaarisesta Harjutorin saunasta.
– Kuppari Kaisu Mokkila lopetti saunalla ja minä sain
paikan.

Puhdistava kuppaus
Kuppaus on vanha kansanparannuskeino, jota on käytetty jo antiikin Roomassa ja Kreikassa korjaamaan elimistön epätasapainotilaa. Sillä on pitkät historialliset perinteet myös Suomessa, jossa on kupattu jo 1400-luvulta
lähtien. Suomessa kuppaus liittyy vahvasti saunaan.
Meillä kupattava käy ensin suihkussa, sen jälkeen saunassa ja tämän jälkeen siirtyy hoitopöydälle. Hygieniavaatimukset ovat tiukkoja, tilojen on oltava asianmukaiset ja asiakkaan on täytettävä tarkka kyselylomake ennen
ensimmäistä kuppauskertaa.
Suomalaisessa kuppauksessa käytetään joko lasisia tai
muovisia imukuppeja eli kuppaussarvia. Kupit asetellaan
ensin oikeisiin kohtiin riippuen asiakkaan vaivoista, ja
vasta tämän jälkeen kupattavaan kohtaan tehdään pie-

nenpienet haavat joko kirurginveitsellä tai kuppauskirveellä. Imukupit asetellaan takaisin paikoilleen ja kuppausta jatketaan siihen asti, kunnes veren tulo tyrehtyy.
Kuppauksen aikana ihminen menettää keskimäärin kahdesta kuuteen desiä verta – saman verran, minkä verenluovutuksessa.
Birgitta Palojärven mukaan kuppaus auttaa muun
muassa korkeaan verenpaineeseen, päänsärkyyn, stressiin
sekä akneen ja iho-ongelmiin. Monet hakevat kuppauksesta myös apua väsymykseen, lihassärkyihin ja erilaisiin
kiputiloihin. Asiakasryhmä on heterogeeninen.
– Minulla käy hyvin eri-ikäisiä asiakkaita, välillä jopa
polttariporukoita. Useilla asiakkaistani on jokin kosketus
kuppaukseen esimerkiksi vanhempien tai isovanhempien
kautta.
Kuppaukseen sisältyy myös monia ennakkoluuloja. Birgitta Palojärven kokemuksen mukaan suurin osa niistä
koskee verta.
– Ihmisiä pelottaa veri ja monet eivät halua nähdä
omaa vertansa. Monet pelkäävät kipua ja sitä, ovatko
hoidon jälkeen työkuntoisia. Minun tehtävänäni on rauhoittaa ja todeta, että haavojen tekeminen ei tunnu hyttysenpistoa enempää ja työkuntoisia ollaan; ainoastaan
uimista on vältettävä viikon verran ja saunaa pari päivää
toimenpiteen jälkeen.

Hoitavat kädet
Hoitotyö on ollut aina lähellä Birgitta Palojärven sydäntä. Lähihoitajaksi kouluttautunut Palojärvi on aloittanut
työuransa jo nuorena.
– Aloitin ensimmäiset hoitajan työt jo 17-vuotiaana
lastenkodissa, jossa mm. pesetin ja saunotin lapsia. Olen
työskennellyt hoitajana lapsille, nuorille ja vanhuksille –
minulla on ollut keskipisteessä aina ihmiset.
Palojärvi hymyilee, että monet asiakkaat sanovat kaipaavansa hänen käsiään.
– Olen tehnyt 45 vuotta hoitotyötä, jonka rinnalla olen
aina hieronut ihmisiä. Koen, että kanavoin energiaa käsieni kautta asiakkaisiini.
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Birgitta Palojärven kädet ovat auttaneet tuhansia ihmisiä. >>

Asiakaskohtaamisissa on tärkeää kuunnella tarkalla korvalla. Palojärvi myöntää, että omasta puheliaisuudestaan
huolimatta hän haluaa nopeasti tulkita, mitä asiakas haluaa.
– Minusta tärkeintä on hoidon lisäksi kuunnella asiakasta. Jos asiakas on hiljaa, minä olen hiljaa. Puhun vain
silloin, jos asiakas sitä toivoo. Kun hoidan ihmistä pesuhuoneessa, ihmiset avautuvat ja kertovat usein sellaisia
asioita, joista tuskin puhuvat muille edes vaatteet päällä.
On tärkeää, että asiakas tulee tällöin kuulluksi.
Tällä hetkellä Birgitta Palojärvi työskentelee hoitajana
Hoivakoti Helenassa, kupparina Harjutorin saunassa ja
kaksi päivää viikossa pesuhierojana Saunaseurassa Helsingin Lauttasaaressa. Vapaa-ajat hän maalaa tai matkustaa. Tarinoissa vilisevät vieraillut maat kuten Kiina, Pohjois-Korea, Amerikka, Huippuvuoret, Intia.. Seuraavaksi
Palojärvi suuntaa Pohjois-Espanjaan patikkaretkelle Santiago de Compostelaan.
– Menen vielä, kun jaksan ja olen terve. Elämä on kiinnostavaa, kun jaksaa avata kaikkia ovia.

Kuppariksi voi kouluttautua joko kurssien avulla tai perinteisesti kisälliperiaatteella
kokeneen kupparin opissa. Kuppari-kursseja järjestää mm. Frantsila Hämeenkyrössä.

Kuppauksesta voi saada apua
• korkeaan verenpaineeseen
• niska- ja hartiakipuihin
• päänsärkyyn, migreeniin, stressiin
• puutuviin yläraajoihin
• kylmiin, särkeviin ja levottomiin alaraajoihin
• akneen, ihottumaan, psoriasikseen
• astmaan ja vaihdevuosien vaivoihin
• sopii sekä naisille että miehille
Lähde: Hieronta ja Kauneus Birgitta / Birgitta Palojärvi
9
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Hajumuisteloissa
Tuoksut ja hajut ovat aina ympärillämme. Hajuaisti toimii
henkilökohtaisena turvapoliisina ja anturina ympäristöömme.
Ne herättävät myös muistoja, mielipiteitä ja tunteita.

Teksti Mari Sandell

”Hajumolekyylit ovat luonnon suuria ihmeitä,
joita ihminen on alkanut vuosien saatossa
hyödyntää omaa hyvinvointiaan varten.”
10
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Ymmärsin hajuaistin valtavan voiman heinäkuussa 1996.
Istuin syöpää sairastaneen isäni vieressä sairaalassa ja
heiluttelin mansikkaa hänen nenänsä edessä. Isän silmät olivat kiinni ja käytännössä elintoiminnot olivat jo
melkein lakanneet. Kysyin, huomasiko hän mitään erityistä. Kivun keskellä kasvoilla välähti pieni hymy. Isä
sai sanottua heikolla äänellä ”kotipihan mansikka, äidin
puutarhasta”. Se jäikin hänen viimeiseksi lauseekseen.
Tuota yhteistä hetkeä ja siihen liittyvää tunnelatausta en
ole unohtanut.
Osittain ehkä kohtalon oikusta päädyin tekemään mansikasta aikoinaan väitöskirjan. Perehdyin työssäni mm.
mansikan haihtuviin aromiyhdisteisiin sekä erilaisiin
mansikan makuun vaikuttaviin tekijöihin. Mansikka
muistuttaa monia ihmisiä kesästä, mutta se on myös äärimmäisen herkkä laatumuutoksille. Sadekesällä mansikka helposti homehtuu ja homeinen virhehaju on helppo
haistaa. Varastossa, liian kylmässä tai liian lämpimässä
odotellut mansikka on selkeästi erilainen kuin juuri kasvista irrotettu tuore turvonnut kukkapohjus. Pakastaminen tai muu mekaaninen käsittely muuttavat mansikan
kemiallista koostumusta. Lajikkeet ovat koostumukseltaan ja aistittavilta ominaisuuksiltaan erilaisia. Lisäksi
kasvupaikalla ja -olosuhteilla on selkeä vaikutus mm.
mansikan aromiin. Kesän taltioiminen purkkiin ei olekaan niin yksinkertaista.

Hajuaisti on kemiallinen aisti ja
reagoi hajumolekyyleihin
Käytännössä hajuaistimuksen aktivointiin tarvitaan
pieniä näkymättömiä haihtuvia hajumolekyylejä. Näitä molekyylejä on joka puolella eli ihmisessä itsessään,
ympäristössä, ruuassa, tilassa, kasveissa, eläimissä jne.
Haihtuvat yhdisteet leijailevat vapaina. Nenässä on lukuisa joukko reseptoreja, jotka toimivat ikään kuin lukkoina, joita molekyylit availevat. Osa molekyyleistä on
erikoisavaimia, jotka käyvät vain tiettyyn reseptoriin.
Usein molekyylejä tarvitaan yhtä aikaa useita yhden lukon avaamiseen. Hajuaistimuksen voi laukaista yksittäinen molekyyli tai molekyylien seos. Malli ei ole yksinkertainen.
Reseptorien aktivoituessa signaali etenee hermovälitteisesti aivoihin, jossa tilanteesta riippuen syttyy lamppu.
Ihminen voi reagoida ajattelemalla esimerkiksi mikäs
täällä nyt haisee tai mikä ihana ruusun tuoksu tai tänään
on tarjolla kaalilaatikkoa tai en kestä tätä. Aiemmista
kokemuksista riippuen aistimus voi olla tuttu ja joskus
sen pystyy heti nimeämään. Hajuaisti toimii henkilökohtaisena turvapoliisina ja anturina ympäristöömme. Usein
häiritsemätön tai miellyttävä kokemus luo olomme turvallisemmaksi ja mukavammaksi kuin niin kutsuttu virhehaju tai käry.
Suomen kieli on mielenkiintoinen. Monelle termi haju on
luonnostaan epämiellyttävä, kun taas tuoksu on positiivisesti latautunut käsite. Aistitutkijalle haju on neutraali.
Jos jokin haisee, prosessi ihmisen nenässä on käynnistynyt, viesti on edennyt aivoihin asti ja hajuaistimus on

syntynyt. Aromi linkitetään yleensä ruokiin ja juomiin.
Hajut ovat joko ortonasaalisia tai retronasaalisia. Ortonasaalisen tyypin koemme nuuhkiessamme ilmaa. Hajumolekyylit pääsevät ilmavirrasta hengityksen mukana suoraan nenän hajuepiteelille. Tästä esimerkkinä vaikkapa
ulkona kävellessä savu, viemäri, vastaan tulleen ihmisen
parfyymi tai leikattu ruoho jne. Me elämme ja liikumme
ortonasaalisessa hajumaailmassa. Retronasaalinen haju
taas koetaan suun kautta esim. juodessa tai syödessä.
Ihminen pureskelee ruokaa ja vapauttaa samalla suukammioonsa huonommin haihtuvia molekyylejä. Nämä
liikkuvat nielun kautta nenään ja aktivoivat reseptorit ja
tuottavat aistimuksen.
Erilaisia hajumolekyylejä on arvioitu olevan maailmassa
miljoonia ja vain osa niistä on ruokaan liittyviä. Kasvikunnan lajit kuten erilaiset kukat, puut ja marjapensaat
ovat usein voimakkaasti tuoksuvia, mutta eivät ihmisiä varten vaan suojellakseen itseään. Hajuilla voidaan
karkottaa kasveja syöviä eläimiä tai toisaalta houkutella siementen levittäjiä ja pölyttäjiä. Hajumolekyylit ovat
luonnon suuria ihmeitä, joita ihminen on alkanut vuosien saatossa hyödyntää omaa hyvinvointiaan varten.
Toisaalta ihmisellä on oma henkilökohtainen hajunsa,
jota voidaan verrata sormenjälkeen. Tyypillisesti yritämme peittää ja muokata ominaishajuamme kosmetiikalla.
Sama parfyymi toimii kuitenkin eri ihmisten iholla eri tavoin, koska lähtökohta on erilainen.

Olemme erilaisia haistelijoita
Jostain syystä osa meistä on todella herkkiä ja tämä
ominaisuus aiheuttaa usein suuria haasteita arjessa selviytymiseen. Hajuherkän on vaikea sulkea nenäänsä ärsykkeiden vastaanottamiseen ja päivittäinen ärsykevirta
kuormittaa ihmistä paljon. Toisaalta ihminen voi olla
myös hajusokea kuten sokea ja kuurokin. Osa voi olla
myös anosmikkoja, jolloin tietyt reseptorit eivät reagoi
niihin tarkoitettuihin hajumolekyyleihin. Näistä anosmiaan liitetyistä molekyyleistä klassikkoesimerkki on
androstenoni eli feromoni, jota karju tuottaa elämän jatkamiseen ja signaalina emakoille. Ihmisistä suuri osa ei
haista tuota hajua, mutta yhdisteen haistaville kokemus
on unohtumaton, pistävä ja virtsamainen. Siksi sitä kutsutaan myös karjun virhehajuksi, vaikka sialle haju on
elämisen ehto. Jos lapsena on syönyt lämmintä joulukinkkua, jossa on androstenonia muistaa sen kokemuksen pitkään, ehkäpä ikuisesti.
Reaktiomme yksittäiseen hajuun voi olla positiivinen tai
negatiivinen. Kokemukseen yhdistyy tunnetila, joka perustuu yksilölliseen hajukokemuskirjastoomme. Tämän
kirjaston rakentaminen alkaa jo äidin kohdussa ja kuljetamme sitä mukanamme koko elämämme. Reaktiomme
on henkilökohtainen. Sama haju voi saada toisen itkemään ja toisen nauramaan. Negatiivista kokemusta ei ole
kovin helppo muuttaa positiiviseksi. Mikäli muutokseen
on tarvetta, sen eteen pitää tehdä töitä. Tuttu ja turvallinen lisää myös miellyttävän kokemuksen tunnetta. Toisaalta on hyvä taito osata haistaa pilaantunut ruoka tai
myrkkyjen haju ja näihin ei ole tarkoituksenmukaista
(jatkuu) >>
tottua.
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Ihmeellinen hajumuisti vie meidät
aikaan ja paikkaan
Hajuaistiin liittyy vahva ja pitkäkestoinen hajumuisti.
Haju voi laukaista elämyksen, joka on lähes valokuvamainen yksityiskohtia täynnä oleva tila tai tilanne. Esimerkki yksittäisestä hajumuistosta voisi olla oman mummolan keittiö, jossa roikkuvat ikkunaverhot erikoisine
kuvioineen ja lattialla makaavat matot raitoineen, keittiökaapeissa on jännittävät vetimet ja mummon esiliinassa
on ihanat värit. Tilan voi nähdä ja kokea vain siellä käynyt. Ulkopuolisen on vaikea ymmärtää toisen kokemusta
vieressä seisoessaan, mutta on helppoa havaita kuinka
ihminen häviää hetkeksi pois tästä hetkestä omiin ajatuksiinsa ja aikamatkalle omaan elämäänsä. Hajulla aktivoitu hajumuisti voi viedä meidät hetkessä vuosikymmeniä
taaksepäin hetkeen, jolla on meille merkitys.
Myös ruokamaailma on täynnä aistimuistoja, jotka vaikuttavat arjessamme. Ruokavalintoja tehdessä peilaamme aiempiin kokemuksiin ja teemme tiedostamattakin
useita päätöksiä päivittäin. Yhä useampi suomalainen
syö lounaansa arkipäivisin muualla kuin kotona itse
kokaten. Olemme silloin muiden armoilla eli joku muu

on päättänyt puolestamme mitä tänään olisi mahdollista
syödä. Varsin moni meistä tekee päätöksensä hajuaistin
avulla jo lounasruokalaan astuessaan katsomatta edes
ruokalistaa. Oi ihanaa, tänään on kaalilaatikkoa! Voi kamala, tänään on kaalilaatikkoa. Toisen nam voi olla toisen yök.

Moniaistinen ihana maailma
Arkemme on täynnä moniaistisia kokemuksia kuten ruokaa ja ruokailua. Käytämme eri tilanteissa useita aistejamme, mutta keskenämme eri tavoin. Hajut ja maut on
erittäin tärkeä osa isompaa kokemusta, vaikka emme näe
niitä. Mikä voima niissä onkaan.
Miten käytämme aistejamme ja miten ne vaikuttavat yksilölliseen käyttäytymiseemme myös ruokamaailmassa?
Miten voimme hyödyntää aistilähtöisyyttä positiivisten
elämysten hyödyntämisessä ja hyvinvoinnin tukemisessa? Mitä mahdollisuuksia yksilöllisissä eroissamme on?
Muun muassa näitä kiehtovia teemoja tutkimme Turun
yliopistolla.

”Hajut ja maut on erittäin tärkeä osa isompaa kokemusta,
vaikka emme näe niitä.”
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KU LT TU U RIUUTIS ET
Koonnut Petra Nikkinen

Kalevauva juhlii
6.11.2018
Konserttisali Martinus,
Vantaa
Liput 39 e

Maastopyöräilyä ja esihistoriaa

Kalevauva.fi on Aapo Niinisen ja
Kimmo Nummisen muodostama
nykypäivän trubaduuriyhtye, jonka
sanoitukset on kerätty suoraan kansan
suusta: vauva.fi-foorumilta. Kalevauva.fi lyöttäytyy yhteen marraskuussa
Vantaan Viihdeorkesterin kanssa:
luvassa on kutkuttavia laulunsanoja
upean musiikin siivittäminä.

elä vä
PERINTÖ
Aineeton kulttuuriperintö on elävää
perinnettä, joka on läsnä ihmisten
arjessa. Kalevalaisten Naisten Liitto
koordinoi suullisen perinteen rinkiä.
Kalevalan päivän 2019 tempaus kannustaa järjestämään tarinakahviloita
omassa lähipiirissä. Mitä Sinä haluaisit kertoa?

Wild Nordic Nature järjestää elämysmatkoja Suomen luonnon kuvankauniisiin kohteisiin. Miltä kuulostaisi Maastopyöräilyä ja esihistoriaa -retki,
jossa on mahdollisuus päästä tutustumaan Hiittenharjun muinaishistoriaan Harjavallassa? Kangasmetsää taitetaan pyöräillen polkuja ja teitä
pitkin. Retki sopii sekä harrastelijoille sekä heille, jotka eivät ole ennen
maastopyöräilleet.
13.10.2018 Harjavalta, Hiittenharju
Hinta 25 e + tarvittaessa pyörän vuokra 20 e, sis. kypärän
Lisätietoja wildnordicnature.com

Valoa Pimeään -savusaunatapahtuma
Herrankukkaro on Turun saaristossa sijaitseva kokous- ja virkistyspaikka, jossa järjestetään saunatapahtumia pitkin vuotta. Alueella
sijaitsee muun muassa maailman suurin savusauna.
Valoa Pimeään -savusaunatapahtumassa pääset mukaan saunomaan
maa- ja kyläsavusaunoissa sekä uimaan. Tarjolla on myös saaristolaisen
herkkupöydän villi- ja luontoruokaa.
27.10.2018 klo 12–17 Naantalin Rymättylässä
Liput 50 e
Lisätietoja herrankukkaro.fi

Elävän perinnön kansallinen luettelo:
www.wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi

Ps. Kalevala Korun juhlanäyttely
Lappeenrantaan

Kalevala Korun juhlavuoden näyttely on
esillä viimeisen kerran, nyt Lappeenrannassa.
Mukana näyttelyssä koruaarteita ja kiinnostavia vaiheita vuosien varrelta.
Etelä-Karjalan museo, Lappeenranta
Näyttely avoinna 13.10.2018–31.3.2019
Lisätietoja lappeenranta.fi

Jutajaiset –

hetki pohjoiselle folkille
Jutajaisissa pääset nauttimaan
kansantanssista ja -musiikista
sekä perinnepajoista. Sunnuntaina 23.9. järjestetään perhepäivä
nuorisokeskus Mondessa, missä
voi itse osallistua kansanperinnepajoihin ja musiikkiesityksiin.
21.–23.9. Rovaniemellä
https://www.jutajaiset.fi/
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Runolaulajien talossa
tärkeintä ovat ihmiset
Kolme kiinteistöä Pukkilassa, kaksi lasta ja shiba-koiraa, yksi Yläkerran mies, kymmeniä soittimia, värikylläisiä seiniä, loputtomasti
keskustelua ja kulttuuria - niistä runolaulutohtori ja Handu-lankafirman johtaja Ilona Korhosen ja runolaulusta taiteellista
tohtorintyötään tekevän, Kanteleen Ääniä -levy-yhtiön johtaja
Taito Hoffrénin koti koostuu.

Teksti Amanda Kauranne
kuva Ilona Korhonen

”Kalevalainen koti liittyy meillä
kielelliseen ja henkiseen ilmapiiriin.”
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Kuva Sami Repo

Kuva Kukka-Maaria Kärki
Ilona Korhosen ja Taito Hoffrénin kodissa keskustellaan paljon.

– Koti on siellä, missä nämä ihmiset ovat, summaa runolaulajapariskunta Ilona Korhonen ja Taito Hoffrén lastensa Helmin, 13, ja Lempin, 8, kanssa.
Kesä on freelancermuusikoille kiireisintä aikaa ja haastattelu tapahtuu Kuhmossa heidän ”kotifestivaalillaan”
Kansanmusiikkijuhla Sommelossa keikkojen, miksaustöiden ja ruokailun lomassa. Hoffrén oli pitkään festivaalin taiteellinen johtaja, mutta viime vuodet hän on ollut
paikalla jokapaikanhöylänä – sekä toki Korhosen tapaan
esiintymässä. Heidän varsinainen kotinsa on Uudellamaalla Pukkilassa Porvoonjokilaakson maalaismaisemassa, tunnin ajomatkan päässä Helsingistä.

Leipomo, Rauhala ja Kanteleen kylä
– Meillä on Pukkilan keskustassa vuonna 1959 rakennettu iso talo, jossa on kaksi asuntoa. Toisessa niistä asuu
meidän perhe ja toisessa lasten kummisetä, harmoninsoittaja ja huuliharpisti Eero Grundström. Häntä kutsutaan leikkisästi Yläkerran mieheksi, kertoo Ilona Korhonen.
– Koti on aika ahdas meille, vaikka maailmanlaajuisesti verraten meillä on paljon tilaa. Mutta meillä on paljon
soittimia ja kaikenmaailman roinaa, jotka vievät ison tilan.
Kosketinsoittimet, viulu, trumpetti, kanteleet, haitari,
erilaiset puhaltimet ja tuuba soivat talossa, puhumattakaan niistä keväällä Hoffrénin äkillisen ”harmonihulluuden” aikana hankituista urkuharmoneista, jotka hän osti
kunnostaakseen vanhoja soittopelejä.
Talo on vanhaa kunnioittaen remontoitu, säästäen mahdollisimman paljon alkuperäisiä 1950-luvun elementtejä.
Viimeksi he kunnostivat alakerrassa sijaitsevan leipomon.
– Kutsumme sitä bistroksi. Sitä käytetään lähinnä, kun
tarvitaan ruokaa isommalle porukalle – vaikka evästä 28
leivän leivinuunista. Oman talon onnea on se, että kun

on oma tupa, on myös oma lupa. Jos haluamme värjätä
seinän hauskanväriseksi, teemme sen.
Toinen remonttia vaativa kiinteistö on kivenheiton päässä joen rannalla oleva Rauhala.
– Satakuusikymmenvuotias hirsitalo on heikossa kunnossa, mutta järkyttävän kaunis järkyttävän kauniilla
paikalla. Se ostettiin Yläkerran miehen kanssa kolmeen
pekkaan, jotta riskit vähän vähenivät. Tarkoitus on siellä
joskus pystyä tekemään erinäisiä toimintoja, kuten pitämään työhuonetta.
Nyt Korhonen työskentelee kylällä ja Hoffrén jakaa studion Pukkilan keskustasta hieman kauempana olevalla
Kanteleen kylällä Grundströmin kanssa. Studiorakennus
on runolaulupariskunnan entinen koti ja Hoffrénin firma Kanteleen Ääniä on inspiroitunut paikan nimestä.
Kylä ihmisineen vilahtelee Korhosen ja kantelisti Pauliina
Syrjälän Vonkale-duon tarinoissa Seppo-levyllä. Yhtyeen
pian äänitettävä toinen albumi Annikki sisältää myös
muutamia Pukkilasta inspiroituneita kappaleita.

Freelancerin arki on palapeliä
– Maisema vaikuttaa musiikintekemiseen. On hirmu vaikea kirjoittaa kaupunkilaisista probleemeista, kun ikkunasta näkyy silmänkantamattomiin heilimöivää viljaa,
kertoo Korhonen.
– Myös se vaikuttaa, että ympärillä on hiljaisuutta eikä
tarvitse koko ajan säntäillä paikasta toiseen hankalien
yhteyksien ja tiukkojen aikataulujen kanssa. Tarvitsen
rauhallista tilaa ja aikaa, koska freelancerin työ on usein
sitä, että ollaan monessa paikassa monien ihmisten kanssa, kaikenlaisissa olosuhteissa. Omassa pihassa saa sitten
kellottaa miten haluaa.
Keväällä pariskunta esiintyi yhdessä BBC:n skotlantilaisen sinfoniaorkesterin kanssa, kun Sibeliuksen Kullervo
sai parikseen orkesterinjohtaja Thomas Dausgaardin ja
(jatkuu) >>
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kosketinsoittaja Timo Alakotilan sovittaman sarjan kappaleita orkesterille, kuorolle, kanteleelle, kosketinsoittimille ja kansanlaulajille. Kaksikkoa
on harvemmin nähty samalla lavalla,
sillä lapset olivat pitkään pieniä eikä heillä ole isovanhempia apunaan. Toisen oli aina jäätävä kotiin hoitamaan jälkikasvua, mutta nyt lasten kasvaessa on järjestely helpompaa.
– Emme ole hakeutuneet samoille keikoille, mutta
luonnollisesti meidän työnkuvamme on sellainen, että
välillä olemmekin. Meillä ei ole mitään sitä vastaan, mutta teemme kuitenkin mieluusti muiden ihmisten kanssa
musiikkia.
Pariskunta kaavailee kuitenkin julkaisevansa omat runolaulusoololevynsä samassa paketissa. Korhosen päiviä
täyttää Alkukalevala-duo ja konserttisarja Maari Kallbergin kanssa. Taiteen edistämiskeskuksen apurahalla hän
säveltää polyfonista materiaalia muun muassa omaa tohtorikonserttiansa varten muodostetulle kansanlaulajien
kuorolle Ilona Korhonen Ensemblelle. Sen uutta teosta
on jo puoli tuntia valmiina - vain rahoitus ammattilaiskuoron työskentelyä varten uupuu. Hoffrén puolestaan
tekee levyä kantelisti Arja Kastisen kanssa, suunnittelee
Suomalaisen Barokkiorkesteri FiBOn kanssa Maailmansynty-konserttia sekä julkaisee pian Eero Grundströmin
kanssa lisää Von & Af -duon äänitettyä materiaalia, jota
on jo kahden levyllisen verran valmiina.

Omassa pihassa voi tapahtua mitä vain
– Koti luodaan myös omista tavoista ja tottumuksista
sekä vuoden kierrosta; siitä miten erilaiset juhlapäivät
aina kiertyvät samojen pisteiden kautta, pohtii Korhonen.
Yksi heidän traditionsa on heinäkuussa omalla pihalla
järjestettävät kesäjuhlat. Pari vuotta sitten juhlat muuttuivat yllätyshäiksi, kun pariskunta pamautti naimisiin 21
vuoden yhdessäolon jälkeen.
– Se oli sellainen päähänpisto, nauraa Korhonen.
– Mutta mukava sellainen! Kaikkea voi kokeilla – harkinta-ajan jälkeen, myhäilee Hoffrén.
– Pukkilassa pastorimme on sellainen, joita näkee elokuvissa: hän tulee juttelemaan, on kiva, hauska ja fiksu.
Olimme sopineet, että hän jossain vaiheessa vihkaisee
meidät. Hän on ollut juhlissamme muutenkin, joten kukaan ei epäillyt mitään. Se oli mahtava yllätys monelle
– jopa lapsillemme. Ilmassa oli paljon onnenkyyneleitä!

Keittiön pöytä ja kirjahylly
Korhoselle tärkein kodin esine löytyy keittiöstä.
– Meillä ei kokoonnuta olohuoneeseen, koska meillä ei
ole telkkaria, jota seurata. Mutta keittiön pöydän ääressä
tapahtuu kaikki: tehdään työtä ja läksyt, syödään ja pölötetään päivän jutut. Se on sellainen kokoamispiste.

Hoffrénille tärkein elementti on kirjahylly.
– Se on kadonnut lähes joka kodista, mutta minä pidän siitä esineestä.
Vaikka emme koko ajan kirjoja lukisikaan, niiden olemassaolo on tärkeää. Siellä on esimerkiksi koko Suomen Kansan Vanhat Runot -sarja ja muita
tärkeitä opuksia.
34-osainen kirjasarja päätyi pariskunnan yhteiseen kotiin jo opiskeluaikana.
– Asuimme rahattomina opiskelijoina Kampissa ja Taito oli nähnyt, että Hagelstamin antikvariaatin ikkunassa
oli koko setti myytävänä. Se maksoi kauheasti. Olimme
käyneet ehkä kahdella Heikki Laitisen oppitunnilla, mutta kysyimme rohkeasti, josko hän lainaisi meille rahat.
Laitinen kysyi vain, että milloin tarvitsette! Laitista harmitti vain, että meillä on koko sarja, mutta häneltä itseltään uupuu kaksi osaa.
Tarina ei kerro, saiko kansanmusiikin emeritusprofessori puuttuvat kirjat kokoelmiinsa.

Kalevalainen koti elää kielessä ja kulttuurissa
Kalevalainen koti ei pariskunnalle ole mitään ulkoista,
kuten kansallispukuja tai ryijyjä seinällä.
– Se liittyy ennemminkin kielelliseen ja henkiseen ilmapiiriin. Meidän tapauksessa myös siihen, että meillä
on kovassa arvossa akateeminen keskustelu – se ei tarkoita akateemista koulutusta, vaan sitä, että keskustelemme
kaikista asioista ja otamme lapsetkin mukaan. Suomen
kielellä on tärkeä rooli kodissamme, sanoo Korhonen ja
Hoffrén täydentää:
– Jos ajattelee Kalevalaa, niin siinä yhtenä ydinajatuksena on, että viisaus on voimakkaampi kuin väkivalta –
viisaus ja tieto ovat aina arvossaan.
Kansanperinne näkyy kodissa ennen muuta aineettomana perintönä.
– Olemme niin paljon tahkonneet tätä runolaulua, että
olisi kumma, jos se ei joissain asioissa näkyisi, sanoo
Korhonen.
Lapset ovat varttuneet runolaulun parissa ja molemmat ovat kuulleet esimerkiksi kaikki Arhippa Perttuselta
tallennetut runot Hoffrénin niitä harjoitellessa.
– Nuorimmaisemme Lempi osaa toivoakin unilauluksi
runolauluja. Kanteleen syntyä laulaessani hän keskeytti
minut ja sanoi haluavansa sen toisen version, jota äiti
laulaa. Hän sitten kertoi minulle sen koko tarinan. Ehkä
perinteen siirtyminen on juuri tällaista, pohtii Hoffrén.
– Kalevala on minusta hankala sana – se kuulostaa vanhahtavalta ja siihen liittyy kansallisia arvoasioita, mutta
runolaulu puolestaan on tosi lähellä. Se oli ihan vain hetki sitten, kun kaikki osasivat runolaulua. Vielä 1900-luvun vaihteessa Vienassa vietettiin lauluhäitä – ja se oli
ihan äsken. Mutta me olemme kaikki vain osa perinteen
jatkumoa. Kulttuuri ei koskaan lopu, se vain muuttuu.
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Kauneuden tähden –
Kalevalaisten Naisten Liiton
-seminaari ja käsityöpajat
13.10.2018
Suomen kansallismuseo,
Mannerheimintie 34, Helsinki

Kalevalaisten Naisten Liiton vuoden teema on
kalevalainen koti. Naiset, koti ja kauneus – mitä
ne meille merkitsevät? Miksi koristelemme esineitä,
koteja, itseämme? Miten kauneuskäsitys on
muuttunut ajan myötä?
Ohjelmassa käsityöpajoja, näyttelyitä, Ildikó Lehtisen juhlaseminaari ja sen jälkeen Helsingin Kalevalaisten Naisten
80-vuotisvastaanotto. Odotettu Kansallismuseon 10 000 vuotta
suomalaista designia -näyttely avautuu. Seminaari on osa sukukansapäivien ohjelmaa.
klo 11–13 Unkarilainen ja marilainen käsityöpaja
Transilvanian kansanpukuja. Botond Dávidin
valokuvanäyttely. Näyttelyopastus Ildikó Lehtinen.

10 000 vuotta suomalaista designia -näyttelyopastus
(pääsymaksu tai museokortti)
klo 13–15 Kauneuden tähden -seminaari, auditorio
Avaussanat, Seurasaarisäätiön toiminnanjohtaja
Aila Nieminen
Suomen kansallismuseon tervehdys, ylijohtaja
Elina Anttila
Rosavamsa ja pikitriibiline kuub – merkityksellisiä
esineitä Kansallismuseon suomalais-ugrilaisesta
kokoelmasta, amanuenssi Anna-Mari Immonen

”Ihan kuin kukkaniitty!” – kauneuden merkitys
lastenvaatteissa, FT Päivi Roivainen
Kurkistuksia helsinkiläiskoteihin 1950-luvulla,
professori Anna-Mari Åström
Kauneus ja hyöty käsi kädessä – naisten esineellistyvä
neulontataito, tutkija Anna Rauhala
Kullat kulmille ja nuttura niskaan! – Mitä hautalöydöt
kertovat myöhäisrautakauden kampauksista, pääkoristeista ja päänverhoista? arkeologi Jaana Riikonen
Moderaattoreina Seurasaarisäätiön toiminnanjohtaja
Aila Nieminen ja professori Helena Ruotsala
klo 15–17 Karhunpesä-kahvila
Helsingin Kalevalaiset Naiset 80 vuotta
Tervehdys, professori Pirkko Nuolijärvi
Näyttelijä ja lausuja Eero Enqvist & ryhmä
Kuohuviini ja pienet suolaiset
Kansallismuseo sulkeutuu klo 18.
Vapaa pääsy - lämpimästi tervetuloa!
Opastuksen ja tarjoilun vuoksi ilmoittaudu Kalevalaisten Naisten
Liittoon: leena.asp-rinne@kalevalaistennaistenliitto.fi tai
puh. 050 4122 021. Kerro myös erityisruokavaliosi.
Yhteistyössä: Helsingin ja Turun yliopistojen kansatieteen oppiaineet,
Helsingin Kalevalaiset Naiset,
Suomen kansallismuseo,
Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskus,
M. A. Castrénin seura ja
Opetus- ja kulttuuriministeriö.
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”Kodittomuus oli ahdistavaa.”
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ER IL A I S ET AS UJAT

Koti ei ole itsestäänselvyys
Nuori helsinkiläinen Ville on kokenut asunnottomuuden.
Teksti ja kuva Karoliina Randelin

Koko ikänsä pääkaupunkiseudulla asunut Ville, 24, on
kokenut kodittomuuden ja kaduilla asumisen. Hän on sittemmin löytänyt itselleen kodin, mutta ei ole unohtanut
aikaa, jolloin joutui elämään ilman vakituista kotia.
– Nyt osaan arvostaa elämän pieniä asioita. Koti ei ole
minulle itsestäänselvyys.

Kuka tahansa oli tervetullut, joten huonossa kunnossa
olevatkin otettiin vastaan.
– Palvelutalon ruokailuun sai tulla missä kunnossa tahansa, eli narkkarit ja juopot huusivat.

Jatkuva nälkä ja ahdistus osana elämää

Suomessa asunnottomia on yli 7 000, joista valtaosa on
pääkaupunkiseudulla majailevia yksineläviä miehiä. Naisia vailla asuntoa on noin reilut 20 %. Useat asunnottomista yöpyvät sukulaisten tai ystävien luona. Asunnottomien määrä on Suomessa hitaassa laskussa, toisin kuin
muualla maailmassa, jossa asunnottomien määrä jatkaa
voimakasta kasvuaan.

Ville muutti pois kotoa 18-vuotiaana ja kahta vuotta myöhemmin, 20-vuotiaana, hän asui jo yhdessä puolisonsa
kanssa. Kodittomuuden tielle Villen sysäsi päihteiden liikakäyttö ja työttömäksi jääminen.
– Sain kenkää töistä. Tämän jälkeen puolisoni jätti minut ja jäin omaa kotia vaille.
Kodin menetettyään ja parisuhteen kariuduttua Ville
kulutti aikaansa Helsingin kaduilla, jossa jokaisen päivän
jokainen tunti kuluivat miettien, missä seuraavan yön
voisi viettää. Villen mukaan kokemus oli äärimmäisen
kuormittava. Siitä huolimatta oli pakko jaksaa eteenpäin,
päivästä toiseen.
– Kodittomuus oli ahdistavaa. Ei tiennyt yhtään mihin
mennä, eikä energia riittänyt asian ratkaisemiseen, sillä
minulla oli jatkuva nälkä.
Asunto on usein meille itsestäänselvyys. Oma koti on
tila, joka tarjoaa suojan ja kokoontumispaikan ystäville ja
perheelle. Mutta mitä tapahtuu ihmiselle, joka menettää
mahdollisuuden omaan kotiin? Hän menettää usein kohtuuttoman paljon, koska asunnottomuuden myötä hän
menettää mahdollisuuden normaaliin elämään. Työssä on lähestulkoon mahdotonta käydä ilman vakituista
asuinsijaa, laskut jäävät maksamatta ja usein elämänhallinta katoaa. Asunnottomuuteen sisältyy myös usein
häpeää, stressiä toimeentulosta ja seuraavasta yösijasta.
Villelle kävi juuri näin. Yösijan etsiminen oli yksi tärkeimmistä Villen päivittäisistä tehtävistä. Hän etsi makuusijan
milloin Helsingin puistoista, milloin yleisvessoista. Myös
Hietaniemen yömaja ja kerrostalojen rappukäytävät tulivat tutuiksi. Rahaa elämiseen hän yritti haalia keräämällä
pulloja. Ville kävi syömässä kerran päivässä Hietaniemen
palvelutalossa, josta hän sai lämpimän aterian. Palvelutalo tarjosi lämmintä ruokaa myös muille vähävaraisille euron hintaan. Lämpimästä ruuasta ja hetken hengähdyksestä huolimatta palvelutalo oli Villen mielestä ahdistava.

Turvallinen paikka

Villelle kävi hyvin. Hän meni katkaisuhoitoon ja sai
asiansa sovittua ex-puolison kanssa. Pariskunta muutti
jälleen asumaan yhteen. Asunnottomuus jäi muutaman
kuukauden mittaiseksi. Nykyään Ville kuvailee kotia
turvalliseksi paikaksi, mihin mennä. Villen kokemuksia
kuunnellessa tarttuu väkisinkin kiitollisuus siitä, että itsellä on oma koti, mihin mennä.
Villen nimi on muutettu hänen yksityisyytensä suojelemiseksi.

Lisää aiheesta:
Asunnottomien yötä vietetään vuosittain 17.10.
Asunnottomien yö -kansalaisliikkeen aloitteesta.
Tapahtumaa vietetään samana päivänä kuin YK:n
kansainvälistä köyhyyden päivää. Kansalaisliike tukee jokaisen perusoikeutta vakinaiseen asuntoon.
Hima & Strada on Helsingissä starttaava kaupunkikierros, jossa oppaina ja suunnittelijoina toimivat
asunnottomuutta kokeneet ihmiset. Suomen Setlementtiliitto, Vailla Vakituista Asuntoa ry, Kriminaalihuollon tukisäätiö ja Kalliolan Setlementti ovat
yhteistyössä järjestämässä kierroksia, mutta niiden
varsinainen tuotto menee oppaille itselleen.
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Koti ja maaginen
ajattelu
Suomalaisessa maalaisyhteisössä loitsut olivat 1800-luvulla varsin suosittuja ja
tarpeellista suullista perinnettä. Useimmiten niihin turvauduttiin kotona, ja
useimmissa kodeissa oli henkilöitä, joiden uskottiin ratkaisevan niiden avulla
ongelmia ja saavan aikaan muutoksia vaikeissa olosuhteissa. Loitsuihin luotettiin
vielä sata vuotta sitten, 1900-luvun alkuvuosikymmeninä.
Teksti Ulla Piela

Loitsuja oli käytännössä jokaiseen pulmalliseen elämäntilanteeseen. Tietäjät ja muut taitavat loitsijat hakivat
tarvittaessa apua yliluonnollisesta todellisuudesta ja sitä
asuttavilta olennoilta, kristinuskon ja etnisen uskonnon
jumaluuksilta sekä kotipiiriä ja luontoa hallinnoivilta haltijoilta. Loitsuilla torjuttiin ja parannettiin tauteja ja vammoja sekä turvattiin elinkeino-onni eli maanviljelyn, metsästyksen, kalastuksen ja karjanhoidon menestyminen.
Loitsuja niihin liittyvine taikoineen tarvittiin myös häissä,
syntymän ja kuoleman kohdatessa, käräjillä, kinkereillä
ja matkalla. Niihin turvauduttiin lukemattomissa pienissä
arkielämän askareissa, vakavissa ja uhkaavissa tilanteissa
sekä sosiaalisissa tilanteissa. Suomalaisten loitsintataidosta ja uskosta yliluonnolliseen todistavat myös ne kaikilta
perinnealueiltamme etelästä pohjoiseen ja lännestä itään
kerätyt yli 30 000 loitsumuistiinpanoa, jotka on julkaistu teoksessa Suomen Kansan Vanhat Runot (1908–1948,
1997). Niiden lisäksi Kansanrunousarkistoon on tallennettu tuhansittain julkaisemattomia loitsuja.

Tämä maailma ja vastamaailma
Kotipiiri oli 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa taloudellisesti, emotionaalisesti ja yhteisöllisesti ihmisen tärkeintä
toimintaympäristöä. Siellä huolehdittiin myös biologisista
perustarpeista, toivuttiin sairauksista ja murheista. Se oli
myös sukupuolisen kanssakäymisen, suvunjatkamisen
sekä syntymän ja kuoleman paikka. Myös loitsuperinteemme kuvastaa varsin hyvin suomalaisessa 1800-luvun
maalaisyhteisössä eläneiden ihmisten vahvaa ja vankkaa
suhdetta kotiin. Pääosin kalevalamittainen loitsusto tarjosi aineksia kotipiirin ja sen ihmisten suojelemiseksi
tuonpuoleisen voimilta ja pahantahtoisilta ihmisiltä: loitsuin ja taioin saatettiin kotipiirin ympärille ”rakentaa”
loukkaamattomuuden turvaava symbolinen aita.

Modernin kognitiotutkimuksen mukaan maaginen ajattelu on mielen rakenteiden tuottama ajattelutapa, joka perustuu siihen, että ihminen jaottelee automaattisesti asiat
eri kategorioihin. Maailmassa, jossa uskotaan yliluonnollisiin olentoihin ja taikuuteen, tällaisia kategorioita ovat
muun muassa kotipiiri sekä sen ulkopuolelle hahmottuva yliluonnollisten olentojen ja voimien hallitsema tuonpuoleinen. Suomalaisissa loitsuissa kotipiiri paikallistuu
”tänne”, reaaliseen ”tähän maailmaan” mutta yliluonnollinen ”tuonne”, tuonpuoleiseen tai sitä vielä laajempaan
ja ajattomampaan paikallisuuteen, vastamaailmaan, joka
voi olla yliluonnollisten olentojen kansoittamaa luontoa.
Kulttuuristen uskomusten tulkintaan ja merkityksenantoon vaikuttavina kategorioina tämä maailma ja vastamaailma edellyttävät loitsuissa toisensa, ovat olemassa
yhtä aikaa ja antavat merkityksiä toisilleen ja loitsuissa
ilmaistuille asioille.

Sana on teko
Loitsut ovat monella tavalla erityinen suullisen perinteen
laji, joko vain muutamasta tai tuhansista sanoista koostuvaa, riitissä aktivoituvaa ja muotoutuvaa kielenkäyttöä,
jonka on uskottu ratkaisevan ongelmia ja saavan aikaan
muutoksia siinä todellisuudessa ja olosuhteissa, joissa se
esitetään. Loitsut ovat paraatiesimerkki siitä, että sana on
teko: niillä luodaan, ylläpidetään ja muutetaan maailmaa.
Loitsut ovat riitteihin liittyvää puhetta, jonka tietäjä esittää samalla kun hän suorittaa parantaviksi ymmärrettyjä
toimenpiteitä: sivelee sairasta koivun oksilla, hieroo kipeään kohtaan pihkaa tai jotakin valmistamaansa ainetta,
pirskottaa vettä kipeään lihakseen tai tekee muita maagisiksi ajateltuja tekoja. Loitsija luo ja muuttaa sanoillaan
ja teoillaan vallitsevaa olotilaa: saa sairaan tuntemaan
olonsa paremmaksi.
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<< Kolarilainen Ville Palomaa parantaa
koskemaa vuonna 1911.
Samuli Paulaharju, SKS:n arkisto 2175.

Myös maailman kategorioihin jaotteleva maaginen ajattelu on tavoitteellista, sillä siihen liittyy toiveita, pyrkimyksiä ja päämääriä. Maaginen ajattelu ilmenee erityisen hyvin riiteissä, esimerkiksi parannusriiteissä. Niissä tietäjä
luo loitsuillaan ja taioillaan – sanoillaan ja teoillaan – sellaisen arjesta erillisen maagisen tilan, jossa hän lievittää
sairaan kipuja ja valaa uskoa paremmasta huomisesta.

Hampaan kivulle
Tämä maailma ja vastamaailma näkyvät selkeinä ilomantsilaisen Heikki Sorjosen riitissä ja loitsussa hampaankivulle vuodelta 1885:
Kun ottaa yksikantasta pihlajoo metästä ja sitte kaivaa
näverillä pohjosen puolelle haapaan 3 koloo syömeen
asti ja sitte, jossa on se hampaan vaiva, niin sitä kaivoo
naskalimella, jotta siitä veri lähtee. Sitte sylkee niihin koloihin se veri ja sitte lyyä se pihlajanaula siihen koloon
ja sanoo:
Älä ennen tule,
ennenkun tulen hakemaan
yheksän leivän kanssa,
yhen emännän paistamilla!
Älä ennen tule,
ennenkun tulen noutamaan
yheksän oriin kanssa,
yhen tamman kantamilla!
Älä ennen tule,
ennenkun tulen noutamaan
yheksän kukon keralla,
yhen kanan kantamilla!
(SKVR VII4 1949. Ilomantsi 1885.)

Vaiva parannettiin kaivamalla puutikulla verta kipeästä
hampaasta ja sylkemällä veri haapaan kaiverrettuihin
kolmeen koloon. Näin tehtiin, koska ajateltiin, että kivun aiheuttaja siirtyy veren mukana puuhun. Tukkeeksi
koloihin työnnettiin pihlajaiset naulat. Jokaista naulaa
puuhun lyötäessä taudin aiheuttajaa kiellettiin palaamasta ennen kuin loitsun minä tulee sitä noutamaan; sitä ei
tietenkään tapahdu koskaan. Riitti tunnettiin muuallakin
kuin Pohjois-Karjalassa.
Esimerkki kuvaa hyvin sitä, kuinka maaginen sana ja
teko muodostavat yhdessä riitin. Vaikka loitsu on lyhyt
ollakseen itäsuomalainen, siitä voi silti hahmottaa maagisen ajattelun kuuluvat kaksi kategoriaa. Hammassärystä kärsivä henkilö sekä parantajana Sorjonen ovat
täällä, mutta kivun aiheuttanut vaiva ajetaan pois jonnekin viljelemättömään luontoon, puuhun eli vastamaailmaan, sinne, mistä kivut ja vaivat ovat tänne tulleetkin.
Kyseisestä riitistä ja loitsusta näkyy myös se, että maagiseen sanakäsitykseen kuuluu oletus mahdollisuudesta
kontrolloida riitin kontekstissa kumpaakin todellisuutta,
jota ovat yhteydessä toisiinsa. Tämä yhteys voi perustua
muun muassa käsitykseen osan ja kokonaisuuden välisestä symbolisesta yhteydestä, ajatukseen ”samanlainen
tuottaa samanlaista”, uskoon maagisesta tartunnasta tai
asioiden ja ilmiöiden ajallis-tilallisesta jatkuvuudesta.
Sorjosen hampaanloitsussa on kyse osan ja kokonaisuuden välisestä yhteydestä, ruumiin ja ympäröivän luonnon maagisesta vuorovaikutuksesta.

Parannukseksi ja menestykseksi
Parannusloitsujen tuntemus oli maalaisyhteisöissä varsin
tavallista. Ne ja muut kansanlääkinnälliset tiedot ja taidot
olivat tarpeen jokaisessa kodissa vielä pitkälle 1900-lukua,
sillä lääkäreitä oli vain vähän, matkat lääkäriin pitkiä ja
heidän parannuskeinonsa kotona tapahtuneeseen kansan21
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”Loitsuihin turvauduttiin lukemattomissa pienissä arkielämän askareissa,
vakavissa ja uhkaavissa tilanteissa sekä sosiaalisissa tilanteissa.”
lääkintään tottuneelle kansalle vieraita. Kotipiirin parantaja oli useimmiten apua tarvitsevalle myös tuttu, joko samasta perhepiiristä, kotikylästä tai ainakin -pitäjästä.
Runonkerääjät saivatkin parannusloitsuja talteen runsaasti. Niihin turvauduttiin etenkin ruumiillisessa työssä sattuneiden ulkoisten vammojen ja loukkaantumisien
parantamiseksi sekä sisäisten kipujen, tartuntatautien
ja ihottumien sekä esimerkiksi mielenhäiriöistä ja lemmettömyydestä kärsivien parantamiseen liittyviä loitsuja.
Loitsuja oli niin ikään ajokseen, ammustautiin, hammasmatoon, hengenahdistukseen, jalan kuoleentumiseen,
kaatumatautiin, kiroihin, korvasärkyyn, erilaisiin lasten
tauteihin, maahiseen, metsännenään, mielenvikaan, näärännäppyyn, palovammoihin, paleltumiin, riisitautiin,
rokkoon, silmävaivoihin, synnytyskipuihin, syyhyyn, yskään ja ähkyyn.
Parannusloitsujen luettelo kertoo samoista vaivoista ja
taudeista kuin piirilääkäreiden 1800-luvulla kirjoittamat
raportit. Niissä kerrotaan väestön poteneen vammoja,
jotka ovat aiheutuneet liukkaista keleistä, pimeydestä,
tieonnettomuuksista ja väkivallasta, huonosta työturvallisuudesta, tulipaloista, myrkytyksistä, eläimen potkuista, sarven sohaisuista ja esimerkiksi kaatuneista puista.
Yleisiä vammoja olivat myös olkanivelten sijoiltaanmenot, murtumat, ruhjeet, tulehtuneet haavat, paleltumat ja
palovammat. Piirilääkäreiden raporttien mukaan suomalaiset sairastivat 1800-luvulla myös malariaa, tuberkuloosia, lepraa, erilaisia silmäsairauksia, riisitautia, myrkylli-

sen torajyvän aiheuttamaa vetotautia, matoja, struumaa,
punatautia, tyyfusta eli pilkkukuumetta, lavantautia ja
toisintokuumetta, sukupuolitauteja sekä isorokkoa. Myös
mielisairauksia raportoitiin jonkin verran, mutta ne ymmärrettiin toisin kuin nykyään. Mielenterveysongelmaisiin
kuuluivat sekä kehitysvammaiset, raivoavat ja levottomat
mielisairaat että masentuneet ja psykoottiset henkilöt.
Kiinnostavaa on, että lähes jokaisen edellä mainitun sairauden aiheuttamaan kipuun tai vaivaan löytyy loitsu.
Myös elinkeinoloitsuja osattiin yleisesti, sillä niiden avulla haluttiin turvata karjan hyvinvointi ja hyvä sato. Ne
kiinnostivat myös kerääjiä, sillä parannusloitsujen tavoin
ne olivat varsinkin itäisillä perinnealueilla satoja säkeitä
pitkiä ja sisälsivät upeita myyttisiä aiheita, jotka limittyvät runollisiin avunpyyntöihin ja rukouksiin sekä voimakkaisiin manauksiin. Sosiaalisessa kanssakäymisessä
tarvittavia loitsuja sekä arjen ja kotipiirin hallintaan liittyviä loitsuja kerääjät tallensivat jonkin verran vähemmän, mutta silti niitäkin on tuhansittain.
FT Ulla Piela työskentelee Kalevalaseuran toiminnanjohtajana. Hän on väitellyt loitsuista Itä-Suomen yliopistossa vuonna 2010: Kansanparannuksen kerrotut merkitykset Pohjois-Karjalassa 1800- ja 1900-luvuilla.
Publications on the University on Eastern Finland.
Dissertations in Educations, Humanities, and Theology
8. University on Eastern Finland, Joensuu. – Katso verkossa myös Suomen Kansan Vanhat Runot 1908–1948.

Perinne on yhteinen ilo!

Postimaksu
on
maksettu

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. Paikallisyhdistyksissä toimintaa on viikoittain. Kalevalaisten naisten toiminta
näkyy vireänä vaikuttamisena eri puolilla Suomea.
Liity mukaan! www.kalevalaistennaistenliitto.fi tai lähettämällä tämän
lomakkeen täytettynä.
Nimi
Osoite
S-posti

Kalevalaisten Naisten Liitto ry

Puh.nro

Tunnus 11864623

Minkä paikkakunnan jäsenyhdistykseen tahdot liittyä

00003 VASTAUSLÄHETYS

Suostun jäsenyyden johdosta kerättävien henkilötietojeni käsittelemiseen.
Suostun siihen, että jäsenyhdistys luovuttaa tarpeelliset henkilötietoni Kalevalaisten
Naisten Liiton asiakasrekisteriin Pirta-lehden ja jäsenkortin saamiseksi. Pirta-lehti on
jäsenetu yhdistyksen jäsenille ja jäsenkortti oikeuttaa alennuksiin.
Henkilötietojen käsittelyn sisältö ja rekisteröidyn oikeudet on luettavissa tietosuoja-

22 selosteesta: www.kalevalaistennaistenliitto.fi

pirta 3_2018.indd 22

25/08/2018 14.29

PU H EEN J O HTA JALTA

Tarina Ildikósta
- Ildiko, Ildiko, Burgundin ilves,
miksi sa murhasit mun?
- Attila, Attila, ah älä kuole,
kuolleista herätän sun!
Kuva Marjo Koivumäki/Studio Apris

- Ildiko, ah hius-himmeä,
miksi teit teon vilpillisen?
- Attila, ah sotalaumojen surma,
syy oli rakkauden.
		

- Rakkausko raudan sun morsius-yönäs
suuntasi syömeeni näin?

		
		

- Miksi et enemmän mielinyt mua,
katsoit tähtihin päin?

			
		

- Katsoin tähdistä kohtalon teitä,
siksi ma unhotin sun.

			
		

- Ollut ei enää hunnini hurja,
loukkasit lempeni mun.

				
			

- En ole entinen Attila enää,
Jumalan vitsa ma lien.

				
				

- Surmaavat sulhonsa Burgundin neitseet,
tietävät petturin tien.
Eino Leino, Tähtitaivas 1910.

Tarinoita on monenlaisia. Sadut ja muut kertomukset
muistuttavat perinteestä, mutta myös urbaanilegendat
ovat tarinoita. Tarinoita kuulee joskus tahtomattaankin
raitiovaunussa tai puiston penkillä. On perheen ja suvun
tarinoita. Ystävät kertovat toisilleen juttuja edesottamuksistaan tai yhdessä koetuista elämyksistä. Nyt storyt ja
musicalyt ovat teinien tarinoita.
Suomeen muutettuani minulta on kysytty toistuvasti etunimestäni. ”Oletteko Japanista?” — oli usein kuulemani
kysymys. Viranomaiset veikkasivat nimen perusteella,
että olen mies, näin useimmiten esitäytetyissä lomakkeissa. Ildikó on Unkarissa tavallinen nimi. Nimen alkuperästä on useita selityksiä. Yleisen käsityksen mukaan
se palautuu kansainvaellusaikaan, tarkemmin vuoteen
434 jKr. Hunnien Attilan toinen vaimo oli germaanista
alkuperää oleva Krimhilda, josta latinankielisissä versioissa käytettiin Ildico-versiota. Tarun mukaan Krimhilda
murhasi hääyönään Attilan vuonna 434. Nimi yleistyi
Unkarissa kansallisromantiikan aikana 1800-luvun puolivälissä, jolloin säätyläispiireissä suosittiin ja elvytettiin vanhoja unkarilaisia nimiä. Vuonna 1864 ilmestyi
runoilija János Aranyn runoelma Budan kuolema, joka
kertoo unkarilaisten alkuperästä. Siinä mainitaan Attilan
eli Etelen vaimona Ildikó, Aladár-pojan äiti. Nimestä tuli
suosittu. Se oli suosionsa huipulla toisen maailmansodan
jälkeisenä aikana, nyt puolestaan se on laskemaan päin.

Minun tarinani liittyy etunimeeni. Olin aloittanut työt
syksyllä 1972 Suomen kansallismuseon kansatieteellisellä osastolla, jonka johtajana oli Hilkka Vilppula. Yhtenä päivänä Hilkka pyysi huoneeseensa ja ojensi minulle
paperilapun kysyen, ”Tiedätkö tästä?” Paperilapulla oli
Eino Leinon runo Ildiko. Leinon runoja olin kyllä lukenut, mutta yllätys oli suuri ja monessa mielessä. Yllätyksenä oli Leinon runon aihe, mutta vielä suurempi yllätys
oli Hilkka Vilppulan kiinnostus unkarilaista alkuperääni
kohtaan. Sain tietää, että Pohjanmaalla oli unkarilaisia
jääkäreitä sisällissodan aikana. Yhteyksiä Unkariin pidettiin yllä myös koulujen kirjeenvaihdon kautta edistäen
kahden sodan välisen ajan heimorakkautta. Runosta minulle muistuu aina mieleen suuresti kunnioittamani Hilkka ja hänen jutustelunsa kirjallisuudesta. Miten Leino
valitsi tarinan? Runo julkaistiin runokokoelmassa Tähtitarha vuonna 1912. Leino oli ehtinyt tehdä useita matkoja Keski-Eurooppaan, ja kenties Wienissä oli saattanut
tarttua korviin tarina Attilan kohtalokkaasta kuolemasta
Ildikón kädestä.
Tarinoita kuullaan paljon. Niitä kannattaa jakaa joko henkilökohtaisesti tai vaikka verkon kautta. Ahaa-elämyksiä
voi tulla muillekin eikä vaan minulle.
Ildikó Lehtinen
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Suunnannäyttäjä ja
raja-aitojen kaataja

Teksti Sini Tasanen

Jenni Reuter on palkittu ja maailmanlaajuisesti tunnettu arkkitehti, jonka sydän sykkii
yhteiskunnalliselle arkkitehtuurille. Hänellä on monta rautaa tulessa niin Suomessa
kuin ulkomailla.
Jenni Reuterilla on monta hattua: yrittäjä, kansalaisjärjestön perustaja, professori, äiti ja vaimo. Arkkitehdiksi
hän rupesi sattumalta.
– Opinnot aloitettuani ymmärsin, että arkkitehtuuri
yhdistää ne kaikki intressit, joita minulla on. Siinä on
hyvä ymmärtää monta asiaa ja pitää olla kiinnostunut
laajasti eri asioista – se sopi minulle hyvin.
Elämä on täynnä sattumia. Ranskan kieli kiehtoi Reuteria lukioaikana, joten hän lähti vuodeksi Ranskaan vaihto-oppilaaksi nähdäkseen ja kokeakseen jotain uutta.
Sama toistui Teknillisen korkeakoulun opintojen aikana.
– Minusta tuntui, että olisi mielenkiintoista nähdä,
mitä opiskelu on muualla. Puhuin ranskaa ja ranskalainen kulttuuri oli tuttua, joten Pariisi tuntui hyvältä vaihtoehdolta. Nyt kun opetan työkseni, on hyvä, että olen
nähnyt erilaisia opetusmetodeja ja mitä hyötyjä ja haittaa
niistä on. Sanon aina opiskelijoille, että kannattaa nähdä
muuta, jotta ymmärtää mitä on oppinut. Omaa oppimista
ei voi katsoa objektiivisesti ilman, että astuu ulos omista
ympyröistä.

Vaikka Reuter tunnetaan varmaan parhaiten hänen kansainvälisistä projekteistaan yhdessä Saija Hollménin ja
Helena Sandmanin kanssa, ne ovat hänelle vain yksi monista sivupoluista. Reuterin päätyö on Aalto yliopistossa
arkkitehtuurin perusteiden ja teorian professorina, johon
kuuluu myös taiteellinen työ.
– 90 % työajastani menee opettamiseen ja hallinnolliseen yliopistotyöhön. Minusta tuntuu, etten pystyisi
opettamaan, ellen tekisi omia projektejani sen ohella.
Reuter on myös kutsunut yli kahden vuoden aikana kansainvälisiä luennoitsijoita Suomeen, mistä hän kokoaa
kirjaa paraikaa. Luentojen tavoitteena on ollut saada kansainvälinen keskustelu arkkitehtuurista Suomeen. Kirjaan tulee mukaan myös hänen opiskelijoidensa esseitä.
– Opettaminen ja ohjaaminen ovat minulle todella tärkeää. Se on dynaaminen ympäristö, jossa keskustellaan ja
haastetaan asioita. Siellä on pakko pysyä hereillä ja selittää
koko ajan miksi ajattelen niin kuin ajattelen. Opin siinä
varmaan enemmän kuin opiskelijat, Reuter naurahtaa.

Kuva Anne Kinnunen

Opettaminen on sydämen asia

– Alamme on hyvin miesvaltainen. Se ei ole suoranainen etenemisen este, mutta täytyy itse pitää huolta, että tuo omaa osaamistaan vahvemmin esille. Esimerkiksi opiskeluaikanani Teknillisessä
korkeakoulussa ei ollut ainuttakaan naispuolista professoria.
Ja Suomessa meillä ei ole edelleenkään kuin muutamia pieniä
naisvetoisia arkkitehtitoimistoja, vaikka noin puolet valmistuneista
arkkitehdeistä on naisia.
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lä eri naisryhmiä, jotka kertoivat, että heitä on alueella
todella paljon, mutta ei paikkaa tavata. Projektistamme
ei olisi varmaan tullut mitään, jos emme olisi osanneet
ranskaa, sillä Senegalissa ei puhuta englantia.

Senegalin Naistentalo. Kuva Helena Sandman.

Yhteiskunnallista vaikuttamista
arkkitehtuurin kautta
Reuterilla on myös oma yritys, Arkkitehtuuritoimisto Jenni Reuter, jonka kautta hän tekee muun muassa omakotitaloja, näyttelysuunnittelua ja graafista suunnittelua. Yrityksensä kautta Jenni keskittyy pienempiin projekteihin,
sillä hänellä ei ole muita työntekijöitä.
Jenni on myös osakkaana Hollmén Reuter Sandman Arttitehtitoimisto Oy:ssä, jonka kautta hän tekee Hollménin ja Sandmanin kanssa yhteisiä, pääasiassa Afrikkaan
suuntautuvia projekteja.
Samat naiset ovat myös perustaneet Ukumbi-nimisen
kansalaisjärjestön, johon kuuluu nyt noin 150 jäsentä.
Järjestön tarkoituksena on toimia kattojärjestönä erilaisten projektien rahoituksen hakemiseksi sekä keskustelufoorumina. Kaikilla on omat päätyönsä muualla, joten
yhteisten projektien pyörittäminen on vain siivu kaikesta
muusta.
– Yhteiskunnallinen työ tuntuu tosi mielenkiintoiselta
ja palkitsevalta. En tavallaan koe, että teen hyväntekeväisyyttä, mikä olisi millään tavalla uhraamista. Saan siitä
itse tosi paljon irti ja opin kokoajan, ja onhan se merkityksellistä muuttaa ihmisten elämää vahvasti. Nautin
myös Suomen töistä merkittävästi.
– Välillä pitää ihan pysähtyä miettimään, mihin suuntaan ohjaan keskittymiseni. En pystyisi opettamaan, jos
en suunnittelisi ja toisinpäin. Pidän lyhyt- ja nopeatempoisten projektien yhdistelmästä: jotkut projektit voivat
kestää pari kuukautta ja toiset useamman vuoden.

Pioneerityötä Senegalissa
Reuterin, Hollménin ja Sandmanin ensimmäinen yhteinen projekti oli Senegaliin rakennettava naistentalo.
– Projekti alkoi, kun osallistuin vuonna 1996 Saija
Hollménin kanssa yliopiston kurssille, jonka opiskelijat
lähtivät Senegaliin. Meidän tehtävänä oli löytää ongelma,
jonka voisi ratkaista arkkitehtuurilla. Tapasimme siel-

Sandman oli käynyt samaisen kurssi vuotta aikaisemmin
ja oli mukana myös vuoden 1996 kurssimatkalla, jolloin
naistentalo-projektin suunnittelu alkoi. He keräsivät vuosina 1996–2001 hankkeelle rahoitusta ja tekivät hyvin tiivistä yhteistyötä tulevien käyttäjien ja koko yhteisön kanssa.
Tällainen työskentely oli tuohon aikaan aivan uutta.
– Teimme ruohonjuuritasolla paljon työtä ennen kuin
aloimme rakentaa. Keskustelimme myös sosiologin, paikallisten arkkitehtien, insinöörien ja rakentajien kanssa.
Naistentalo lopulta valmistui vuonna 2001. Rakennuksessa toimii vieläkin päiväkoti ja siellä on viljalajien jalostukseen tarkoitettu tila, jossa naiset työskentelevät. Rakennuksesta tuli kestävä ja toimiva, sillä se on 17 vuotta
valmistumisen jälkeen, mikä on senegalilaiselle talolle
pitkä aika, vieläkin käyttökunnossa ja naisryhmien käytössä. Missiomme onkin, että kun rakennus on valmis,
meitä ei enää tarvita.
Reuter, Hollmén ja Sandman nostivat arkkitehtien sosiaalisen vastuun maailmankartalle, mikä ei ollut 1990-luvulla sellainen ilmiö kuin se on tänä päivänä. Senegalin
naistentalo-projekti on muuttanut Reuterin uraa merkittävästi.
– Saimme niin paljon kansainvälistä huomiota, ja työskentelytapa, jolla teimme sitä, oli uutta alallamme. Sen
jälkeen maailmalla on syntynyt paljon samanlaisia aloitteita eli se on ollut maailmanlaajuisesti tärkeä projekti.
Naistentalon suunnittelu on ollut yksi mieluisimmista
projekteistani.

Projektien eteneminen on rahoituksesta
kiinni
Naiset rahoittavat työtänsä keräämällä rahoitusta eri tahoilta.
– Emme ole saaneet stipendejä pitkään aikaan, joten
etsimme koko ajan lisää rahoitusta. Olemme esimerkiksi
nyt tehneet puoli vuotta tätä työtä ilman mitään korvausta.
Projekteja olisi tarjolla todella paljon, mutta niiden joukosta on poimittava ne, joihin itse tuntee vahvan siteen
ja joilla on kestävä pohja ja realistiset tulevaisuudennäkymät.
– Meillä on meneillään tällä hetkellä Tansaniassa kaksi
projektia: naisten turvakoti sekä tyttöjen asuntola. Turvakoti on meidän oma aloite. Kartoitimme alueen tarpeita
ja vastaan tuli KWIECO, joka tarjoaa lakiapua väkivallan
ja seksuaalisen hyväksikäytön uhreille. Kun naiset ovat
tulleet pyytämään apua, he saavat sitä, mutta heille ei ole
pystytty tarjoamaan turvapaikkaa pois kotoa. Aloitimme
KWIECO:n kanssa yhteistyön ja suunnittelimme heille
turvakodin. Ensimmäinen osa talosta on valmis, minne
naiset menevät asumaan siksi aikaa, kun tapauksia selvitellään.
(jatkuu) >>
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Tyttöjen asuntola valmistuu tänä syksynä, ja sitä tullaan käyttämään mallina, kun samanlaisia taloja aletaan rakentaa eri puolille Etelä-Tansaniaa syksyn aikana.

Tukipilarit kotona
Reuterilla on jatkuvasti monta rautaa tulessa. Perhe
kuitenkin pitää hänet kasassa ja antaa voimia kiireen
ja hektisen arjen keskellä.
– Ihana aviomieheni sekä meidän kolme lastamme
ovat tukenani. Se, että käytännön asiat hoituvat, esimerkiksi siten, että kaikki arjen palikat sijaitsevat kodin lähellä, auttavat ajanhallinnassa.
– Tulevaisuutta ajatellen toivon, että pystyn ylläpitämään innostusta alaa kohtaan ja draivia, että asiat
johtavat seuraavaan.

< Villa Sjövik. Melkein valmis omakotitalo
Västanfjärdissä, Suomessa.
Kuva Juha Ilonen.
KWIECO:n turvakoti Tansaniassa. Kuva Juha Ilonen.

”Meillä on meneillään tällä
hetkellä Tansaniassa kaksi
suunnitteluprojektia:
naisten turvakoti sekä
tyttöjen asuntola.”

Jenni Reuter
Asuu Helsingissä
Arkkitehti, professori, hyväntekijä
Palkintoja:
Kulttuurirahaston palkinto kulttuurirajat
ylittävästä empatiasta ja ihmisen kokoisesta arkkitehtuurista vuonna 2017.
Lisäksi Hollmén Reuter Sandmanille
on myönnetty useita suomalaisia ja
kansainvälisiä palkintoja.
Perheeseen kuuluu mies ja kolme lasta.
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A JA N KOHTAISTA

Kalevalaisten
Naisten Liitto ja
Kalevala Koru
uusiin tiloihin
Kartanosta Kallioon

Kalevala Korulle täysin uudet tilat

Kalevalaisten Naisten Liitto on muuttanut paremmin
saavutettavaan paikkaan. Uusi osoite on Neljäs Linja 24.
Kansanvalistusseuralta ostettu liiketila on remontoitu kesän aikana toimistoksi. Sisustuksen on loihtinut sisustussuunnittelija Hanna Rantanen Tampereelta. Suunnittelun
lähtökohtana olivat suomalainen luonto ja kalevalainen
mytologia. Värimaailmaa inspiroivat pronssi ja siihen sopivat värisävyt. Mukanamme muutti myös Eemil Halosen
Louhi-patsas ja runolaulajia esittävä taidekokoelmamme.

Kalevala Koru on muuttanut heinäkuussa uusiin
toimitiloihin Helsingin Konalaan. Valoisat, ilmastoidut
ja yhdessä tasossa sijaitsevat täysin uudet tilat tarjoavat
mahdollisuuden entistä jouhevampaan korunvalmistukseen.
– Olemme todella iloisia uudesta tehtaasta ja toimistotiloista. Olemme kaikki samassa kerroksessa, mikä sujuvoittaa päivittäistä yhteydenpitoa eri toimintojen kesken,
kertoo Kalevala Korun toimitusjohtaja Riitta Huuhtanen.

Järjestämme avoimet ovet uudella toimistolla
perjantaina 12.10. klo 14-18.

Uusien tilojen yhteydessä ei ole myymälää, joten
koruasiakkaita palvelee Helsingin Esplanadilla
sijaitseva Kalevala Korun myymälä entiseen tapaan
sekä Kalevala Korun verkkokauppa, josta jäsentunnuksella saa tutun alennuksen.

Kulttuurisäätiö jakoi
apurahoja kouluille
Tänä vuonna Kalevala Korun kulttuurisäätiö jakoi apurahaa eri koulujen taide- ja kulttuurielämyksiin. Yksi saajista on Virolahden yläaste Kymenlaaksosta.
– Virolahden yläasteen oppilaille ei ole luontaista ja
lähellä olevaa tarjontaa teatteriesityksistä ja kattavia taidenäyttelyitäkään varten. Koulumme 7.-ja 9.-luokkalaiset
oppilaat viedään apurahan avulla marraskuussa Kansallisteatteriin ja osa pääsee myös Ateneumin Suomen taiteen tarina -kierrokselle. Kansallisteatterin esityksenä on
Romeo ja Julia. Saamme apurahalla kustannettua ison
osan lippu- ja bussikuljetuksista sekä opastuskierroksen
ja oppilaille jää vielä muutama euro välipalarahaa, kertoo
Anu Kuisma Virolahden yläasteelta.

Kalevala Korussa avoimet ovet kalevalaisille
naisille 12.10. klo 13-15.
Osoite Hankasuontie 11 A, Helsinki.

Kuva Kalevala Koru.

Lämpimästi tervetuloa!

Apurahan saajia oli 19. Lisäksi Kalevala Korun Kulttuurisäätiö tuki Minna Canth -seuran hanketta
Minna Canth 175 vuotta 2019. Mitä Minna tekisi?
Kattava lista apurahojen saajista löytyy Kalevala Korun
verkkosivuilta.
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KO RU ILOA

Kylässä
Tapahtuipa lomaillessani, että erään suuren pohjoisamerikkalaisen
liittovaltion presidentti piipahti rouvineen Helsingissä tapaamassa erään
suuren itäisen federaation presidenttiä. Kun tieto tulevasta vierailusta vahvistui,
ensimmäinen ja täysin selkäytimestä lähtenyt ajatukseni oli, että raakkules,
juuri nytkö niiden pitää tulla, kun tehtaamme muuttaa emmekä voi viedä
rouvaa tuotantokierrokselle! No, rouva päätti lopulta olla haluamatta mitään
hänelle räätälöityä oheisohjelmaa, ja hyvä niin.

Teksti Ville Jokela

Vieraita läheltä ja kaukaa

Elämysteollisuutta

Yksi hieno ja palkitseva osa monipuolista toimenkuvaani on ollut Kalevala Korun ”opasringissä” toimiminen ja
vierailijaryhmien isännöiminen niin tehtaalla kuin myymälöissäkin. Keitä ja kuinka monta kertaa kaikkina näinä
vuosina, sitä en uskalla enää edes lähteä arvuuttelemaan.
(Asiasta voisi löytyä faktatietoa, jos tutkisin hieman arkistoja, mutten tutki, koska kirjoitushetkellä on kesä ja loma
ja aivan liian kuuma…) Joka tapauksessa vierailijoiden
määrä ja kirjo on ollut suuri: meillä on käynyt alan opiskelijoita ja harrastajia oppia saamassa, yhteistyökumppaneita, kanta-asiakkaita, kalevalaisia naisia, turistiryhmiä
läheltä ja kaukaa, virkistyspäivää viettäviä duuniporukoita, järjestöjä ja yhdistyksiä. Ja sitten niitä korkea-arvoisia
ulkomaalaisia vieraita delegaatioineen, joista muutamia
minullakin on ollut kunnia päästä isännöimään. Päällimmäisiksi mieleeni ovat jääneet Japanin prinsessan vierailu Unioninkadun myymälässä ja Sri Lankan pääministerin puolison vierailu Strömbergintiellä. Edellinen siksi,
ettei se mennyt erityisen hyvin, jälkimmäinen siksi, että
se meni erityisen hyvin. En viitsi tässä tarkemmin eritellä, mikä kaikki meni pieleen Japanin prinsessan vierailun
yhteydessä, mutta Sri Lankan pääministerin rouvalle tehdasta esitellessäni en jännittänyt, en takellellut sanoissani, enkä hikoillut kuin sika, koska en ollut pukenut pitkähihaista kauluspaitaa puvuntakin alle ja koska ei ollut yli
30 astetta lämmintä. Jälkikäteen minulle toimitettiin Sri
Lankan pääministerin kiitokseksi lähettämä hunajakakku maailman kauneimmassa rasiassa. Rasia on edelleen
tallessa, samoin osa sisällöstä. Se tuskin pilaantuu ihan
lähimpien vuosien tai vuosikymmenien aikana, on se sen
verran äkkimakeaa paakkelsia…

Yhteistä kaikille Kalevala Korussa vierailleille, olivat he
sitten suomalaisia tai ulkomaalaisia, korkea-arvoisia virkamiehiä tai tuiki tavallisia rivikansalaisia, on se, miten
suuren vaikutuksen yrityksen tarina ja valmistuksen näkeminen heihin tekee. On varsin harvinaislaatuista, että
pääsee omin silmin seuraamaan vaihe vaiheelta, kuinka
pienistä metallijyväsistä valetaan ja levynpaloista puristetaan ensin aihioita, joista kultaseppien käsissä syntyy
valmiita koruja. Elämysteollisuutta sanan konkreettisimmassa merkityksessä!
Tuotannon lukuisien vaiheiden, menetelmien ja välineiden esittelyssä tarvittava sanasto ei toki ole kaikilta osin
helpoimmasta päästä, ja ulkomaalaisille vieraille tuotannon esittely voi olla välillä hieman haasteellista, jos yhteinen kieli (käytännössä siis englanti) ei ole sen enempää
kertojan kuin kuulijankaan äidinkieli. Muistan elävästi
erään tehdaskierroksella olleen kiinalaisryhmän, jolla
oli mukana sinänsä kyllä ihan sujuvaa englantia puhuva
tulkki. Kulkureittimme varrella oli valtava säkki valkoista
jauhetta, joka tietenkin herätti uteliaisuutta: mitä se oli ja
mitä sillä tehtiin. Tässä kohtaa yhteinen sanasto loppui
kuitenkin tyystin, eikä edes ystävämme Google kyennyt
valkoisen jauheen salaisuutta selvittämään. Vieraiden
seasta sateli arvauksia pantomiimien muodossa: yksi
pyöritteli käsissään paitaansa kuin sitä pesten, toinen
pyöritteli toiveikkaan näköisenä näkymätöntä lusikkaa
näkymättömässä kahvikupissa, kolmas irvileuka näytteli
vetävänsä jauhetta pillillä nenäänsä. Pääsimme lopulta
yhteisymmärrykseen, että valkoisesta jauheesta tulee
sitä, mitä sairaalassa saa katkenneen kinttunsa ympärille.
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Naisen ääni -korusta on tullut naisten yhteinen heimokoru.
Kuva Kalevala Koru.

Sitä en enää varmaksi muista, sainko koskaan selitetyksi,
mitä tekemistä sillä on koruaihioiden valamisen kanssa,
mutta hauskaa meillä kaikilla oli pienestä kielimuurista
huolimatta.

Lopuksi
Palaan vielä helteiseen heinäkuuhun. Tällä kertaa Yhdysvaltain ensimmäinen nainen jäi siis tapaamatta, mutta
leikittelen silti ajatuksella, minkä korun olisin lahjoittanut Melania Trumpille, jos tiemme olisivat kohdanneet.
Eleanor Roosevelt sai aikoinaan Elsa Heporaudalta lahjaksi Lapin kullasta valetun Karkun riipuksen. Minkä korun sanoma olisi vuonna 2018 kaikkein ajankohtaisin välitettäväksi Valkoisen talon emännälle? Pitkän pohdinnan
jälkeen päädyn – enkä nyt politikoi, kunhan tuotesijoittelen – Naisen ääneen. Siihen samaan, joka Jenni Haukionkin rintapielessä nähtiin vierailun aikana. Se muistuttaisi
Suomesta tasa-arvon edelläkävijänä. Sen toisiinsa liittyvistä hennoista hopeakukkasista syntyvä vahva rakenne
muistuttaisi yhteistyön tärkeydestä. Ja se muistuttaisi,
että naisen ääni voi kuulua kauas ja muuttaa maailmaa.
Jos sitä käyttää.

Ville Jokela on Pirta-Lehden Kalevala Koru -aiheisen
juttusarjan kirjoittaja. Hän on työskennellyt Kalevala
Korussa vuodesta 2001 lähtien, tällä hetkellä yrityksen
markkinointitiimissä. Villen kirjoitukset sisältävät
häpeilemätöntä tuotesijoittelua.
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ARVIOT

Pirut mellastavat Suomalaisuutta
etsimässä
Karjalassa
Pasi Klemettinen
Karjalan räyhähenget
SKS, 2018

Paavo Enroth
Matka kultakauteen
Maahenki, 2018

Teksti Veera Kujansuu

Teksti Merja Leppälahti

Vuonna 1885 Ylöjärven Martinien
torpassa mellasti mystinen piru,
joka viskeli esineitä huoneiden
poikki ja houkutteli paikalle uteliaita katsomaan outoja tapahtumia.
Talonväki laitettiin syytteeseen
noituudesta. Ylöjärven poltergeist
on Suomen historian tunnetuin räyhähenki, mutta ei suinkaan ainoa.
1800- ja 1900-lukujen vaihteessa
etenkin Karjalan alueella piruja
tuntui mellastavan siellä sun täällä.
Mutta mistä oudot tapaukset ovat
saaneet alkunsa?
FT Pasi Klemettisen mainio teos Karjalan räyhähenget
pureutuu suomalaisiin poltergeist-tapauksiin Saarenpään
sielunvihollisesta Röykkylän pahoihin henkiin. Klemettinen on mellastavista piruista väitellyt perinteentutkija,
joka kirjoittaa piruista yleistajuiseen, innostavaan tyyliin. Teos pureutuu paitsi tarinoihin räyhähengistä, myös
siihen, kuinka ne ovat saaneen alkunsa kansan keskuudessa ja mikä on niiden tausta kansanperinteessä sekä
kristinuskossa.
Aidot lainaukset pirukertomuksista ovat mielenkiintoista
ja paikoitellen huvittavaakin luettavaa. Pirut ovat heitelleet tavaroita, paiskoneet ovia, päästelleet outoja ääniä ja
tehneet talonväelle kaikenlaista kiusaa. Kertomuksia lukiessa jää pohtimaan, josko aivan kaikki oudot tapahtumat eivät olleet mystisten voimien tekosia alkuunkaan...
Karjalan räyhähenget on erinomaista luettavaa kaikille suomalaisesta kansanperinteestä ja uskomuksista
kiinnostuneille.

Varatuomari Paavo Enroth on
tarttunut kultakauden taiteilijoiden matkoihin, joita he tekivät
erityisesti Kainuuseen ja sieltä
usein myös Vienan Karjalaan
karelianismin innoittamina. Suomen taiteen kultakaudeksi nimitetään aikaa, jolloin kiinnostus
kansallisiin taiteisiin heräsi ja
eli erityisen voimakkaana. Ajallisesti tämä sijoittuu suunnilleen
vuosiin 1880–1910. Kukin kirjan
luku keskittyy tiettyyn matkaan tai taiteilijaan, mutta luvut eivät ole pelkästään matkakertomuksia, vaan jokaisesta taiteilijasta on kerrottu samalla hiukan laajemmin.
Enroth käsittelee ensimmäiseksi Axel Gallénin häämatkaa, jolla Gallén mm. teki luonnoksia Aino-triptyykkiä
varten. Louis Sparre saa tilaa usean luvun verran. Muita kultakauden matkaajia olivat Pekka Halonen, Emil
Wikström, Albert Gebhard ja hänen poikapuolensa Väinö
Hämäläinen, Yrjö Blomstedt ja Viktor Sucksdorff sekä valokuvaaja I.K. Inha. Naispuolisista taiteilijoista on oman
lukunsa saanut Anna Sahlsten, joka teki maalausmatkat
Sotkamoon vuosina 1894 ja 1895. Eva Mannerheim-Sparren vaiheista kerrotaan Louis Sparren yhteydessä, myös
hänen taidekäsitöitään käsitellään hiukan.
Pariisin maailmannäyttely vuonna 1900 oli eräs kultakauden huippuhetkiä, ja sitä on tarkasteltu omassa luvussaan. Näyttelyyn saatiin Suomelle oma paviljonki, joka
tosin oli merkitty Venäjän osaston alaisuuteen. Monista
Suomen paviljongin sisäänkäyntiä kuvaavista valokuvista retusoitiin kuitenkin Venäjän nimi pois.
Matka kultakauteen on kiinnostava otos kultakauden taiteilijoista ja heidän matkoistaan. Samalla lukija pääsee
matkalle 1800-luvun lopun maalaismaisemiin, matkustuskeinoihin ja jopa tervanpolton saloihin. Eino Leinokin
nähdään taiteilijoiden silmin. Kirjassa on runsaasti kuvia
taideteoksista sekä myös valokuvia. Kirja on kaiken kaikkiaan erittäin kaunis ja huolellisesti tehty, houkuttelee
selailemaan.
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ARVIOT

Ihmissuhdemuisteluja Tuoretta saamelaisrunoutta
lempeän ironisesti
Eeva Turunen
Neitu U muistelee niin sanottua
ihmissuhdehistoriaansa. Siltala, 2018

Tuulisolmut. Valikoima saamelaista
nykyrunoutta. Suom. Kaisa Ahvenjärvi.
Poesia, 2018

Teksti Tiina Piilola

Teksti Suvi Ratinen

Eeva Turusen lyhytproosakatkelmista koostuvan esikoisteoksen
kieli voi tuntua joko äärimmäisen rasittavalta tai kertakaikkisen
hurmaavalta. Itse kuulun jälkimmäisiin. Ilahduin kirjan tarkoista,
neuroottisuuden rajamailla liikkuvista havainnoista, jotka ovat sekä
ironisen lempeitä että tuoreita ja
oivaltavia:
A:lla ja B:llä on sama museokävelyvauhti / se helpottaa; molemmat
ovat yleiskuvaetenijöitä, eivät syventyjätuijottajia.
Turusen omintakeisia yhdys- ja uudissanoja suosiva kieli
tuo välillä vahvasti mieleen muun muassa Pussikaljaromaanin kirjoittaneen Mikko Rimmisen kielen. Sattumaako että Turunen on opiskellut kirjoittamista Kriittisessä
korkeakoulussa, jossa Rimminen on opettajana? Turusen
kielenkäyttö ei kuitenkaan vaikuta opetellulta tai väkinäiseltä vaan luontevalta, joten Rimmisen mahdollinen
vaikutus lienee ollut vain kannustava.
Varsinaiselta ammatiltaan Turunen on arkkitehti, minkä
voi huomata tarkoista ja hauskoista rakennusteknisiä
yksityiskohdista – ei mikään tyypillinen piirre suomalaisessa nykyproosassa. Välillä teksti rynnii hieman levottoman oloisesti ajatuksesta ja assosiaatiosta toiseen,
mutta kokonaisuutena kirja on eheä ja omaääninen. Sen
teemaksi nousee pohdinta siitä, miten paljon toiseen ihmiseen uskaltaa luottaa ja miten paljon itseään toiselle
paljastaa.
Turusen teos ei houkuta lukijaa niin kuin tiheäjuoninen
romaani, mikä se ei olekaan. Paremminkin siihen uppoaa
kuin unenomaiseen, runolliseen maailmaan, jossa ihmisillä on omat oikkunsa ja jotka juuri tekevät heistä persoonallisia ja ”vajavaisuudessaan” rakastettavia.

Esivanhemmat hakevat yhteyttä shamaaneina, ne joikaavat
tai veisaavat virsiä. Nykypolvi
somettaa ja chattaa, ilmaisee itseään Twitterissä ja LinkedInissä. Kommunikaatio perinteen ja
tämän päivän välineiden varassa
on toistuva teema saamelaisen
nykyrunouden suomennoskokoelmassa Tuulisolmut.
Kokoelmassa on mukana neljä
norjaksi ja pohjoissaameksi kirjoittavaa norjansaamelaista lyyrikkoa: Hege Siri, Rawdna
Carita Eira, Irene Larsen ja Sigbjørn Skåden. Heidän runojaan ei ole aikaisemmin suomennettu; valintaperusteena on halu esitellä uutta suomalaislukijoille.
Runous elää saamelaiskirjallisuudessa vahvana joikuperinteen takia. Se näkyy rikkaana ja hersyvänä myös
Tuulisolmuissa. Siri kirjoittaa tiivistä aforistista lyriikkaa,
Larsen laveaa proosarunoa. Skåden ammentaa ylikansallisesta populaarikulttuurista, Eira mystisestä luontoyhteydestä Nils-Aslak Valkeapään hengessä.
Saamelaiskulttuurin erityisseikat, porot, vuonot ja noitarummut, ovat runoissa näkyvästi esillä – yhtälailla elämä täyttyy sykemittareista, omalääkäreistä ja turisteista
kiikareineen. Ja kaiken takana lymyää eksistentiaalinen
hämmennys: Sirin sanoin ”me etsimme sisäänkäyntejä ja
uloskäyntejä / samassa elämässä”.
Suomentaja, saamelaiskirjallisuudesta väitellyt tutkija
Kaisa Ahvenjärvi sai Tuulisolmuillaan Yleisradion Kääntäjäkarhu-palkinnon heinäkuussa 2018. Ahvenjärveä kiiteltiin erityisen ansiokkaasta suomennoksesta. Myös runojen valinta ja järjestys kokoelmassa ansaitsee kiitoksen
ja kehun.
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Fantasiaa ja
kansanperinnettä
Elina Rouhiainen on tunnettu nuorille aikuisille
suunnatuista fantasiakirjoistaan. Tällä hetkellä
hän työstää Väki-trilogiaa, joka saa inspiraationsa paperittomien siirtolaisten elämästä.
Lapsesta asti kirjailijan urasta haaveillut Elina Rouhiainen koki pitkään ristiriitaa elämässään siitä, mitä hän
haluaisi tehdä isona. Hän ajatteli, että olisi järkevää etsiä
vakaan toimeentulon ammatti. Hän arvelee työläistaustaisuutensa ja elämänsä pääkaupunkiseudun betonilähiöissä syyksi sille, miksi epäröi, ennen kuin uskalsi toteuttaa unelmansa: kirjoittaa romaanin. Rohkaistuttuaan
kirjalliseen työhön Rouhiaisen ensimmäinen teos syntyi
nopeasti ja se hyväksyttiin Tammen kustantamoon ensiyrittämällä.

Yhteiskuntatieteitä fantasiakirjoihin
Elina Rouhiainen on koulutukseltaan valtiotieteiden
maisteri, pääaineenaan sosiologia. Yhteiskuntatieteellinen osaaminen näkyy Rouhiaisen kirjoissa jo hänen
ensimmäisestä Susiraja-sarjasta lähtien, sillä se sisältää
lukuisia vastakkainasetteluja esimerkiksi kaupunki-syrjäseutu -asetelmasta. Myös sukupuoliroolit ja hierarkkisuus ovat vahvasti esillä kirjoissa. Susirajassa Rouhiaisen yhteiskuntatieteellisyys ei kuitenkaan tullut mukaan
kirjoihin aivan niin tiedostetusti kuin työn alla olevaan
Väki-trilogiaan.
– Halusin kirjoittaa sosiologisemmin, eli hyödyntää
sitä, mitä olen opiskellutkin.
Väki-trilogian pohja luotiin, kun Rouhiainen oli opiskelijavaihdossa Dublinissa. Niihin aikoihin Romania liittyi
Euroopan Unioniin ja romaniasiat olivat pääpuheenaiheena ympäri Eurooppaa. Yhdessä muiden opiskelijoiden
kanssa juteltuaan Rouhiaiselle selvisi, että vaikka romanikerjäläiset ja heidän asemansa on koko Eurooppaan
vaikuttava ja eurooppalaisia yhdistävä asia, niin silti
romanit ovat lähes joka puolella väheksytyin ja syrjityin
vähemmistö.
– Minua kiinnosti se, että me eurooppalaiset tuomitsemme mielellämme kaikki rodulliset epäoikeudenmukaisuudet, joita tapahtuu Amerikassa. Meillä on kuitenkin täällä etninen vähemmistö, joka on asunut täällä
vuosia ja jota syrjitään, eikä kenelläkään ole kiinnostusta
tehdä asialle mitään.
Väki-trilogian päähenkilö Kiurun äiti on romani ja paperittomien siirtolaisten asemaa käsitellään kirjoissa runsaasti.

Teksti Karoliina Randelin, kuva Lauri Nevanlinna
/ Kaiken Entertainment

Omasta taustasta potkua tarinoihin
Yhteiskunnallisten asioiden lisäksi Rouhiaisen oma tausta näkyy erityisesti Väki-trilogiassa, jossa päähenkilön
perhe on vähävarainen. Trilogiassa perheen äiti on ensihoitaja ambulanssissa ja isä apurahoilla elävä tutkija,
joten perheen toimeentulo ei ole aina taattu. Kirjailija
itse asui yhdessä yksinhuoltajaäitinsä ja sisarensa kanssa kerrostalolähiössä ja äiti elätti perheen siivoamalla.
Rouhiainen kertoo asuvansa Itä-Helsingissä kaupungin
vuokrakorttelissa ja on kyllästynyt siihen, miten Itä-Helsinkiä kuvataan hänen mukaansa lähes aina slummiksi.
Teoksissa hän halusi tuoda omaa näkökulmaansa esiin ja
kertoa sen sijaan lähiöiden yhteisöllisyydestä.
– Se kerrostalolähiömeininki on minun perheeni todellisuutta, en ole itse elänyt millään omakotitaloalueella.
Kirjoista löytyy muitakin kiinnostavia teemoja. Koska
Rouhiainen kertoo nuorista ihmisistä, identiteetin muodostuminen ja itsensä löytäminen ovat tärkeitä aiheita.
– Teini-iässä on kiinnostavaa, miten monet asiat tapahtuvat ensimmäistä kertaa ja ne kuitenkin määrittävät
aika vahvasti sitä, että keitä meistä tulee. Se on hirveän
hedelmällistä. Olen ehkä vielä tietyllä tapaa tunnevetoinen kirjoittaja siten, että teini-ikäisten epävarmuuteen
ja siihen tiettyyn paloon ja intoon on helppo samaistua.
Heidän asiat ovat uusia ja jännittäviä.
Toisaalta Väen kakkososassa, Aistienvartijassa, muistot ovat yksi kantavista teemoista. Muistamisen merkitys sekä yksilölle että kollektiivisesti historian muodossa
ovat siinä esillä olevia asioita.

Myytit näkyvät kirjoissa
Rouhiainen on hyödyntänyt teoksissaan myös suomalaista mytologiaa, kuten kotimaisia ihmissusimyyttejä. Myös
Kalevalan säkeet Louhesta susien synnyttäjänä inspiroivat Rouhiaista. Kalevala innoitti kirjailijan luomaan
myös Susirajan Hukkavaaran kylälle oman syntytarinan.
Väki-trilogian nimi pohjaa kansanperinteeseen, sillä väki
tarkoittaa taikavoimia. Teoksissa on henkilöitä, joilla on
väkeä eli taikavoimia, sekä ihmisiä, jotka voivat viedä
toiselta kyvyn loitsimiseen eli kähveltää heidän väkeään.
– Nykyaikana otetaan symboleja menneisyydestä ja
niistä tehdään jotain ihan muuta. On kiinnostavaa, miten
sitä koko ajan tapahtuu – se on ideologista kamppailua
myös, että kuka niitä saa käyttää.
Toisaalta Rouhiainen saa inspiraationsa mitä erilaisimmista kohteista. Yksi osa Väki-trilogian Muistojenlukijaa
on ajatus siitä, että muistot voi nähdä lintuina. Rouhi-
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”Se kerrostalolähiömeininki on minun
perheeni todellisuutta.”

ainen epäilee yhdeksi tämän idean synnyttäjämuusaksi
suihkuverhoaan, jossa kasvojen siluetit sulautuvat ja
limittyvät satakielen kuvien kanssa. Rouhiainen kertoo
myös matkustelun, musiikin ja kirjallisuuden inspiroivan häntä. Inspiraation lisäksi Rouhiainen tekee myös
runsaasti taustatyötä. Väki-trilogia on vienyt Rouhiaisen aina lintubongauskurssille asti, ja Rouhiainen kertoo
myös kollegoistaan, jotka ovat opetelleet esimerkiksi langan kehräämistä taustatyönä kirjojaan varten.
– Kovin montaa ammattia ei varmaan ole sellaista,
missä tämänlainen työskentely kuuluu työnkuvaan, Rouhiainen nauraa.

Elina Rouhianen
Vuonna 1988 syntynyt helsinkiläinen kirjailija.
Topelius 2018 -voittaja
Blogistanian Kuopus, II. sija
Tulenkantaja 2018 ehdokas
Rouhiaisen uusimmasta Väki-trilogiasta on suunnitteilla
tv-sarja.
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KIE LE STÄ K I I N N I

Sosiaali- ja
hoitotyössä
kieli on ylhäältä
annettua
Mikään työ ei onnistu ilman kieltä ja tekstejä,
joilla esimerkiksi suunnitellaan toimintaa ja
viestitään siitä. Myös sosiaali- ja hoitotyö on
kielen läpäisemää ja tekstien täyttämää.
Teksti Ulla Tiililä

Erilaisten organisaatioiden ja yritysten toiminta ja tavoitteet ilmaistaan kielellä, ja työ tulee olevaksi pitkälti kielen kautta. Sisäinen ja ulkoinen yhteistyö sekä asiakastyö ovat mahdollisia vain kielen avulla. Nykyään mikä
hyvänsä toiminta tulee varsin usein olevaksi kirjoitetun
kielen, siis tekstien kautta.
Tästä esimerkkinä on ns. sote- ja maakuntauudistus.
Uudistuksen lakiluonnokset ovat käytännössä lakeja
teksteistä. Niissä säädetään, kenen mikäkin omavalvontasuunnitelma, yhteistyösopimus tai palvelulupaus on
tehtävä, mitä tekstissä on oltava, millä tavalla teksti on
tehtävä ja missä ajassa. Valinnanvapauslain luonnoksessa (5. §) säädetyn asiakassuunnitelman on sanottu olevan suorastaan koko lain ydin.

Tekstien laatuvaatimukset
Jos uudistus joskus tulee voimaan, kaikkien siihen kuuluvien tekstien on oltava asiallisia, selkeitä ja ymmärrettäviä, kuten hallintolain 9. pykälä vaatii. Kielipykälässä
onkin varsin taitavasti tavoitettu hyvän kielen eri puolia.
Laissa mainittu asiallisuus viittaa kielen sävyyn ja sillä
ilmaistuihin asenteisiin ja tunteisiin. Viranomaisten tulisi
kohdata asiakkaat asiallisen ystävällisesti, ei loukaten tai
uhaten. Selkeyttä ja ymmärrettävyyttä taas on usein käsitelty synonyymisinä, mutta sitä ne eivät ole. Selkeyden
voi katsoa viittaavan kirjoitetun kielen visuaaliseen puoleen, kielen hahmotettavuuteen. Sitä palvelevat tekstin
looginen jäsentely ja osuva otsikointi, mutta myös monet oikeinkirjoitusasiat, kuten yhdyssanojen oikeinkirjoitus tai ison ja pienen alkukirjaimen korrekti vuorottelu.
Asiallisuus liittyy tunteisiin ja selkeys aisteihin, kirjoituksessa näkemiseen ja puheessa kuulemiseen. Ymmärrettävyys taas on kytköksissä mielen toimintaan. Ymmärrettävä kieli johdattaa lukijan kirjoittajan maailmaan. Se

on havainnollista, ja siinä avataan tekstin juonta, syysuhteita ja päättelyketjuja esimerkiksi pienillä selventävillä
sanoilla, kuten siksi, jotta, vaikka ja koska.

Tieto, faktat ja tosiseikat – kieltä kaikki!
Hallintolain vaatimukset kattavat monet hyvän kielen
ominaisuudet, mutta eivät kaikkia. Tekstejä tehdään
usein toisten tekstien pohjalta, ja siksi on ratkaistava esimerkiksi referoimisen kysymyksiä. Mitä lääkärinlausunnosta otetaan korvauspäätöksen perusteluihin, mitä ei?
Onko verkkosivuilla pakko puhua lain termein rasituksesta ja sidonnaisuudesta, vai voiko puhua hoivasta ja
huolenpidosta?
Sosiaali- ja hoitoalojen arkityössä on osattava ratkoa varsin kiperiä kielikysymyksiä. Kun kirjoittaa muistiinpanoja
asiakastapaamisesta tai vaikkapa hoitotyön yhteenvetoja,
pitää osata ratkaista, miten kirjata kiusallisia tietoja ja
aiheita, jopa tabuja. Osa työhön liittyvistä tiedoista on
henkilötietolain mukaan arkaluonteista ja käsittelyltään
rajattua: näitä tietoja saa tietyissä töissä käsitellä, mutta
vain sen verran ja siten kuin on työn kannalta välttämätöntä.
On siis osattava ratkaista, miten kirjoittaa rahasta, riidoista, sairauksista, eritteistä ja muista intiimeistä asioista informatiivisesti, mutta hienotunteisesti ja arvostelematta.
Entä miten tehdä hankalia kielellisiä tekoja, kuten ohjata
tai pyytää? Miten kertoa ikäviä uutisia tai raportoida konflikteista?
Toukokuussa 2018 voimaan tulleen tietosuojauudistuksen myötä kirjoitustaidot korostuvat entisestään. Työntekijän on tiedettävä, miten kirjoittaa niin, että esimerkiksi asiakkaan tai potilaan etninen alkuperä, poliittiset
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”Kielenkäytön rajat ja rajoitukset syntyvät
asenteista ja perinteistä, mutta varsin
usein myös tekniikasta.”

mielipiteet tai uskonnollinen vakaumus eivät tule ilmi tai
käsitellyksi tavalla, jota EU:n tietosuoja-asetus ei salli.

sään paremmin, jos työtä tekevät naiset voisivat paremmin vaikuttaa käyttämäänsä kieleen.

Huomaamaton, mutta kaiken läpäisevä kieli

Kieli on keskeinen yhteistoiminnan edellytys, mutta ehkä
niin itsestään selvä, että sen kaiken läpäisevä asema jää
usein huomaamatta. Siksi myös hyvien ja toimivien tekstien tekemisen edellytykset voivat jäädä järjestämättä.

Koska kieli on yhteisöllistä, sitä – tietenkin − käytetään
kussakin yhteisössä vakiintuneella tavalla. Tämä koskee
myös sosiaali- ja hoitotyön kieltä. Toimeentulotukipäätösten tai hoito- ja palvelusuunnitelmien kirjoittajalla voi
olla hyvinkin vähän luovaa liikkumavaraa. Kieltä koskevat päätökset on usein tehty viraston ylätasolla, muualla
kuin asiakas- ja potilastyössä.

Kirjoittaja toimii erityisasiantuntijana Kotimaisten
kielten keskuksessa.

Joskus työyhteisölle on tehty kielenkäytön ohjeita ja
sääntöjä, mutta usein kielenkäytön tavat ovat tiedostamattomia tai ns. hiljaista tietoa. Kielenkäytön rajat ja rajoitukset syntyvät asenteista ja perinteistä, mutta varsin
usein myös tekniikasta. Tietojärjestelmät säätelevät vaikkapa sitä, kuinka paljon tekstiä johonkin kohtaan mahtuu. Miljoonat asiakastekstit myös koostetaan tietojärjestelmiin syötetyistä valmiista tekstikatkelmista.
Kun puhutaan sosiaali- ja hoitotyöstä ja sen kielestä, puhutaan samalla naisten kielestä, sillä alat ovat vahvasti
naisvoittoisia. Kysyä sopiikin, onnistuisiko kieli tehtäväs-
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Elämä
Nannan
kanssa
Kirjailija ja kulttuurivaikuttaja Elsa Heporaudan,
Nannan, perintö elää mukana suvun tarinoissa.
Teksti Petra Nikkinen, kuvat Petra Nikkinen ja
Ilpo Heporaudan kotialbumit

Elsa Heporauta oli toiminnan nainen, jonka sydäntä lähellä olivat kalevalaisuus ja suomalainen kulttuuri. Hän
vaikutti laajasti suomalaiseen kulttuurielämään, kansanperinteeseen ja kotiseututyöhön. Hän oli perustamassa
Suomen Nuoriso-osastoa, Kalevalaisten Naisten Liittoa
sekä Kalevala Korua. Elsa Heporaudalla oli myös merkittävä rooli sotien välisen kirjallisuuden tulkitsijana ja
hän julkaisikin kymmeniä kirjoja sekä toimi mm. sotakirjeenvaihtajana ensimmäisen maailmansodan aikana.
Tästä ajasta kertoo hänen kolmiosainen kirjasarjansa
Sankaripoikia.
Työelämän ja kirjallisen uran lisäksi Elsa Heporauta oli
Frans Akselin vaimo ja neljän pojan: Ilkan, Ilarin, Tuurin
ja Arijoutsin, äiti.
– Meille Nanna oli totta kai meidän oma äitimme, mutta hän oli paljon poissa ja kun hän sattui olemaan kotona, niin hän ei juuri ollut läsnä. Kotimme oli aina täynnä
ihmisiä – me lapset sanoimme heitä tantoiksi – jotka kokoustivat meillä ja töitä tehtiin iltamyöhään. Kotimme oli
kulttuurin keskus; aina täynnä väkeä. Meidät lapset kasvatti käytännössä lastenhoitajamme Alexandra ”Sascha”
Bobinsky, kertoo Elsan nuorin poika Arijoutsi Heporauta.
Kotona perheen kesken Elsa Heporautaa ei juuri kutsuttu äidiksi tai Elsaksi, vaan Nannaksi. Nimitys tuli Elsa
Heporaudalta itseltään. Hän vietti usein pitkiäkin aikoja
ennen sotaa Seiskarin saarella, jossa hän omaksui paikallisia sanoja ja sanontoja.
– Yhtenä kertana Seiskarista saapuessaan äiti ilmoitti
meille, että saaressa isoäidistä käytetään sanontaa Suurnanna ja tästä lähtien häntä kutsutaan siten. Ei kestänyt
kauaa, kun me kaikki pojat puhuimme Nannasta eikä äidistä. Suur-sana putosi myös pois aika nopeasti ja meille kaikille, sekä lapsille, että myöhemmin lapsenlapsille,
hän on aina ollut Nanna.

Lapsuus kulttuuriperheessä
Arijoutsin lapsuuden ajan Heporaudan perhe asui Helsingin keskustassa Temppelikadulla. Kesät vietettiin maalla; ensin Huuhoniemessä ja sen jälkeen järven toisella
puolella, Aitoniemessä. Lapset viettivät kesiään leikkien
uskollisen Jeri-vahtikoiran kanssa, kun Elsa Heporauta
matkusteli tai istui työskentelemässä Elsan kamarissa,
rantasaunan päätyyn rakennetussa omassa tilassaan.
– Elsa kirjoitti useita kirjoja mökillä ollessaan ja nykyään mökin omistava pariskunta arvostaa Elsan perintöä keräämällä sinne paljon hänen tuotantoaan. Kävimme Huuhonniemessä isäni ja tyttäreni Henriikan kanssa
viime kesänä vierailulla. Siellä oli vielä hyvin paljon isälle tuttuja paikkoja. Samalla matkalla yövyimme myös
Puumalassa Elsan syntymäkodissa Sahanlahdessa sekä
kävimme risteilyllä Elsan veljen Matti Koposen rakennuttamalla Sahanlahden Miettulan sahan entisellä tervahöyryllä S/S Wetehisellä, joka on nykyisin matkustaja-alus
S/S Wenno, kertoo Arijoutsin vanhin poika Ilpo.
Elsa Heporauta oli erinomainen verkostoituja. Aikansa
suuret kulttuurivaikuttajanimet sekä presidentit ja heidän puolisonsa vilisevät Elsan pojan ja pojanpojan keskusteluissa mukana. Ilpo Heporaudan hyllystä löytyy esimerkiksi kirja, jonka etusivuilla lukee ”Korviaan myöten
kiitollisuudenvelkoihin vajonneena, ihailevana, kunnioittavana, tyhmänä ja vaivalloisena ystävänä Uuno Kailas.”
Arijoutsi muistelee myös, että koska talossa riitti aina väkeä, Elsa ei välillä jaksanut vastaanottaa lukuisia hänelle
saapuvia puheluita.
– Eräänä iltana Nanna tokaisi Saschalle, että en jaksa
ottaa puheluita vastaan, sano, että en ole kotona. Sascha
teki työtä käskettyä ja ilmoitti soittajalle, että talon rouva
ei ole kotona ja kysyi, keneltä voi kertoa terveisiä? Soittaja sanoi: ”Täällä on presidentti Paasikivi.” Siihen Sascha
vastasi ”Kyl hää sit on koton.”
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< Elsa Heporauta 75-vuotissyntymäpäivänään
vuonna 1958 koko perheen ympäröimänä.
Arijoutsi kuvassa alaoikealla ja Ilpo toinen
vasemmalta ylärivissä.

Kirjallinen perintö kulkee mukana
Heporaudan pariskunta, Elsa ja Frans Akseli, olivat aikansa kulttuurivaikuttajia. F.A. Heporauta toimi paitsi
Suomalaisen normaalilyseon rehtorina, hän julkaisi myös
lähes 30 teosta ja oli erikoistunut Kalevalaan, loitsuihin
ja taikoihin. Molemmat tahoillaan vaikuttivat suuresti
sen ajan suomalaiseen kulttuuriin sekä kasvatuksen ja
opetuksen käytäntöihin. Siitä huolimatta, että molemmat
vanhemmat olivat akateemisia ja uraihmisiä, lapsia ei
koskaan ohjattu vahvasti mihinkään urapolulle.
Kirjallinen työ on kuitenkin kulkenut Elsan ja F.A.:n jälkeenkin suvussa; perheen kaksi poikaa Tuuri ja Arijoutsi, kirjoittivat sekä yhdessä että erikseen useita fiktiivisiä kirjoja salanimen takaa. Tuuri julkaisi kirjoja myös
omalla nimellään. Arijoutsi Heporaudalla oli myös oma
lehtitoimisto ja he molemmat kirjoittivat lukuisia juttuja
lehdistölle.
– En ole koskaan jäänyt virallisesti eläkkeelle, vaikkakin teen nykyään kovin vähän kirjallista työtä, kertoo
Arijoutsi Heporauta.
Vastikään 90-vuotispäiviään viettänyt Arijoutsi Heporauta on ikäisekseen hyvässä kunnossa. Keväällä hän oli
vielä tuttu näky huristelemassa autollaan – päiviä rytmittivät erilaiset ajelut ympäri Helsinkiä esimerkiksi Töölön
palvelukeskuksen torstaisin järjestettyihin päivätansseihin ja perjantaisin bingoon. Kesäksi hän on tullut Hämeeseen Ilpon ja lastenlasten luo.

Jäätelölle Kestikartanoon
Arijoutsin poika Ilpo muistaa monia asioita isoäidistään Elsasta. Hän oli 10-vuotias Nannan menehtyessä. Kestikartano, Elsa Heporaudan vuonna 1946 avaama ja Aarne Ervin
suunnittelema ravintola, oli 1950-luvulla huippusuosittu.

– Muistan erityisesti
sen, että hain usein
Nannalle Kestikartanosta
Keskuskadulta
kerroskattiloissa ruokaa
ja vein sen hänelle Temppelikadulle. Siinä vaiheessa
Nannan sosiaalinen elämä oli jo
vähenemään päin, mutta Kestikartano työllisti häntä edelleen paljon. Kävimme myös perheen ja suvun kanssa usein
syömässä Kestikartanossa ja Nanna oli meidän mukanamme. Kestikartano oli myös oiva paikka pysähtyä jäätelölle.
Heporautojen kodeista löytyy vieläkin joitakin Kalevalaisten Naisten Liiton vuonna 1945 järjestämän suunnittelukilpailun voittajakaluston huonekaluja. Arijoutsi on nukkunut Ilpon tyttären Elsan luona kaluston vuodesohvalla.
Myös alkuperäinen Elsa Heporaudan Tuukkalan puku on
suvulla tallessa. Tavaroita tärkeämpiä ovat kuitenkin rakkaat muistot ja tarinat legendaarisesta Nannasta. Ilpo Heporauta on monesti kuullut serkkujensa ja näiden lasten
toisiaan tavatessaan juttelevan omilta vanhemmiltaan ja
isovanhemmiltaan kuulemiaan juttuja Nannasta ja niitä verrataan, kuinka hyvin jutut ovat säilyneet. Nannan
henkinen perintö jatkaa kulkuaan.
– Meidän perheessämme Elsan muistoa vaalitaan arvostamalla suomalaista kulttuuria, kertoo Ilpo Heporauta.
– Meillä erityisesti lastenlastenlapset keräävät paljonkin Elsan kirjallista tuotantoa. Myös minulla on useita
Elsan teoksia tallessa.
Kysyttäessä, mitkä Elsa Heporaudan teoksista on ollut
hänen nuorimmalle pojalleen merkityksellisimpiä, tulee
pitkä hiljaisuus.
(jatkuu) >>
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Ilpo (vas.) ja Arijoutsi muistelevat usein Nannaa ja suvun elämää Helsingissä.

– Olen nyt aika pahassa välikädessä, koska nyt minun
pitäisi varmasti vastata, että olen lukenut kaikki Nannan
kirjat. Todellisuudessa en ole lukenut yhtäkään alusta
loppuun, mutta selaillut niitä olen kyllä paljon, hymyilee
Arijoutsi Heporauta.
Pojanpojalle Ilpolle tärkein kirja on Sankaripoikia.
Vapaussodassamme kaatuneiden alaikäisten muistoksi,
jossa Elsa Heporauta käsittelee sotakokemuksia ja sankaruutta sekä valkoisten että punaisten näkökulmasta.
– Se on minulle henkilökohtaisesti tärkeä kirja juuri
sen merkityksellisyyden takia. Nanna pyrki tuomaan esille, että molemmilla sodan osapuolilla on omat sankarinsa. Sankaripoikien lisäksi pidin Elsan satukirjoista sekä
isoisän Suomen kansan vaiheet -teoksesta.
Elsa Heporauta asui loppuvuodet kotonaan Temppelikadulla Helsingin Töölössä. Perheen toiseksi nuorin poika
Tuuri asusti perheineen 1940-luvun lopun ja 1950-luvun
Nannan kanssa samassa asunnossa, jossa hänelle oli erotettu oma huoneisto isoilla kirjahyllyillä, joista kaksi on
vielä Ilpolla. Seuraavaksi samat kirjahyllyt matkaavat Elsan pojanpojantyttärelle Henriikalle, joka jo odottaa niitä
kotiinsa saapuviksi. Elsan henki, kirjat ja esineet elävät
edelleen suvussa vahvoina.

Elsa Matilda Heporauta (Hästesko
vuoteen 1935 asti, o.s. Koponen)
Kirjailija, kulttuurivaikuttaja
Julkaisi useita teoksia, joista tunnetuin on romaanitrilogia
Ursula Keivaara, josta hän sai valtion palkinnon.
Oli perustamassa Kalevalaisten Naisten Liitto ry:tä sekä
Kalevala Korua.
Oli mukana perustamassa äiti-lapsikoteja, lepokoteja ja
evakkokoteja, joilla autettiin vähävaraisia äitejä, inkeriläisiä ja
siirtolaisperheitä.
Perusti suositun Kestikartano-ravintolan.
Perusti Puumala-lehden ja Puumala-seuran perustajajäsen.
Kysytty juhlapuhuja ja luennoitsija.
Teki useita opintomatkoja ulkomailla ja kotimaassa.
Aviomies Frans Akseli, pojat Ilkka, Ilari, Tuuri ja Arijoutsi.
Vanhin pojista Ilkka menehtyi 2-vuotiaana.

Haastattelu tehtiin kesäkuun alussa. Arijoutsi Heporauta
nukkui pois 21.8.2018.
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KOLUMNI

Teksti Niina Hämäläinen
Kuva Gary Wornell, SKS 2015

Onko meitä huijattu?
Keväällä ilmestyi kiinnostava ja ristiriitainenkin teos
Kirjalliset väärennökset (Gaudeamus 2018), joka tarkastelee kirjallisuuden kentällä tapahtuneita väärennöksiä,
huijauksia ja plagiointeja. Teoksessa käsitellään myös
Kalevalaa, jonka johdosta Jukka Petäjä totesi arviossaan:
”Kalevala ei ole huijaus, vaan ainoastaan epäaito kansalliseepos” (HS 1.3.2018).
Folkloristi kiemurtelee tuolissaan. Juuri kun olemme
päässeet eroon Kalevalan ilmestymisestä asti velloneesta
aitous-keskustelusta (folklore or fakelore?), puhutaankin
Lönnrotin väärentäneen kansaneepoksen. Minkä kansaneepoksen? Lönnrot ja muut kerääjät löysivät Karjalan
ja Venäjän kylistä eeppisiä runoja, pitkiäkin, mutta eivät
varsinaista eeposta. Sellaista ei ollut suomalais-karjalaisella runonlaulualueella.
Kirjalliset väärennökset on monin paikoin jännittävää
luettavaa, mutta miksi puhua väärennöksistä. Sana johtaa väistämättä harhaan, vaikka kirjoittajat avaavatkin

sen erilaisia merkityksiä: tekstin väärennös, plagiaatti,
identiteettihuijaus. Kiinnostavampaa on kysyä: millä keinoilla ja miksi tekstiin rakennetaan erilaisia lukutapoja,
harhautuksia ja artikulointeja? Kyse on erilaisten todellisuuksien kuvaamisesta, representaatioista ja niiden kertautumisesta.
Kalevala ei ole yksi vaan monta. Se on prosessi, jota Lönnrot
yhä uudelleen muokkasi, ja joka elää omaa elämäänsä erilaisissa esityksissä (#metoo-keskustelu!) – huijauksissa ja
väärennöksissä, jos niin halutaan. Lönnrot rakensi eepoksen kirjallisen yleisön makua vasten: hyödyntäen laulettuja kansanrunoja, mutta yhdistellen niitä villistikin toisiinsa, muokaten ja silottaen runojen metaforista kieltä
ja maailmankuvaa; häivyttäen omaa rooliaan taustalle ja
vakuuttaen näin lukijoita eepoksen kansanomaisuudesta
eli aitoudesta. Kyse oli tietoisesti luodusta suhteesta niin
eepoksen ja kansanrunojen kuin Lönnrotin ja lukijoiden
välillä. Melkoinen huijaus.
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TA I M I
Luja tahto on pieni taimi, josta kasvaa jotain suurta.
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