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PÄÄKIRJOITUS

KALEVALAISTEN NAISTEN vuoden teema 
on kertoen & kuunnellen. Täydellisessä 
maailmassa kaikki sujuu tasapainoises-
ti: sinä kerrot ja minä kuuntelen, minä 
kerron ja sinä kuuntelet ja niin edelleen. 
Olemme kuitenkin kaukana täydellisyy-
destä. Ajattelen erityisesti kuuntelemis-
ta ja vastaamista. Kuuntelenko oikeasti 
ymmärtäen, mitä sanot? Vai onko niin, 
että ”musta tuntuu, että tarkoitat tätä” 
ja sitten vastaan sen mukaan − ja pahim-
millaan sitten mennäänkin jo metsään, ja 
väärinymmärrys on tosiasia. Suomen kieli 
on niin mainiota, että tällöin voi ajatella 
”mustan” (minusta) muuttuvan mustaksi 
väriksi ja se tuntuu pahalta. Mitä asialle te-
kisin? Siteeraan spinning-ohjaajaani; ”Nyt 
kannattaa mennä vähän oman mukavuus-
alueen ulkopuolelle. Silloin sitä kehitystä 
tapahtuu.” Keskityn siis kuluvana vuotena 
erityisesti kuuntelemiseen, ja koetan ym-
märtää paremmin kanssaihmisiäni.

Kuulemme tämän vuoden Pirroissa 
monenlaisia ääniä ja pyrimme niitä ym-
märtämään, vaikka emme aina samaa 
mieltä olisikaan. Erityisen iloinen olen siitä, 
että viimekesäinen ideani, että Pirrassa 
voisi julkaista myös kaunokirjallisuutta, 
toteutuu. Kiitän avunannosta kirjailija 
Joni Pyysaloa. Nyt jokaisessa Pirrassa on 
omistettu sivu yhdelle nykyrunoilijalle ja 
hänen runolleen. Ensimmäiseksi runoi-
lijaksemme olemme saaneet Tuija Väli-
pakan. Hän on valinnut tuotannostaan 

Ilmestyy 6.2., 58. vuosikerta, numero 1.
Pirta ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Kannen kuva Ilkka Mattila
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Osoitteenmuutokset oman yhdistyksen kautta.

Kalevalaisten Naisten Liiton  
kulttuurilehti

meille runon ja perustellut valintaansa 
näin: ”Runo on ehdotus maailmaksi, joka 
syntyy kielessä hetki hetkeltä uudelleen.” 
Perustelu kiteyttää hyvin myös minun aja-
tukseni: sekä hyvässä että pahassa sanan 
voima on valtava.

Vuoden kolumnistimme on monille 
tuttu Vilja-Tuulia Huotarinen, ja toises-
sa kolumnissamme annamme tilaa Liiton 
koordinoiman suullisen perinteen ringin 
asiantuntijoille. Suomen kielen ilmiöihin 
kiinnitämme huomiota viimevuotiseen ta-
paan, kuten myös kalevala koruihin. Tänä 
vuonna keskiössä ovat klassikkokorut ja 
tarinat niiden takana. 

Taide vaikuttaa. Minusta kaikki tai-
teen lajit lisäävät ymmärrystämme maa-
ilmasta. Taide voi ilahduttaa, liikuttaa ja 
ärsyttää meitä. Aina se kuitenkin muok-
kaa maailmankuvaamme. Mainoslausetta 
mukaillen: Teksti johdattaa meidät luke-
mattomiin maailmoihin. Ja taas voimme 
ilahtua kielemme monimerkityksisyydes-
tä. Tarkoittipa ”lukematon” tässä suurta 
määrää tai sellaista, jota ei ole vielä luet-
tu, niin väitän lauseen pitävän paikkansa 
molemmissa tapauksissa. Mitä muuta yksi 
utelias ihminen voisi toivoa?

Tervetuloa lukemaan Kalevalaisten 
Naisten Liiton kulttuurilehteä! ❖

Sirkka-Liisa Mettomäki
päätoimittaja

Musta tuntuu
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V
illa Weckström kylpee talviaa-
mun auringossa. Björn Weck- 
strömin epätavallinen taide-
galleriaa ja kotia yhdistelevä 

talo sijaitsee aivan meren rannassa Es-
poon Suvisaaristossa. Taloa asuttavat tällä 
hetkellä paitsi taiteilija ja hänen vaimonsa 
Marja-Liisa, myös lukuisat dramaattiset 
korut sekä huoneenkorkuiset veistokset, 
jotka ovat nerokkaasti sijoitettu kodin eri 
tiloihin. Ikaros, Helios, Daidalos, Nike… Suu-
rikokoiset teokset ovat syntyneet eri vuo-
sikymmeninä, mutta yhteistä niille on nar-
ratiivisuus, ajatus ja tarina kaiken takana. 

– Teokset ovat minulle havaintoja, jot-
ka materialisoituvat. 

Ideat uuden luomiseen voivat Weck- 
strömin mukaan syntyä missä tahansa, 
vaikkapa kirjaa tai lehteä lukiessa. Yksi 
Weckströmille itselleen merkittävimmistä 
teoksista on itse asiassa viiden veistoksen 
teossarja, jonka parissa hän työskenteli 
lähes 20 vuotta. Hän luki vuonna 1979 
tieteellistä julkaisua, jossa kerrottiin tule-
vaisuuden mahdollisuudesta manipuloida 
ihmisten geenejä. Se herätti Weckströmin 
mielessä kiinnostavia, mutta pelottaviakin 
mahdollisuuksia luoda uusia eläinlajeja  
– ja jopa uusia ihmisiä. 

– Se artikkeli avasi minulle sellaisen 
ajatusmaailman, joka saneli lähes 20 vuot-
ta minun elämästäni. Ryhdyin tekemään 

Taiteen 
valitsema

Teksti Petra Nikkinen, korukuvat Lapponia Jewelry

Kuvanveistäjä ja korutaiteilija, professori Björn Weckström tunnetaan  
näyttävistä veistoksistaan sekä yli 50 vuoden ajan Lapponialle  

suunnittelemistaan avantgardisista koruistaan. Hänen syksyllä ilmestynyt 
omaelämäkerta valottaa taiteilijan taustoja ennennäkemättömällä tavalla.

Björn Weckströmin korut ovat  
näkyneet monien maailmantähtien  
kaulassa. Planetaariset laaksot  
olivat mukana Tähtien Sota  
-elokuvassa.
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narratiivisia suuria veistoksia, joissa poh-
din muun muassa ihmisen suhdetta ko-
neeseen. 

Virkamiehen poika

Björn Weckströmin lapsuudenperhees-
sä pidettiin taiteesta, mutta arvostettiin 
säännöllistä ja arkistakin virkamiesuraa. 
Siksi nuoren Weckströmin toiveita taitei-
lijan urasta ei otettu hurraten vastaan. 

– Minulla oli onnellinen lapsuus kes-
kiluokan virkamiesperheessä. Isäni oli 
kuitenkin erittäin epäileväinen elämän-
tehtäväni suhteen; taiteilijan ammatti 
oli hänelle jotain niin outoa, että hän ei 
pystynyt oikein käsittämään sitä. Hänen 
mielestään taiteen tekeminen oli hyvä 
asia, mutta ainoastaan harrastuksena, 
ei ammattina. 

Isä Georg oli vielä mukana seuraamas-
sa, kun oma poika vastaanotti arvostetun 
Lunning-palkinnon vuonna 1968. 

– Vielä silloinkin hän sanoi, että älä 
anna sen vaikuttaa eikä nousta päähäsi. 
Hän ei oikein koskaan pystynyt sanomaan, 
että onpa hienoa, että olet saavuttanut 
näin paljon – nyt voit tehdä mitä haluat. 
Sen sijaan hän jarrutteli jatkuvasti, koska 
taidemaailma oli hänelle sellainen alue, 
jota hän ei ymmärtänyt. >

KUKA?

Björn Weckström
◆ syntynyt Helsingissä vuonna 1935
◆ professori, kuvanveistäjä, korutaiteilija
◆ Tehnyt myös lasitaidetta ja maalauksia
◆ Valmistunut Kultaseppäkoulusta vuonna 

1956
◆ Palkittu useilla kansainvälisillä ja koti-

maisilla palkinnoilla, kuten Rio de Janei-
ron kansainvälisellä korualan Grand Prix 
-palkinnolla vuonna 1965, Lunning-palkin-
nolla vuonna 1968, Pro-Finlandia-mitalilla 
vuonna 1971 sekä Kaj Franck -muotoilu-
palkinnolla vuonna 2013. Hän vastaanotti 
hiljattain Suomen Kultaseppien Liiton 
myöntämän elämäntyöpalkinnon arvok-
kaasta panoksestaan suomalaisen kulta-
sepänalan hyväksi tehdystä työstä koti-
maassa sekä kansainvälisillä areenoilla. 
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”Miksi jotkut kuitenkin haluavat uhra-
ta maineensa ja mukavuutensa luovuu-
den alttarille? Tavallisin vastaus on ”koska 
en muutakaan voi”. Minä en voinut muuta. 
En valinnut taidetta, taide valitsi minut.” 

Nuori Björn Weckström jatkoi isänsä 
vastusteluista huolimatta uraansa. Vuo-
sikymmenten aikana hänen taidettaan 
on ihmetelty ja kummasteltu, mutta myös 
kiitelty ja palkittu. Vaikka kaikessa suo-
siossaan taiteilija olisikin muiden ympä-
röimänä, on hän silti työssään aina yksin. 

– Muotoilu ja uuden luominen on yk-
sinäistä työtä. En myöskään odota inspi-
raatiota, vaan aloitan aamuisin kello yh-
deksältä työt. Ehkä se itsekuri on isältä 
opittua. Ja jos mitään ajatusta ei ole etu-
käteen syntynyt, otan piirustuslehtiön 
käteen ja ryhdyn luonnostelemaan. Usein 
yksi onnistunut idea poikii toisen perään.

Kosmopoliitti Helsingistä

Björn Weckström on matkustanut elä-
mänsä aikana usein ympäri maailmaa. 

Villa Weckströmin lisäksi toiseksi kodik-
si on muodostunut Italian Toscanassa 
sijaitseva Pietrasanta. Alun perin hänet 
sinne johdatti Italian paras valimo, jossa 
edelleen valetaan hänen veistoksensa. 

– Olen elänyt suurimman osan vii-
meisestä neljästä vuosikymmenestä Ita-
liassa. Vietämme Pietrasantassa vaimoni 
Marja-Liisan kanssa niin paljon aikaa, kuin 
mahdollista. Siellä on luonnollisesti paljon 
teoksiani minua odottamassa, joita käyn 
valvomassa. 

Weckström tuntee itsensä enemmän 
eurooppalaiseksi kuin suomalaiseksi. To-
sin käsite suomalaisuudestakin on hänen 
mukaansa muuttunut. 

– Onneksi Suomi on tänä päivänä ai-
van erilainen, kuin ennen sotia. Ennen oli 
Eurooppa ja oli Suomi, nyt Suomi on osa 
Eurooppaa. Me olimme aika lailla ahtojään 
takana, ehkä hieman vieläkin, mutta nyt 
Suomi on avautunut aivan toisella tavalla.

Björn Weckström on liikkunut Suomen 
taiteilijapiireissä pitkään ja on hyvin tun-
nettu ja tunnustettu henkilö siellä. Hänen 
omaelämäkertansa muistuttaakin paikoi-

tellen Kuka kukin on -teossarjaa. Tapio 
Wirkkalan, Nanny Stillin, Antti Nurmes-
niemen, Tove Janssonin ja Rut Brykin 
nimet vilahtavat kirjassa, Timo Sarpane-
vasta Weckström käyttää vain etunimeä 
Timo, koska miehet olivat hyviä ystävyksiä. 

”Luen Timon yhdeksi parhaista ystä-
vistäni. Hän oli hurmaava persoona, ja 
pidin hänestä paljon. Pystyimme keskus-
telemaan avoimesti toistemme töistä ja 
taiteellisista näkemyksistä, tarvittaessa 
myös kritisoimaan niitä, ja uskoakseni 
Sarpaneva arvosti näkökantojani. Hän 
sanoi minulle kerran, että olen ainoa kol-
lega, jonka kanssa hän voi keskustella.”

Upea 1960-luku

Suomen ja koko maailman korualaa 
1960-luvulla ravistellut Björn Weckström 
muistelee lämmöllä alkuvuosiaan koru-
taiteilijana.

– 1960-luku oli fantastista aikaa luoda 
uutta. Se oli täynnä optimismia - ihmiset 
suorastaan janosivat uutta. Tuli Beatles, 
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nBjörn Weckströmin koti  

on täynnä vaikuttavia  
veistoksia.
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televisiot koteihin, lennettin kuuhun, suo-
malaiset matkasivat Mallorcalle, transis-
torikin keksittiin.

Weckströmin mukaan ilman aikakau-
den vastaanottavaista asennetta hänen 
tapaansa tehdä koruja olisi tuskin hy-
väksytty.  

– Kulttuurin kehitys ei ole lineaarinen, 
vaan elää ajassa. Viime vuosisadan alus-
sa tapahtui paljon kehitystä, joka sitten 
taantui molempien maailmansotien ai-
koina. Vielä 1950-luku vietettiin kasaa-
malla sirpaleita kokoon. Mutta sitten tuli 
1960-luku ja eurooppalainen kulttuuri 
oli jälleen päässyt jaloilleen. Ihmiset oli-
vat vastaanottavaisia ja meillä oli silloin 
oivallinen mahdollisuus esitellä vallan-
kumouksellinen Lapponian muotokieli. 

Nuori taiteilija käytti aikaa hyväkseen 
ja irtautui rohkeasti perinteisistä korualan 
kahleista. Syntyi Weckströmin tunnistet-
tavan omaleimainen ja veistoksellinen ko-
rutyyli, jota Suomessa aluksi vieroksuttiin. 
Vaikka uran alku oli täynnä epäuskoa ja 
vastahakoisia kommentteja, Rio de Ja-
neiron korukilpailun pääpalkinto vuon-
na 1965 synnytti ennennäkemättömän 
kansainvälisen kiinnostuksen ja samalla 
pehmitti myös kotimaan kauppiaat vas-
taanottavaisiksi Weckströmin poikkeuk-
sellista muotoilua kohtaan. 

– Olin synnyttämässä Lapponiaa. Se 
oli voimakas pulssi, jota ryhdyimme anta-
maan ulkomaailmalle. Suomi oli sitä aikai-
semmin tuonut esinekulttuuria muualta, 
nyt me ensimmäistä kertaa historiassa 
ryhdyimme viemään sitä ympäri maailmaa. 

Muotoilun eturintamassa

Björn Weckström on ollut pioneeri omal-
la muotokielellään. Myöhemmin hänen 
muotojensa innoittamia, toisten suun-
nittelemia koruja on nähty paljonkin jul-
kisuudessa. 

– Otan sen kohteliaisuutena vastaan. 
Uskon, että olen pystynyt antamaan voi-
makkaan sysäyksen korumuotoilun maa-
ilmaan, joka on jättänyt jälkensä. Sitä ei 

Kuihtuuko  
suomalainen  
osaaminen?
BJÖRN WECKSTRÖMILLÄ on paljon 
sanottavaa suomalaisen osaamisen 
kuihtumisesta. 

– Meidän esineteollisuutemme on 
siirtynyt pois Suomesta ja meillä ei 
oikein tehdä enää mitään isossa mit-
takaavassa. 

Erityisesti arkkitehtuuri saa hänel-
tä sapiskaa. 

– Oodi on upea, samoin Finlan-
dia-talo. Samaa ei voi sanoa Musiikki-
talosta tai Oopperatalosta. Kun meille 
tulee suuria julkisia rakennuksia ja vain 
50 % niistä on hyviä, niin se on melko 
surkea tulos. Miksi menemme raken-
taessa aina edullisuuden mukaan? Mei-
dän pitäisi tehdä kestävää ja panostaa 
laatuun. Arkkitehtuuri on kaikkein kes-
keisin ja tärkein asia, koska se poikii 
inspiraatiota sisustukseen, taiteeseen 
ja kaikkeen estetiikkaan. Korkea laatu 
ja kiinnostavuus kasvattavat ihmisten 
esteettistä osaamista ja kulttuuria. ❖ 

”Olen pystynyt antamaan  
voimakkaan sysäyksen  
korumuotoilun maailmaan.”

voi ohittaa ja se poikii omalla tavallaan 
uusia versioita ja uutta muotoilua. On 
positiivista, jos ja kun muotoiluni toimii 
rikastuttajana.

Tällä hetkellä Björn Weckström työs-
kentelee veistosten parissa. Korut eivät 
ole enää taiteilijan prioriteettilistan yk-
kösenä, koska niitä on tullut tehtyä niin 
lukemattomia määriä. 

– Olen kai tullut laiskemmaksi. Olen 
tehnyt niin paljon koruja, etteivät ne oi-
kein jaksa enää innostaa minua. Ne ovat 
kuitenkin mittasuhteiltaan sellaisia, että 
ne rajoittavat ilmaisumahdollisuuksia. Ku-
vanveisto minua kyllä edelleen kiinnostaa. 

Hän toteaa, ettei aio vetää yhtenä päi-
vänä tilauskirjaan rasteja päälle, vaan työt 
jatkuvat. 

– Ei se lopettaminen voi olla noin jyrk-
kää, pikemmin se on hiljaista hiipumista. 
Tosin edelleenkin kun saan mielenkiintoi-
sen toimeksiannon, päässäni rupeaa heti 
raksuttamaan. 

”Luovuus tarkoittaa kykyä ominta-
keiseen ajatteluun. Se vaatii rohkeutta, 
jota kaikilla ei ole. Luova ihminen ottaa 
kutsumustaan seuratessaan riskin pää-
tyä naurunalaiseksi tai tyhmän kirjoihin. 
Haluamme olla samaa mieltä kuin muut-
kin, pitää samoista asioista kuin muut, ja 
vieroksumme kernaasti kaavaa rikkovia 
yksilöitä. Siinä teemme virheen. Meidän 
pitäisi toivottaa outous ja epäsovinnai-
nen ajattelu tervetulleeksi. Ne tuovat 
väriä harmauteen.” ❖

Lainaukset ovat Björn Weckströmin syksyllä 
2018 ilmestyneestä omaelämäkerrasta  
”Myyttien muotoilija”.

Björn Weckströmin Kukkiva muuri voitti  
korualan Grand Prix´n vuonna 1965 ja vauh-
ditti Lapponian maailmanvalloitusta.
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Monilla  

kulttuurilaitoksilla on 

palveluita, joiden ansiosta on 

mahdollista osallistua useammin 

ja myös edullisemmin tapahtumiin 

ja saada ajatuksia herättäviä 

kokemuksia.

Näkemistä ja tekemistä 
koko vuodeksi

Kalevalaiset naiset ovat tunnetusti kulttuurin suurkuluttajia.  
Museokortti löytynee monelta kalevalaiselta naiseltakin, mutta  

toki museoon voi aina ilman korttiakin mennä.

Teksti Sini Tasanen

M
useokortti on 280 museon 
yhteislippu, ja mukana ole-
vien museoiden lukumää-
rä kasvaa koko ajan. Kortin 

ostettuasi voit käyttää sitä rajattomasti 
mukaan ilmoittautuneissa museoissa eri 
puolella Suomea Ahvenanmaalta Inariin.

Museoissa on rikottu kahtena edelli-
senä vuonna kaikkien aikojen kävijäennä-
tys. Kuuden miljoonan museokävijän raja 
ylittyi ensimmäistä kertaa vuonna 2016, 
seitsemän miljoonan raja ylittyi vuonna 
2017. Museokortti-käyntejä on tehty jo 
yli kaksi miljoonaa. 

Mikä on Museokortti? 

◆ yhteislippu 280 museoon ympäri  
Suomea

◆ otettu käyttöön 5.5.2015
◆ hinta 68 e, uusiminen voimassaolo- 

aikana 59 e
◆ vieraile museoissa niin usein kuin 

haluat 12 kuukauden ajan ensimmäi-
sestä museokäynnistä alkaen

◆ museokortteja on ostettu yli 
200 000, joista voimassa on 140 000 
(12/2018)

◆ asiakastyytyväisyys 4,83  
(asteikko 1-5)

◆ voit ostaa Museokortin museot.
fi-verkkokaupasta, Museokortti- 
museoista sekä Tiketistä itsellesi tai 
lahjaksi

◆   kortin myyntitulot palautetaan  
museoille kävijämäärien perusteella

Museokortti tarjoaa omistajalleen 
paljon mahdollisuuksia, sillä se mah-
dollistaa perusteellisten näyttely-
kierrosten lisäksi pikaisetkin vierai-
lut museoissa. Museoihin voi hyvin 
tutustua vaikka sen aikaa, kun 
odotat bussia tulevaksi. Voit myös 
helposti tutkia museoita pienissä 
osissa, eikä sinun tarvitse viettää 
siellä tunteja läpikäydäksesi koko 

näyttelyä kerralla. 

Suunnittele itsellesi  
museokierros!

Oletko viettämässä kulttuurintäy-
teistä päivää kotikaupungissasi? Ha-
luaisitko vierailla mielenkiintoisis-
sa museoissa matkalla sukulaisille? 
Oletko tekemässä kotimaanmatkai-
lua ja haluaisit tietää, mitä siellä voisi 
tehdä? 

Näet kaikki Museokortti-muse-
ot sivustolta www.museot.fi/kartta/
museokortti.php. Voit etsiä museoi-
ta nykyisen sijaintisi, kaupungin tai 
museon nimen mukaan. Jokaises-
ta museosta löytyy sijainnin lisäksi 
muun muassa kuvailu kohteesta, au-
kioloajat sekä museon näyttelyiden 
ajankohdat.
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#miehetmuseoon
Miesten osuus museokävijöistä 
on merkittävästi naisia pienempi, 
vain kolmannes kaikista museo-
kävijöistä. Vuoden 2018 isänpäi-
västä alkoikin kampanja, jossa 
tunnetut suomalaiset haasta-
vat miehiä museoon. Kampanjan 
tavoitteena on yhdenvertaistaa 
museokäyntien sukupuoliraken-
netta.

”Olen löytänyt museosta terval-
ta tuoksuvan veneen, hehku-
van värisen taulun ja omituisen 
soittopelin. Olen nähnyt ennen 
julkaisemattoman kuvan Mick 
Jaggerista, vanhan Puijon tornin 
ja vanhan jäänmurtajan sisältä. 
Museo elää linkkinä menneen ja 
tulevan välillä.”
Kapellimestari Atso Almila

”Museossa pystyy olemaan het-
ken aivan itsekseen, vaikka olisi 
väentungoksen keskellä. Pienen 
hetken voit olla täysin uppou-
tuneena taideteokseen, omiin 
mietteisiin ja fiilikseen teokses-
ta.”
Kansanedustaja Paavo Arhinmäki

”Mene museoon niin et muu-
mioidu!”
Toimittaja Arto Nyberg

”Olkoon näyttely tai esitys mil-
lainen tahansa, siitä jää aina 
jotain käteen. Jokin tajunnassa 
alkaa käsittelemään kokemusta. 
Kaikkea ei ole pakko ymmärtää, 
oikeastaan päinvastoin, itseäni 
kiehtoo juuri se, kuinka mitättö-
miltäkin näyttävien asioiden ää-
rellä voi hämmästyä. Suosittelen 
haltioitumista kaikille, varsinkin 
tämän pimeyden keskellä.”
Muusikko Samae Koskinen

Museokortista sanottua: 

”Kätevä ja helppokäyttöinen avain 
kulttuurikatselmuksiin!”

”Museokortti on loistava keksintö. 
Mainio lahja myös ystävälle, jolla 
on jo kaikkea.”

”Innostaa myös 
kotimaan matkai-
luun. Ollaan käyty 
paikoissa, joihin ei 
muuten olis tullut 
lähdettyä. Antaa si-
sältöä ja merkitystä 
elämään.”

”Kiva kun mahdollistaa pienetkin 
piipahtelut: voi palata jatkamaan 
toisella kertaa – samalla rahalla.”

”Museokortti toimii 
inspiroijana poiketa  
mitä erilaisemmissa  
näyttelyissä. 
Yleissivistys nousee 
kohisten.”

”Halpa ja hyvä  
tapa käydä  
museossa.”

”Kyllä tänään olin onnellinen museo- 
kortin omistaja. Amos Rexin jono kasvoi 
kasvamistaan, mutta museokortilla pääsi  
sivu-ovesta omalle kassalle melkein heti  
saapumisen jälkeen. Ja käynti oli  
mahtava elämys!”

>Lähde ja lainaukset Museokortti
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ABOA VETUS & ARS NOVA -museo on 
varsin erityislaatuinen. Yksityiskodiksi 
1920-luvulla rakennettu Villa von Rettig 
eli Rettigin palatsi on muutettu museoksi 
vuonna 1995. Museon arkeologinen näyt-
tely pohjautuu rakennuksen alta esille 
kaivettuihin kuuden keskiaikaisen raken-
nuksen raunioihin. Lisäksi tiloissa toimii 
nykytaiteen museo Ars Nova. 

Aboa Vetus & Ars Nova -museon tie-
dottaja-amanuenssi Selina Kiiskinen 
kertoo, että vuoden 2018 kävijämää-
räksi on arvioitu noin 70 000, mikä oli-
si kävijämäärissä mitattuna 2000-lu-
vun paras vuosi. Käynneistä 28 % eli 
lähes kolmannes on tehty Museokor-
tilla. Museokorttikävijöistä osa on ai-
van uusia kävijöitä. Museon näyttelyjen 
suunnittelussa noudatetaan pidemmän 
ajan linjaa, mutta myös yleisö on tärkeässä 
osassa. Kulttuurin suurkuluttajat ovat 
keskeinen kohderyhmä, jonka sisällä 
museokorttikävijöiden merkitys kasvaa 
juuri nyt eniten. 

Kiiskinen toteaa Museokortin nous-
seen selvästi esiin, kun kesän 2018 asia-

kaskyselyssä kysyttiin syitä museo-
vierailun taustalla. Vielä useammin 
mainittuja syitä olivat kuitenkin 
museon palvelut ja sisällöt: halu 
nähdä ainutlaatuinen Aboa Vetus 
& Ars Nova -museo kokonaisuu-
dessaan, kiinnostus arkeologiaan 
tai halu nähdä nykytaidetta tai 
jokin tietty näyttely. Esimerkik-
si Maria Prymatšenkon satumai-
nen maailma -näyttely oli erittäin 
suosittu. Suurta kiinnostusta ovat 
herättäneet myös päivittäiset lasten-
kierrokset sekä museon pihalla ollut arke-
ologinen kaivaus. Museokortilla käydään 
usein katsomassa vain yhtä näyttelyä, 
mutta saman näyttelyn voi poiketa kat-
somassa useampaankin kertaan.

Tällä hetkellä museossa on esillä muun 
muassa Juuret maailmalla -näyttely, joka 
tuo taiteen ja esineiden kautta näkyväksi 
Suomeen muuttaneiden naisten tarinoi-
ta. Näyttely on osa Turvapaikkana museo 
-hanketta. ❖

Teksti Merja Leppälahti

Museokortti siivittää kävijäkasvuun

Ei vain kerran, vaan useasti! 
Museokortin myötä muun 
muassa Ateneumissa, 
Kiasmassa ja Sinebrychoffin 
taidemuseossa käy 
enemmän moninkertaisia 
kävijöitä – kortin ansiosta 
näyttelyihin voi tutustua 
vaikka osissa!

Museokortilla 

positiivinen vaikutus 

museoiden kävijämääriin 

Marraskuussa 2018 ylitettiin 

200 000 myydyn kortin raja. 

Museoiden kävijämäärät ovatkin 

kasvaneet yli kolmanneksella kortin 

käyttöönoton jälkeen.
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KOLUMNI

ON SYDÄNTALVI. Kalanpyydysten kudonta-aika, härkäviikot. Metsätöiden ja 
muiden hitaiden, vaivaa ja ponnisteluja vaativien hommien hetki.

Näin ennen vanhaan, kun vuoden rytmi oli sidottu säähän ja ilman vaihte-
lun suomiin mahdollisuuksiin. Tämän päivän yhteiskunnassa useimmat tekevät 
raskaat ulkotyöt koneiden avulla säästä riippumatta. Tai pysyttelevät päivästä 
pitkään ”siistissä sisätyössä”, jollaiseksi Kari Hotakainen on myös kirjoittamista 
nimittänyt. 

Rytmin tarve seuraa meitä edelleen. Joulun ja pääsiäisen väliseen juhlatto-
maan aikaan sovitetaan tipatonta tammikuuta ja vegaanihaastetta, ja toisaal-
ta Runebergin päivän ja laskiaisen leivonnaiset tukevat koostumukseltaan ja 
rasvaprosentiltaan erinomaisesti kylmän kuukauden ravinnon saantia. 

Olisi hauska tietää, miten monella tavalla kodeissa rytmitetään vuotta. On-
ko sunnuntailounas pakko vai pelastus? Kokoonnutaanko perhepiirissä luku-
piiriin tammikuusta toukokuuhun? Ryhdytäänkö lenkkisaunaa lämmittämään 
naapureille joka ilta leutojen lenkkisäiden alkaessa?  

Ihmisen tärkein henkilökohtainen kysymys hänen elämänsä aikana on 
hänen suhteensa aikaan. Se merkitsee hetkeen tarttumisen voimaa ja liikkeen 
suuntaa. Toiset meistä ovat luontaisesti tai opitusti nojallaan tulevaan, jatku-
vasti suunnittelemassa seuraavaa askelta, kun taas toiset kauhaisevat mie-
lellään menneisyyden kautta, muistelevat ja ratkovat käytyä reittiä. Niin työs-
sä kuin rakkaudessa me etsimme, usein huomaamattamme, oikeaa ajoitusta. 
Myös suuret ristiriidat voivat syntyä kohtaamattomuudesta ajan pinnalla: 
toinen on valmis johonkin, mihin toinen ei, toinen täyttää kalenteria ja toinen 
luottaa tilanteen tuomaan tunnelmaan, toinen miettii, kun toinen on jo teh-
nyt, toiselle on tärkeää toisto, mutta toiselle taas yllätyksen suoma ihme, pu-
humattakaan aamu- tai iltavirkuista…

Yhteistä aikaa kaivataan, mutta toisaalta ei tiedetä, mitä sillä tehtäisiin. 
Vuodenkierto ja sen seuraaminen voi tarjota tähän pulmaan ratkaisun, auttaa-
han ympäristö meitä muutenkin monin tavoin. Ihmislajille lauma on hyvin tär-
keä, mutta toisesta ihmisestä ei tarvitse eikä kenties voikaan löytää koko elä-
män tarkoitusta, niin kuin ei itsestäänkään. Se löytyy kokonaisuudesta. 

Talvenselän taitteessa tykkyluminen metsä saa hikoilemaan suksien päällä 
ja saattaa näyttää suuntaa. Varmaan tähtikartastonkin pystyisi opiskelemaan, 
ja oman elämän ulottuvuudet kasvaisivat. Kaupungissa voi kehitellä helmikuun 
helteillä uimahallikierroksen ja hankkia kaikille osallistujille kesänväriset pyyh-
keet. Brunssin ei tarvitse olla kohokohta, siitä voi tulla ystäväporukan rutiini, ja 
maksaisiko lopulta niin paljon lähteä joka toinen viikko perjantaisin taidenäyt-
telyyn, urheilutapahtumaan tai teatteriin? Paikoissa, joissa kulttuuri on pitkäl-
le viljeltyä, on valitulle ajalle muodostettu esityksen tai pelin mittainen raken-
ne: niinpä ihminen saa huoletta unohtaa ajan olemassaolon eli itsensä. 

Tai olisiko härkäviikoista apua tämänkin päivän ajatteluun? Jos valitsisi 
kotona viimein sen ikävimmän ja pitkään vältellyn duunin ja istuisi työskente-
lemään talven puhdetyön parissa - mutta niin, että jokainen osallistuja saisi 
vuorollaan valita taustamusiikin?

Me teemme tapamme, mutta usein niistä tulee perinteitä vasta, kun ne 
jaetaan muiden kanssa. ❖

Kirjoittaja on Helsingissä ja Reykjavikissa asuva kirjailija.

Ajasta ja merkityksistä

Vilja-Tuulia Huotarinen
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K
ieli elää tai kuolee käyttäjiensä mukana. 
Lukuisat vähemmistökielet ovat hävin-
neet maailman kielikartalta, koska nii-
den kieliyhteisöt ovat joutuneet erilaisten 

paineiden kohteeksi. Usein on kysymys siitä, että 
enemmistökielinen valtakulttuuri on väheksynyt 
ja syrjinyt vähemmistökielten käyttäjiä tai jopa 
kieltänyt niiden opettamisen ja käyttämisen julki-
sissa yhteyksissä. Joskus syrjintä on piiloisempaa, 
joskus taas hyvinkin tietoista vallankäyttöä. Ja tätä 
tapahtuu kaikkialla maailmassa yhä. 

Toisaalta on myönteisiä esimerkkejä siitä, että 
uhanalaisen kielen elvytys onnistuu ja elämä jatkuu, 
kun kieliyhteisön jäsenet käyttävät kieltään aktiivi-
sesti, kehittävät sitä ja siirtävät sitä lapsilleen. Kun 
lapset ja nuoret voivat omaksua ja käyttää omaa 
kieltään monipuolisesti, kielen tulevaisuus on va-
loisa. Hyvä esimerkki Suomessa on inarinsaame, 
jonka elpyminen on ollut nimenomaan inarinkie-
listen itsensä ansiota. Saamen kielilaki ja julkinen 
rahallinen tuki, joka kaikkiaan on ollut melko vähäis-
tä, ovat tärkeitä, mutta lopulta ratkaisevaa on se, 
että perheissä, päiväkodissa ja koulussa käytetään 
ja opiskellaan inarinsaamea.

Suomen kielen aseman  
kehittyminen ja nykypäivän tilanne

Suomen kieli kuuluu niihin maailman kieliin, joilla on 
vakaa asema ja suhteellisen suuri puhujamäärä. Sitä 
käytetään Suomessa sekä ensikielenä että toisena 
kielenä ja Ruotsissa vähemmistökielenä. Suomen 
asema kansalliskielenä eli valtion virallisena kielenä 

KIELESTÄ KIINNI

Teksti Pirkko Nuolijärvi

Kieli elää käytössä
Kieli on olemukseltaan moninainen. Kieli elää parhaiten, kun sitä käytetään  

monipuolisesti suullisesti ja kirjallisesti. Yhteen kieliyhteisöön mahtuu  
erilaisia tekstejä ja erilaisia puhetapoja, joita käytetään eri paikkakunnilla,  

eri ammattiryhmissä, eri-ikäisten keskuudessa, eri tilanteissa ja eri  
foorumeilla. Kieli saa vaikutteita muista kielistä ja parhaimmillaan  

rikastuu tässä vuorovaikutuksessa. 

on historialtaan lyhyt. Kielilaki vuodelta 1922 takasi 
aikanaan suomen ja ruotsin kielen yhdenvertai-
suuden, ja jo tätä ennen 1800-luvulta lähtien oli 
Suomen suuriruhtinaskunnassa säädöksiä, jotka 
tukivat suomen kielen matkaa viralliseksi kieleksi 
ja suomenkielisten oikeutta omaan kieleen julki-
sissa yhteyksissä. Monella elämänalueella suomen 
kielen asema ja käyttö kehittyivät tuolloin suotui-
saan suuntaan. 

Suomen kielen kehitys yhteiskunnan täysival-
taiseksi, kaikilla aloilla käytettäväksi kieleksi alkoi 
noin 160 vuotta sitten, ja tätä suotuisaa aikaa on 
kestänyt näihin päiviin asti. Entä nyt? Miksi julki-
suudessa on esillä se, että suomen kielen asema 
heikkenee, sen käyttö tietyillä elämänaloilla vä-
henee ja monien taidot ovat heikentyneet? Onko 
tämä vain turhaa kohua vai mistä tämä johtuu?

Aina on oltu huolissaan kielen rapautumisesta, 
vaikka kysymys on useimmiten ollut muutoksista, 
joita kielessä tapahtuu aina kielensisäisistä tai 
kielenulkoisista syistä. Jos yksilön puheessa silloin 
tällöin vilahtaa englanninkielinen sana, anyway tai 
jotakin muuta, tai kirjoitettuun kieleen otetaan 
käyttöön uusia lainasanoja, ei vielä tarvitse pe-
lätä kielen rappiota. Nämä ilmiöt kuuluvat kielen 
tavanomaiseen elämään.

Näinä aikoina on kuitenkin kysymys sellaisesta 
ilmiöstä, josta aiemmin ei ole tarvinnut kantaa huol-
ta: on kysymys suomen kielen käyttöalan kapeu-
tumisesta. Tällainen kehitys ei koske vain suomea 
Suomessa, vaan nykyisin monissa maissa, jopa yli 
100-miljoonaisessa saksankielisessä yhteisössä, 
käydään julkista keskustelua maan valtakielen ase-
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masta eräillä elämänaloilla, erityisesti tieteessä ja 
liike-elämässä.

Ongelma ei ole siinä, että käytetään englantia, 
mikä on kansainvälisessä kanssakäymisessä vält-
tämätöntä. (Tosin olisi hyväksi, että ei kuviteltaisi, 
että englanti on tässä vuorovaikutuksessa ainoa 
mahdollisuus.) Ongelma on siinä, jos eri elämän-
aloilla ei enää käytetä suomea. Jos esimerkiksi valtio 
rahoittajana on sitä mieltä, että on arvokkaampaa 
julkaista tieteen tuloksia vain englanniksi eikä kos-
kaan suomeksi, se vaikuttaa ajan oloon eri alojen 
käytäntöihin. Vähitellen tilanne voi heijastua jo-
kaisen ihmisen elämään, jos eri alojen asiantun-
tijat eivät osaa kommunikoida omasta alastaan 
suomeksi meille muille. Ongelma ei siten ole vain 
tieteen, vaan käyttöalan kapeutuminen vaikuttaa 
koko yhteiskunnan toimintaan.

Mitä on tehtävä?

Rakenteet ja annetut kehykset voivat olla suomen 
kielelle suosiollisia, tai ne voivat olla sitä syrjiviä. Ra-

kenteet ja toiminnan painotukset eivät kuitenkaan 
tupsahda taivaasta, vaan ihmiset niistä päättävät. 
Siksi mihinkään tilanteeseen ei tarvitse vain ajau-
tua ja jättää vastuuta muille, vaan kieliratkaisutkin 
voi tehdä järkevästi. 

Suomenkielinen yhteisö on kaikilla yhteiskun-
nan tasoilla ja aloilla vastuussa siitä, että tulevai-
suudessakin voimme kaikissa tilanteissa käyttää 
suomea tässä yhteiskunnassa. Olemme vastuussa 
siitä, että emme rakenna kielellisestikään eriar-
voista yhteiskuntaa. Jokaisella on oikeus tietoon 
omalla kielellä. Ja suomi on tässä yhteiskunnas-
sa tärkeä myös niille suomalaisille, joilla on jokin 
muu äidinkieli.

Kieli elää muutoksesta ja liikkeestä. Kuin elämä 
itse. Sellaista muutosta en kuitenkaan halua näh-
dä, että suomenkielinen tieten tahtoen luopuu 
omasta kielestään. Suomen kielen puolustaminen 
ja kehittäminen ei ole tunkkaista nationalismia, 
vaan se on luonnollinen osa tätä kulttuuria. Kun 
rakastaa omaa kieltään, on helpompi rakastaa ja 
oppia myös muita kieliä. ❖

Kirjoittaja on Kotimaisten kielten keskuksen aiempi johtaja, professori emerita, joka on tutkinut  
suomen kielen vaihtelua ja kirjoittanut kielipolitiikkaa koskevista aiheista.
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Pakolaisnaisten
sankari

Teksti ja kuvat Veera Nuutinen

Vuoden pakolaisnaiseksi 2018 valittu Sirwa Farik on puolustanut koko  
elämänsä ihmisten oikeuksia ja taistellut epäoikeudenmukaisuutta vastaan. 

Työssään Irakin naiset ry:ssä hän auttaa maahanmuuttajanaisia sopeutumaan 
uuteen kotimaahansa. Nyt hän toimii Minä luen sinulle -kampanjan  

lukuilon lähettiläänä. 

Sirwa Farik on unelma- 
ammatissaan työssään 
Irakin naiset ry:ssä. Hän 
nauttii nähdessään, kun 
pakolaisnaiset alkavat 
vähitellen uskoa omiin 
mahdollisuuksiinsa.
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M
onelle Suomeen tulleelle 
maahanmuuttajanaiselle al-
ku vieraassa maassa voi olla 
vaikea. Uudessa kotimaas-

sa oli yksinäistä ja hiljaista. Näin ajatteli 
Vuoden pakolaisnainen 2018 Sirwa Farik  
vuonna 2000 Lahdessa, jonne hän oli 
muuttanut nelivuotiaan tyttärensä kans-
sa. Entisessä kotimaassaan Irakissa hänel-
lä oli aina ollut sukua ja ystäviä ympärillä, 
eikä koskaan tarvinnut olla yksin. 

– Ensimmäinen päivä Suomessa oli 
tosi vaikea! Yksin kotona lapsen kanssa, 
ei ollut ketään, Farik muistelee.

Farik ei osannut maan kieltä eikä ollut 
käynyt peruskoulua loppuun. Miten hän 
selviäisi Suomessa?

Vaarallista politiikkaa

Irakissa Farikilla oli myös aviomies, Kabil.  
Pariskunta ja heidän ystävänsä olivat va-
semmistolaisia. He auttoivat yhdessä mui-
ta Pohjois-Irakin pakolaisia ja toimivat 
naisjärjestössä, joka ylläpiti naisten tur-
vakotia. He puhuivat sukupuolten tasa-ar-
vosta ja halusivat muuttaa perustuslain 
uskonnollisesta maalliseksi. He vastus-
tivat naisten kunniamurhia ja miesten 
moniavioisuutta.

Irakissa tämä oli vaarallista politiikkaa. 
Maan lainsäädäntö pohjautuu islamilai-
seen sharia-lakiin. 

– Toimintamme oli liikaa hallitsijoille 
ja sitä rajoitettiin koko ajan, Farik kertoo.

Keväällä 1998 Farikin vasemmistolai-
nen ystävä kuuli imaamin puhuvan heistä 
radiossa. 

– Hän sanoi, että nämä naiset haluai-
sivat muuttaa perustuslakia, ja että heidät 
pitää tappaa. Hän antoi meille fatwan.

Farik ja hänen toverinsa tekivät rikosil-
moituksen imaamin puheista. He kävivät 
kulttuuriministerin ja kaupunginjohtajan 
puheilla. Miksi annatte imaamin uhkailla 
meitä radiossa ja televisiossa silmienne 
alla, he kysyivät. Jos meille tapahtuu jo-

tain, te olette vastuussa siitä, he sanoivat 
ministerille.

Mutta uhkaukset kävivät pian toteen. 
Kun Farik oli viemässä käräjäoikeuteen to-
disteita tappouhkauksesta, naisjärjestön 
toimistolle tunkeutui miehiä, jotka mur-
hasivat hänen aviomiehensä ja serkkun-
sa. Laukaus osui Kabilia päähän ja tämä 
kuoli heti.

Pako Irakista

Aviomiehen murha muutti Farikin elämän 
perinpohjaisesti. Irakissa leskeksi jääneen 
naisen ei ollut sallittua liikkua ulkona yk-
sin, nauraa tai käyttää housuja. 

– Me emme olleet tottuneet tähän, 
koska olimme vasemmistolaisia, Farik sa-
noo. 

– Sukulaisemme sanoivat aina: voi 
Sirwa, te elätte kuin eurooppalaiset, teillä 
on tasa-arvoinen koti. Mieheni ja serkku-
ni auttoivat aina lasten kasvatuksessa, 
he pesivät vaatteet ja laittoivat ruokaa.

Irakin valtapuolue sulki naisjärjestön 
toimiston ja aktivistit joutuivat lopetta-
maan toimintansa. Irakiin jääminen oli 
hengenvaarallista. Farik pakeni tyttären-
sä kanssa Etelä-Turkkiin. Siellä pakolaiset 
asuivat ahtaasti, monta perhettä samassa 
asunnossa.

Vaikka hänen oma tilanteensa oli hy-
vin vaikea, Farik ryhtyi heti tekemään va-
paaehtoistyötä. Hän opetti pakolaislap-
sia ja auttoi perheväkivaltaa kokeneita 
naisia. Muiden auttaminen on auttanut 
häntä aina selviämään vaikeuksista, Fa-
rik ajattelee. 

– Olen tehnyt vapaaehtoistyötä koko 
elämäni. Kun autan ihmisiä, saan parem-
man mielen ja unohdan omat suruni.

Naiset tarvitsevat esikuvia

Nyt Sirwa Farik on unelmatyössään. Hän 
auttaa pakolaisnaisia Irakin naiset ry:n 
Työelämää kohti -hankkeessa. Vapaaeh-
toistoiminnasta alkanut yhdistys tekee 
maahanmuuttajanaisten kotouttamis-
työtä ja järjestää vertaisryhmiä. 

– Kun Suomeen tulee uusia ihmisiä, 
heistä tuntuu mahdottomalta oppia asioi-
ta täällä. Monet naiset eivät ole käyneet 
mitään kouluja kotimaassaan. He sanovat: 
Sirwa, miten sinä selvisit, tulit tänne yksin 
lapsen kanssa. Miten sinä opit?

Silloin Farik kertoo heille omista koke-
muksistaan ja kannustaa: jos minä pystyin 
tähän, pystyt sinäkin. 

– Sanon heille, että täällä on mah-
dollisuuksia, täällä sinun elämäsi alkaa. 
Sinä opiskelet!

Kaikki alkaa suomen kielestä. Se täy-
tyy hallita, jotta voi edetä suomalaisessa 
yhteiskunnassa. Monet naiset tarvitse-
vat opetusta myös digitaidoissa, kuten 
sähköpostin käytössä tai laskujen mak-
samisessa. Farik korostaa, että naisten 
on tärkeää oppia hoitamaan itsenäisesti 
omia asioitaan, vaikka heitä ei kotona roh-
kaistaisi siihen. 

– Jos naisen lapsi on sairaana ja ko-
tona mies valittaa, että mitä varten sinä 
oikein opiskelet, nainen väsyy eikä jaksa 
tulla tänne. Täällä kuitenkin annetaan 
hänelle tukea niin, että motivaatio opis-
keluun herää..

Unelma paremmasta maailmasta

Lapsena Farikin suuri haave oli opiskella ja 
saada ammatti. Mutta kun hän oli oppinut 
lukemaan ja kirjoittamaan, isä määräsi: nyt 
riittää. Isän mielestä tytöt eivät tarvinneet 
enempää koulutusta. 

”Kun autan  
ihmisiä, unohdan 
omat suruni.”

>
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MINÄ LUEN SINULLE -kampanja tuo 
helmikuussa yhteen maahanmuuttajia 
ja iäkkäitä suomalaisia yhteisten luku-
hetkien merkeissä. Minä luen sinulle 
-viikolla 11.–15.2.2019 maahanmuuttajat 
vierailevat lukemassa ääneen kymme-
nissä vanhus- ja vammaistyön yksiköissä 
ympäri Suomea.

Kolme vuotta toimineen Minä luen 
sinulle -kampanjan lukuhetket ovat ol-
leet erittäin suosittuja. Vuonna 2018 
kampanjaan osallistui arviolta 700 maa-
hanmuuttajaa ja 1 500 iäkästä ja kehi-
tysvammaista henkilöä ympäri Suomen. 
Tämän vuoden kampanjan teema on 
Iloa lukemisesta ja vapaaehtoistoimin-
nasta. Kampanja haluaa innostaa maa-
hanmuuttajia vapaaehtoistoimintaan 
iäkkäiden ja kehitysvammaisten ihmis-
ten kanssa.

Minä luen sinulle -kampanjassa lue-
taan selkokielisiä kirjoja ja lehtiä. Ne 
helpottavat lukemista ja ymmärtämis-
tä, jos kieli on uusi tai jos sanat alkavat 
unohtua. 

– Selkokieli on nyt hyvin ajankoh-
taista, kun Suomessa on vieraskielisiä 
yhä enemmän ja väestömme ikääntyy, 
sanoo Selkokeskuksen projektisuunnit-
telija Elina Kinnunen.

Kampanjan suojelijana toimii tasaval-
lan presidentti Sauli Niinistö. Kampan-
jassa on mukana kaksi lukuilon lähettiläs-
tä, helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu 
Suldaan Said Ahmed ja Vuoden pako-
laisnainen 2018 Sirwa Farik.

Minä luen sinulle -kampanja toteu-
tetaan osana Vanhus- ja lähimmäispal-
velun liitto Vallin ja Selkokeskuksen Yh-
dessä-toimintaa.  ❖

Selkokirja on helppo nakki
Helmikuussa järjestettävällä Minä luen sinulle -viikolla maahanmuut-
tajat lukevat ikäihmisille selkokielistä kirjallisuutta. Kun ikäihmiset ja 
maahanmuuttajat kohtaavat, keskustelu käy vilkkaana ja molemmat 
oppivat toisiltaan eri maiden tavoista, kulttuurista ja historiasta.

Helsingin aikuisopiston opiskelija Omar Namir Daham vieraili lukemassa selkokielisiä kirjoja 
Paula Widgrenille ja muille Helsingin Mereon ryhmäkodin asukkaille lokakuussa 2018.

– Mutta täällä minä aloitin nollasta 
ja olen saavuttanut unelmani.

Kun muut pakolaisnaiset näkevät, 
että Sirwa Farik on käynyt kaiken tä-
män läpi itse ja onnistunut, he uskovat. 
Vaikka alku tuntuu vaikealta, myös heillä 
on mahdollisuus toteuttaa unelmansa.

Sirwa Farikilla on itsellään vielä yksi 
unelma: parempi maailma kaikille. Se 
tarkoittaa miesten ja naisten tasa-ar-
voa, vapautta, köyhyyden poistamista 
ja luokkaerojen kaventamista. Samoja 
asioita, joita hän halusi edistää jo Irakissa 
tovereidensa kanssa. 

– Parempi maailma kaikille ihmisille. 
Se on vieläkin unelmani. Eikä se ole to-
teutunut vielä. ❖

Kirjoittaja toimii suunnittelijana  
Selkokeskuksessa. 
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”Tämän runon neljä ensimmäistä säettä aloittavat Uutisia! -runokokoelmani. Teoksen loppupuolella runo on kasvanut täyteen mittaansa ja 
toistaa kaikuna alun säkeet kuin kurottaisi takaisin hetkeen, joka on jo kadonnut, ja vain sen muisto resonoi meissä. 

Kokoelmani tutkii muistia ja ihmisyyttä uutisten ja valeuutisten maailmassa. Siinä on useita kuvarunoja, jopa valokuvia. Runon avulla 
pyrin sanallistamaan maailman kuvaluonteen. Runo on ehdotus maailmaksi, joka syntyy kielessä hetki hetkeltä uudelleen. Kirjoittaessani 
runoa pyrin olemaan siinä mielentilassa, jossa lapsi on rakentaessaan hiekkalinnaa: vaikka lapsi on nähnyt tornin sortuvan aiemmin, hän 
hämmästyy aina uudelleen. Runo on ihme, joka tapahtuu lukijalleen.”

Tuija Välipakka (s.1967) on tamperelainen runoilija ja kirjailija. Hän toimii Tampereen kirjailijoiden (Pirkkalaiskirjailijat) puheenjohtajana sekä  
Suomen Kirjailijaliiton johtokunnassa. Erityisesti hän pitää visuaalisesta runoudesta, kissoista, hevosista ja linnuista.

HETKI RUNOLLE

ehkä kuvittelin koko maailman:  yksi ainoa nykivä mykiö

  säihkyvä Jumalan iiris

luometon niin kuin kalan silmä perkuulaudalla, lokin nokassa 

 kohta hirvittävään pimeyteen nielaistu.

Tai sittenkin kuumailmapallo  kuninkaansininen 

 kuin meren värjäämä pisara

  puusta pudonnut omena kuka ties

toinen kylki jo muumio

 lasikuula meripihkapallo nuppineulan nuppi kiinnitettynä

    taivaan saumaan

kämmenenkokoiseksi kutistunut planeetta

 niin kuin kaikki minkä kädellään tahtoo varjostaa

kuvittelin maailman niin kuin se olisi luvanvaraisesti olemassa 

 linnun luritus lasipullossa

  liemeen säilötty pikkuruinen sikiö juuri syntymässä 

tai kuolemassa

 kuin tähti kuin pimeys kuin hengitys kuin yksinäisyys.
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ARVIOT

Syvällä Kiinassa
J. PEKKA MÄKELÄ on kirjoittanut vaikuttavan 
teoksen toisen maailmansodan aikaisesta 
Kiinasta. Hän on käyttänyt kirjan pohjana 
kummitätinsä autenttisia päiväkirjoja Kiinas-
ta, mutta lisännyt mukaan henkilöhahmoja ja 
tapahtumia, jotka voisivat olla totta. 

Helvi Söderman lähtee Suomesta vuonna 
1935 tarkoituksenaan työskennellä lähetys-
saarnaajana Hunanin maakunnassa Kiinassa. 
Hän on tuntenut lähetyskutsun jo nuorena, 
mutta vanhempiensa toiveesta kouluttau-
tunut opettajaksi ja toiminut useita vuosia 
opettajan virassa Suomessa ennen lähtöään. 

Kiinassa on levotonta. Meneillään on si-
sällissodaksi muuttuvaa liikehdintää kom-
munistien ja Guomindangin välillä. Toinen 
maailmansota näkyi Kiinassa japanilaisten 
hyökkäyksenjoukkojen etenemisenä yhä sy-
vemmälle itäiseen Kiinaan. Sota oli poikkeuk-
sellisen raakaa ja julmaa. Suomalaiset lähetys-
työntekijät odottivat pelolla myös kotimaan 
uutisia, olihan myös Suomi sodassa ja lähei-
set vaarassa.  

Suomalaisia lähetystyöntekijöitä on mu-
kana Helvin lisäksi kaksi muuta, Ilta ja Arvi. 
Muita eurooppalaisia ovat sveitsiläinen Jo-
hann Caspar Wolff ja Annelise Burkhalter. Mo-
lemmat haluaisivat oikeasti tutustua maahan, 
jossa asuvat. He pitävät outona tilannetta, 
jossa vuosia Kiinassa asuneet eurooppalai-
set eivät tunne lainkaan kiinalaisten elämää 
liikuttuaan pelkästään eurooppalaisyhtei-
sön piirissä. He päättävätkin tehdä yhdessä 
Kiinaa käsittelevän kirjan, jonka Johann kirjoittaa ja 
Annelise kuvittaa. 

Kirjassa on kymmenkunta kertojaa, osa eurooppa-
laisia, osa kiinalaisia. Välillä tuntui, että kertojia oli liian-
kin monta, mutta heistä jokaisella on oma tarinansa, 
joka limittyy muiden kertojien tarinoihin ja tuo kerto-
mukseen uutta näkökulmaa. Erityisen koskettavia olivat 
Liu Tin ja hänen tyttärensä Liu Chin-chihin kohtalot. 

Kirja kertoo lähetystyöstä, Kiinan historiasta ja 
yksittäisten ihmisten elämästä, mutta samalla tulee 
pohdittavaksi monia yleisinhimillisiä kysymyksiä. Kuka 
pystyy vaikuttamaan kohtaloonsa? ❖

Teksti Merja Leppälahti

J. Pekka Mäkelä
Hunan
Like, 2018

”Kaikkein tärkeintä oli 
päästä kiinni maahan”
KANSATIETEEN TUTKIJA Pirkko Sallinen-Gimpl 
on keskittynyt 1980-luvulta lähtien suomalais-
ten ja siirtokarjalaisten kulttuurien vuorovai-
kutussuhteisiin. Kirjoissaan Sallinen-Gimpl 
eläytyy arkistoaineistojen ja haastattelujen 
kautta inhimillisiin kohtaloihin ja piirtää lem-
peän kuvan kovia kokeneista naisista, miehis-
tä ja lapsista. 

Muolaalaisia Sallinen-Gimpl haastatteli 
1987–1989 ja 1991 eri puolilla Suomea. Kirja 
Muolaan morsei ja sulho evakkoreellä Hämee-
seen keskittyy siirtoväen tuloon, asuttamiseen 
ja kulttuurien kohtaamiseen Lounais-Hä-
meessä. Kirja jakautuu kahteen osaan. Ensim-
mäisen laajan luvun ”Muolaasta Hämeeseen” 
keskiössä on paikka, niin lähtöpaikka Muolaa 
kuin myös asutushankkeen seurauksena saa-
dut uudet kotikunnat Hämeessä. Toinen luku 
”Kulttuurien kohtaaminen” keskittyy muolaa-
laisten yhteisöllisiin käytänteihin, tapa- ja ruo-
kaperinteeseen sekä käsityötaitoihin. 

Uusissa ympäristöissä muolaalaiset joutui-
vat sopeutumaan uusiin oloihin ansaitakseen 
elantoa. Uudistushaluiset siirtokarjalaiset 
vastasivat maatalouden haasteisiin erikois-
tumalla esimerkiksi vihannesten viljelyyn. 
Karjalaisuus ja karjalainen menneisyys ovat 
läsnä kodeissa aineettoman tapakulttuurin 
muodossa ja usein myös kuvana kotiseudusta. 

Kulttuurien kohtaaminen on ajankohtai-
nen aihe edelleen. Muolaalaisten voimakas 

halu sopeutumiseen oli omiaan hälventämään paikka-
kuntalaisten ennakkoluuloja tuntemattomia kohtaan. 
Kirjan antina ovat koskettavat elämäntarinat, joita 
Sallinen-Gimpl seuraa taustalla tarkkailijana. Kirja on 
runsaasti kuvitettu. Valokuvat ja piirrokset ovat arkis-
tojen kätköistä ja lisäksi haastateltavien albumeista. 
Esinekulttuuria havainnollistavat piirrokset ja kartat 
ovat taiteilija Miklos Gaalin käsialaa. Kirja herättää 
mielikuvan tutkijan työskentelystä. Vuosien mittaan 
aineistoa kertyy tutkijan työpöydälle, jota tulkitsemalla 
syntyy uusia ja uusia tutkimustuloksia. ❖

Teksti Ildikó Lehtinen

Pirkko Sallinen-Gimpl
Muolaan morsei ja sulho evakkoreellä Hämeeseen
Books on Demand, 2017
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ARVIOT

Seksityöläisiä 
1800-luvun Turussa
TURUN YLIOPISTON historian professori Kirsi 
Vainio-Korhonen on paneutunut 1800-lu-
vun alkupuolen turkulaisiin seksityötä teh-
neisiin naisiin, jotka alistettiin säännöllisiin 
sukupuolitautitutkimuksiin vuosina 1838–
1848. Tarkastusten taustalla oli ”lääkintöhal-
lituksen huhtikuussa 1838 antama määräys, 
jonka mukaan venäläisiä joukkoja majoitta-
villa paikkakunnilla tuli tarkistaa ’moraalit-
tomaksi tunnettu naisväki’ kuppatartuntojen 
estämiseksi.” 

Prostituutio kriminalisoitiin Suomessa 
vuonna 1889, mitä ennen naisia ei rangaistu 
seksin myynnistä. Sen sivujuonteena mukaan 
tuli kuitenkin yleensä sukupuolitautikierrettä 
sekä tuomioita irtolaisuudesta ja juopottelus-
ta, joskus jopa lapsenmurhista. Kirjan ”tarkas-
tusnaisia” ei silti nähdä elämän sivuraiteille 
ajautuneina, sääliä tai paheksuntaa herät-
tävinä naisina, vaan myös äiteinä, tyttärinä 
ja joskus myös aviopuolisoina, vaikka naimi-
siinmeno tarkoittikin poikkeuksetta vanhan 
ammatin jättämistä.

Hienoisena miinuksena pidän sitä, että 
kirjan otsikko viittaa koko Suomeen, vaikka 
tarkastelun kohteena ovat nimenomaan Turun 
seksityöläiset. Otsikko myös vihjaa, että kirjas-
sa paneuduttaisiin Musta-Maijaksi sanotun 
Maria Lovisa Antintyttären sekä Kirppu-Kai-
saksi nimitetyn Catharina Juhontyttären koh-
taloihin. Nämä naiset eivät kuitenkaan nouse 
keskeiseen rooliin vaan vilahtavat sivumainin-
toina lukuisten muiden hengenpitimikseen 
seksityötä tehneiden naisten joukossa. ❖

Teksti Tiina Piilola

Kirsi Vainio-Korhonen
Musta-Maija ja Kirppu-Kaisa – seksityöläiset  
1800-luvun alun Suomessa
SKS, 2018

Minna Canthin  
maisemissa
MINNA RYTISALON romaani Rouva C. maa-
laa kuvan siitä todellisuudesta, jossa kaup-
piaantytär Mina Johnsonista kasvoi kirjailija 
ja vaikuttaja Minna Canth (1844–1897). Se 
maailma oli miesten; naisella oli paikkansa 
kotona, kenellä armollisempi, kenellä anka-
rampi, ja mies oli se, jonka sana kuului. 

Aika 1800-luvun jälkimmäisellä puolis-
kolla oli Suomessa kuitenkin otollinen muu-
tokselle. Romaanin Minna jättää Kuopion ja 
lähtee opiskelemaan Jyväskylän järvikaupun-
kiin, jonka seminaariin on Uno Cygnaeuksen 
johdolla saatu opettajakoulutus sekä mie-
hille että naisille. Itsenäisen naisen elämä 
saa odottamatta uudenlaisen juonteen, kun 
kuvaan astuu luonnonvoiman lailla lehtori 
Ferdinand Canth, jonka tahtoon Minna lo-
pulta taipuu. Romaanin lehtori Canth on 
kannustava aviopuoliso ja hengenheimolai-
nen, joka myötäilee ja tukee palavasieluisen 
mutta melankoliaan taipuvaisen vaimonsa 
ajatuksia. Minna jättää opintonsa kesken, 
mutta äitiyden tehtävää kotona suorittaes-
saan hän alkaa kirjoittaa.

Rouva C. kasvaa yhdeksi mahdolliseksi 
kuvaukseksi Minna Canthin elämästä ennen 
kypsemmän iän Kuopion-vuosia ja kaup-
piaan ja kirjailijan uraa. Romaanin rouva C. 
kurottelee kohti historiallista Minnaa, mutta 
tietoisesti Rytisalo eläytyy fiktion vapaudel-
la naisten ja tyttöjen oikeuksia vaatineen 
sekä vähäosaisten elämään huomion kiin-
nittäneen kirjailijan sisäiseen maailmaan. 
Romaanissa puolensa ja asiansa valinnut 

Minna joutuu kokemaan yksinäisyyttä, ahdis-
tusta ja maailman raskasta painoa, sillä edelläkävijän 
tie ei ole koskaan keveä.

Minna Rytisalo on kuusamolainen äidinkielenopet-
taja, joka sanantaitajan varmuudella kuljettaa kieltä il-
mavasti ja harkitusti. Romaanin ote on hienotunteinen, 
paikoin turhankin varovainen, mutta parhaimmillaan 
Rouva C. tavoittaa sen palon, jonka saattaa kuvitella 
roihunneen tienraivaajan sisällä. ❖

Teksti Satu Laatikainen

Minna Rytisalo
Rouva C.
Gummerus, 2018
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H
aastattelin kesällä vuonna 1970 
Annikki Kariniemeä (1913–
1984), joka jo siinä vaiheessa 
oli julkaissut useita romaaneja 

ja novellikokoelmia sekä näytelmän. No-
velleillaan hän oli osoittanut olevansa 
harvinaisuus: nainen eräkirjailijana.

Tapasin Kariniemen Ylitornion Tör-
mäsjärvellä, jossa hän asui silloisen puo-
lisonsa Taisto Heikanmaan kanssa. Hy-
myilevä kirjailija oli pukeutunut kirjavaan 
kesämekkoon ja leveälieriseen hattuun. 
Myöhemmin  päähine vaihtui lehtikuvis-
ta tuttuun lapinlakkiin. Nauhurin kelan 
pyöriessä istuimme juttelemassa sinisen 
pirtin lattialla. Lopuksi pulahdimme kesä-
yössä kuutamouinnille.

Annikki Kariniemen kirjat käsitteli-
vät Lappia ja sen ihmisiä. Hän oli käy-
nyt oppikoulun ja hänellä oli myös 
opettajaopintoja. Hän työskenteli muun 
muassa opettajana eri puolilla Lappia. 
1960-luvulla hän jäi vapaaksi kirjailijaksi. 
Haastattelun aikana Kariniemi kirjoitti 
romaania Veren kuva (1971), jossa hän kä-
sitteli Lapin sodan aikaa. Hänellä oli kirjoi-
tuspöydällään inspiroivia esineitä, muun 
muassa kypärä. ”Kirjailija on eräänlainen 

Lapin luonnon
ja tarinoiden tulkki

Teksti Sisko Ylimartimo

Kirjailija Annikki Kariniemi oli Lapissa syntynyt naiskirjailija, jonka voimakkaat 
teokset käsittelivät alueen ihmisiä, luontoa ja tarinaperinnettä. 

meedio. Hänen tehtävänsä on toimia vä-
littäjänä”, hän pohti.

Kertojana Kariniemi ammensi Lapin 
rikkaasta tarinaperinteestä. Tarinat kyt-
keytyivät hänellä yhteisöön, menneisyy-
teen, luontoon, naiseuteen ja seksuaa-
lisuuteen. Hän kirjoitti myös vahvoista 
miehistä, muun muassa Laestadiuksesta 
(Riekon valkea siipi) ja Fellmanista (Mat-
kalla maan ääreen). Erään avioliiton ana-
tomia (1968) kohahdutti, koska sitä luettiin 
avainromaanina kirjailijan ja hänen enti-
sen puolisonsa Oiva Willamon suhtees-
ta. Veren ikävä (1977) jatkoi Veren kuvan 
teemoista.

Kariniemi oli tuottelias. Yli 30 kirjan 
joukossa oli romaanien lisäksi nuortenkir-
joja, novelleja ja pari muistelmaakin. Mi-
nä aina kompuroin (1980) eläytyy omaan 
lapsuuteen. Ristisiipi (1982) kirjaa elämää 
Törmäsjärvellä ja luontohavaintoja. Hän 
sai voimaa luonnosta, jonka suojeleminen 
oli hänelle tärkeää.     

Pohjolan naisen maaginen maailma

Kalevalan päivänä vuonna 1958 Lapin 
Kansa julkaisi Annikki Kariniemen artik-

Annikki Kariniemi rakasti hattuja. Tässä kirjailija 
Törmäsjärvellä kesällä 1970.

Sisko Ylimartimo
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kelin Peräpohjolainen nainen rinnastet-
tuna kalevalaiseen kanssasisareensa. 
Sen teksti soljuu kuvailevana ja vuolaa-
na. Ilmaisusta heijastuu kirjoista tuttu 
vanhahtava kieliparsi. Kariniemi toteaa, 
että Kalevalan hyvät naiset olivat ete-
lässä: Aino, Tellervo, Mielikki, Etelätär ja 
Suvetar. Louhen tavatakseen täytyi käydä 
pohjoisessa. Sinne lähtivät naisenhakuun 
Väinämöinen ja muut Kalevalan urhot.  

Lumoavaa Pohjolaa sieti varoa mahta-
vien taikojen vuoksi. Siellä olivat taitavat 
emännät ja houkuttelevat metsännei-
dot. Kun lapinmies ei saanut kultakut-
rista metsänimpeä, hän jäi kaipaamaan 
loppuiäkseen.   

Elämä pohjoisessa oli ankaraa. Nai-
nen saattoi joutua yksin huolehtimaan 
lapsikatraastaan, kun mies oli porotöissä 
tai savotassa. Mutta jos jauhot loppuivat 
vakasta, haltija voi paiskata räppänästä 
maahisjuuston, taikaruoan, joka ei syö-
mällä loppunut. 

Lapissa on tunnettu lehmän- tai he-
vosensaantitaru, kirjoittaa Kariniemi. Kun 
Moskun emännän lehmä joutui karhun 
kitaan, vedenemäntä toi tilalle oman leh-
mänsä. Haltijoiden lehmiä on saatu jär-

Annikki Kariniemi  
oli kalevalainen 
nainen
ANNIKKI KARINIEMI liittyi Rovaniemen 
kalevalaisiin naisiin vuonna 1954. Ehkä 
hänet houkutteli mukaan hänen Aili-si-
sarensa, joka kuului yhdistyksen perus-
tajajäseniin. 

Annikki Kariniemi on harvinainen ka-
levalainen nainen siinä, että hän on saanut 
oman muistopatsaan. Ensio Seppäsen 
veistämä näköispatsas pystytettiin Aava-
saksalle vuonna 1990. Kirjailija on kuvattu 
teoksessa lapinpuvussa ja kumisaappais-
sa.Toisessa kainalossa on kissa, toinen käsi 
pitelee kirjaa, jonka päälle on lennähtä-
nyt lintu. Veistoksen jalustassa on omis-
tus tarunhohtoisen Lapinmaan väkevälle 
kuvaajalle. Joka juhannus ylitorniolaiset 
kukittavat patsaan, joka kunnioittaa kir-
jailijan lisäksi myös muita Lapin naisia. ❖

Rovaniemen kalevalaisia naisia ja helkatyttöjä Annikki Kariniemen vieraina Pöyliössä 1967. 
Kirjailija taustalla aurinkolasit silmillään. 

Annikki Kariniemen näköispatsas Aava- 
saksalla kukitettuna juhannuksena 2018.

”Annikki Kariniemi sai voimaa luonnosta,  
jonka suojeleminen oli hänelle tärkeää.”

vestä, purosta, saivolähteestä ja jopa 
tunturista. 

Kariniemen kotona Kittilässä na-
vettapiika kertoi, että tunturiemän-
nän viisaat lehmät ymmärsivät puheen. 
Kelontekemän emäntä loitsi laulamalla 
järvestä kantavan tamman, Lapin liina-
harjojen kantaemon.   

Mutta Lapin luonnossa kohtalontun-
tuinen taru ja muistelus kutoutuvat toi-
siinsa. Kaikkea värittää niin yltäkylläinen 
ruska kuin pimeä kaamoskin. Pimeyteen 
heijastuu kuitenkin kuvajaisena odotet-
tu yötön yö. ❖

Lähteitä

Tuominen, Marja-L.: Mie elän tätä Lappia. 
Kirjailija Annikki Kariniemen luonto-
suhde. LUP, Rovaniemi 2013.

Ylimartimo, Sisko & Rahikainen Päivi: 
Elonkeraista. Rovaniemen Kaleva-
laiset Naiset 70 vuotta. Rovaniemen 
Kalevalaiset ry, Rovaniemi 2018.
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Olohuone
keskellä Helsinkiä

Teksti Sini Tasanen

Suomalaiset tunnetaan maailmalla kirjakansana, jolle kirjastot ovat peruspal-
velu muiden joukossa. Suomessa on yli 850 yleistä kirjastoa, joista uusimpien 

joukkoon kuuluu Helsingin keskustakirjasto Oodi.
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U
uden keskustakirjaston raken-
taminen ei ollut hetken mieli-
johde. Oodin harjannostajais-
päivän puheessaan Helsingin 

apulaispormestari Nasima Razmyar ker-
toi, että aloite uuteen kirjastoon sai al-
kunsa vuonna 1998 silloisen kulttuurimi-
nisterin Claes Anderssonin ehdottaessa 
sen rakentamista. 

”Keskustakirjastoa on odotettu Hel-
sinkiin kauan. Nykyinen hanke sai al-
kunsa vuonna 1998, kun silloinen kult-
tuuriministeri Claes Andersson ehdotti 
city-kirjastoa rakennettavaksi nykyisen 
eduskunnan lisärakennuksen paikalle. 
Meni kuitenkin vielä lähes kaksikymmen-
tä vuotta ennen kuin kirjastohankkeesta 
päätettiin. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 
keskustakirjaston rakentamisen 28. tam-
mikuuta vuonna 2015. Päätös oli hämmäs-
tyttävän yksimielinen ja päätöskeskus-
telussa ylistettiin kirjastolaitosta: siinä 
korostettiin kirjaston merkitystä ja tär-
keyttä kaupunkilaisten peruspalveluna.”

Ainutlaatuinen arkkitehtuuri

Keskustakirjaston suunnittelun eteen-
päin viemisen tueksi järjestettiin avoin 
kansainvälinen Metropolin sykkivä sydän 

-arkkitehtuurikilpailu vuosien 2012–2013 
aikana. Lähtökohtana oli, että rakennus 
on julkinen, kaikille avoin, turvallinen ja 
maksuton ydinkeskustassa sijaitseva kau-
punkitila. Ehdotuksia tuli yhteensä 544. 
Kilpailun voitti Arkkitehtitoimisto ALA Oy. 
Tuomariston mukaan ehdotuksen arkki-
tehtuuri oli erittäin korkeatasoista, ren-
non suurpiirteistä ja mieleenpainuvaa. 
”Rakennuksessa on ainutkertaista puhut-
televuutta ja sillä on edellytykset nousta 
uudeksi merkkirakennukseksi, jonka niin 
Helsingin asukkaat, kirjaston käyttäjät 
kuin henkilökunta kokevat omakseen.”

Rakennustyöt alkoivat marraskuussa 
2016 ja hankkeen suunnitteluun osal-
listui noin 200 suunnittelijaa eri aloilta. 
Rakennuksessa on paljon tunnistettavia 
elementtejä: ulkopuolta hallitsee kaareva 
katto, suuret ikkunat sekä keskisuoma-
laisesta kuusesta vuorattu pinta. Aaltoi-
levuus jatkuu myös sisällä, missä geo-
metrisesti muotoillussa alakatossa on 14 
kattoikkunaa, jotka tulevat sisäkatosta 

suppilomaisesti – sen toteuttaminen on 
ollut visuaalisesti ja akustisesti vaativin 
Suomessa tehdyistä kattoratkaisuista. 
Eräs rakennuksen mielenkiintoisimmis-
ta yksityiskohdista ovat kaksi yhteensä 
386 000 kiloa painavaa ja 100 metriä pit-
kää kaarta, jotka kannattelevat rakennusta 
ja antavat sille ainutlaatuisen muodon.

Paikka kohtaamisille ja  
keskittymiseen

Oodi sijaitsee keskeisellä paikalla Hel-
singin Kansalaistorilla: se täydentää Mu-
siikkitalon, Finlandia-talon, Sanomatalon 
ja Kiasman muodostamaa kulttuuri- ja 
mediakeskittymää Töölönlahdella. Var-
sinaisen kirjaston lisäksi rakennukses-
ta löytyy muun muassa elokuvateatteri 
Kino Regina, living lab, studiotiloja, kaksi 
kahvilaa, lasten maailma, kansalaispar-
veke, pienryhmäkeittiö, näyttelytiloja ja 
useita luku- sekä oleskelutiloja. Pieniä 
soppeja ja kiinnostavia kulmauksia löytyy 
yllin kyllin. Kirjastonjohtaja Anna-Maria 
Soininvaaran mukaan suosituinta tilaa 
on vielä mahdotonta arvioida. 

– Meillä on parhaillaankin valtava 
ruuhka, kun tänään (haastatteluhetkellä 
28.12.) avasimme Oodin toisen kerroksen. 

”Oodi on kaupunkilaisten 
oma kokoontumistila.”

Oodin poikkeuksellisen kekseliäs 
arkkitehtuuri ihastuttaa kävijöitä. 
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USEISSA kunnan- ja kaupunginkirjas-
toissa ovet aukeavat kirjastokortilla ja 
siihen liitetyllä tunnusluvulla kirjastos-
sa asioiville aamuvarhaisista tunneista 
iltamyöhään. Omatoimiajat kirjastois-
sa mahdollistavat kirjastojen asiakkaille 
mahdollisuuden kirjastokäyntiin ilman, 
että kirjastohenkilökunta on paikalla. Kir-
javarausten itsepalvelunoudot sekä lai-
naus- ja palautusautomaateilla tehtävät 
toiminnot ovat olleet käytänteinä muuta-
mia vuosia jo lähes kaikissa kirjastoissa. 

Palvelumuotoilulla on pyritty muok-
kaamaan perinteikkäitä kirjastotyöteh-
täviä ja palveluja monipuolisemmiksi 
sekä uudenlaisiksi. Kirjastojen palve-
luvalikoimista löytyy yhä enenevässä 
määrin henkilökohtaiseen neuvontaan 
pohjautuvia palveluja kuten esimerkik-
si luku- tai musaneuvojan tarjoamat 
palvelut. Yhä useammalla kirjastolla 
on käytössä myös chat-asiakaspalve-
lukanava, jossa asiakas voi kysyä cha-
tin välityksellä tietoa tarvitsemastaan 
asiasta. Monikanavaisten palvelujen 
tuottaminen mahdollistaa asioinnin ja 
palvelujen käyttämisen myös pitkien 
matkojen ja hankalien kulkuyhteyksien 
takaa. Kirjastojen merkittävyys digitaa-

Vaikea siis sanoa mikä paikka olisi toista 
suositumpi, kaikki tuntuu kiinnostavan 
kävijöitämme.

Rakennuksessa on kolme kerrosta, 
joilla jokaisella on omat funktionsa. En-
simmäinen kerros on nopeatempoinen 
ja muuntuva tila, jossa sijaitsevat erilaisia 
tapahtumia palveleva avara aula, salitilat, 
kirjaston infopiste, kirjojen palautuspiste 
sekä kahvila. Toisesta kerroksesta kävijä 
löytää muun muassa studioita, pelihuo-
neita, työ- ja kokoushuoneita, kaupun-
kiverstaan sekä työpaja- ja vuorovai-
kutustiloja. Kolmas kerros on pyhitetty 
lukemiselle ja tarjoaa kävijälle paikan ren-
toutumiselle sekä rauhoittumiselle luku-
keitaineen ja kahviloineen.

Oodin alun huimasta suosiosta huoli-
matta kirjastonjohtaja Anna-Maria Soinin-
vaara tiimeineen suunnittelee jo vuoden 
2019 toimintaa. 

– Odotamme, että saamme alkaa ke-
hittää palvelujamme, kun pelkkä raken-
nuksen näkeminen ei enää riitä käynnin 
syyksi. Meille on tulossa paljon erilaista 
inspiroivaa ohjelmaa ja tapahtumia, Soi-
ninvaara summaa.

Avajaiset ajallaan

Oodin avajaisia juhlittiin itsenäisyyspäivän 
juhlahumussa 5.–6.12.2018. Avajaispäivien 
aikana kirjastossa kävi 55 000 vierailijaa. 
Vuosittaiseksi kävijämääräksi on arvioitu 
2,5 miljoonaa kävijää. Kävijöitä on kirjas-
tonjohtaja Soininvaaran mukaan riittänyt 
avajaisten jälkeenkin. 

– Kyllä ruuhka on ollut vielä odotettua-
kin suurempaa, samoin saamamme kansain-
välinen huomio, josta olemme varsin iloisia. 
Odotimme noin 10 000 asiakkaan päivä-
vauhtia, mutta asiakasmäärät ovat olleet 
avajaisten jälkeenkin selvästi tuon yläpuo-
lella, noin 11 000–14 000 kävijää päivittäin.

Helsinkiläinen Iris, 31, oli yksi Oodin 
avajaispäivän vierailijoista. Hän oli otet-
tu Oodissa vallitsevasta tunnelmasta. 

– Ylin kerros oli upea aaltoilevine 
lattioineen ja vaaleine väreineen. Se teki 
minuun vaikutuksen suurella avoimella 
tilallaan, jonka päistä pystyi näkemään 
lukuisat hyllymetrit kirjoja. Kirjahyllyjen 
välissä oli kahvila, minne voi mennä lu-
kemaan kirjoja – se on suunnittelijoilta 
erittäin kiva idea. Näin myös vilauksen 
lasten salaisesta lukuhuoneesta, joka 
paljastuu työntämällä yhtä kirjahyllyistä. 
Itseäni kiinnostaa erityisesti alakerran 
Regina-elokuvateatteri, joka tuo mu-
kavan lisän Helsingin elokuvateatteri-
tarjontaan. ❖

Teksti ja kuvat Liisa Saavalainen

Oodi lyhyesti:

◆ Helsingin keskustakirjasto Kansalaistorilla
◆ Helmet-kirjasto
◆ 3 kerrosta
◆ 17 250 bruttoneliömetriä
◆ 100 000 teosta
◆ 54 työntekijää
◆ 5 kirjojenlajittelurobottia
◆ 9 elävää puuta
◆ Hallitus valitsi Oodin Suomen itsenäi-

syyden 100-vuotismerkkihankkeeksi
◆ Hankkeen kokonaiskustannus oli  

98 miljoonaa euroa.
◆ Oodissa toimivat myös asiakkaita  

palvelevat kaupunkiympäristön toimi-
alan osallisuustila Brygga, EU-tietoa 
tarjoava EU@Oodi, Kansallisen audio-
visuaalisen instituutin elokuvateatte-
ri Kino Regina, leikkipuisto Loru sekä 
Helsinki-info. 

◆ Nimi Oodi valittiin avoimen nimi- 
kilpailun avulla
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listen kulttuuri- ja tietoaineistojen välit-
täjänä sekä digilaitteiden käytön mah-
dollistajana nähdään erittäin tärkeäksi 
toiminnaksi kansalaisten yhdenvertai-
suuden ja demokraattisen osallisuuden 
kannalta. 

Entistä monipuolisemmat e-aineistot 
ovat tulleet myös kirjastoihin. Kirjastoi-
hin on hankittu erillisiä e-lehtiaineiston 
lukemiseen tarkoitettuja lukulaitteita, 
hubletteja, joilla lukeminen onnistuu vai-
vattomasti. Ilmaiseksi luettavat valikoimat 
laajentuvat koko ajan, niin kaunokirjalli-
sella kuin tieteellisellä kirjallisuudella sekä 
muilla digitaalisilla aineistoilla. 

Käyttäjälähtöisyys ja aktiivinen 
asiakkuus esiin kirjastoissa

Vielä melko uuden kirjastolain hengen mu-
kaisesti kirjastot ovat avaamassa palvelui-
taan ja toimintojaan enemmän asiakasta 
huomioivaksi. Myös kirjastopalvelujen ke-
hittämiseen ja yhteistyöhön kirjastohen-

kilöstö on pyytänyt mukaan 
kirjastojen käyttäjiä. Yhdes-
sä kehiteltävien palvelujen ja 
tapahtumien nähdään rikastut-
tavan ja monipuolistavan kirjas-
tojen toimintoja. Käyttäjälähtöi-
syys, asiakkaiden kuuleminen ja 
näkyvyys kirjastopalveluiden ke-
hittäjänä ja yhteistyökumppani-
na nähdään tärkeäksi osallisuu-
den ja osallistumisen muodoiksi 
tämän ajan kirjastoissa.

Sosiaalisuus ja yhteisöllisyys 
ovat tämän päivän kirjastojen 
asiakkaille varsin tuttuja, sillä 
kirjastoissa ei tarvitse olla enää 
hiirenhiljaa vaan erilaiset äänet kantautu-
vat kirjastotiloissa. Kirjastojen tarjoamat 
puitteet ja tilat mahdollistavat monen-
laisten tilaisuuksien järjestämisen varsin 
usein yhteistyössä jonkun muun toimijan 
kanssa. Kirjasto avoimena julkisena paik-
kana tarjoaa kuntalaisille mahdollisuuden 
kokoontua yhteen omaehtoisen kansa-

Kirjastoissa tuikkivat valot myöhään iltaan Teksti ja kuvat Liisa Saavalainen

Kaipaatko jotain tekemistä iltaisin ja viikonloppuisin? Unohditko käydä palauttamassa kirjastoon 
sieltä lainaamasi kirjan kirjaston aukioloaikana? Ei hätää, tarkistapa oman paikkakuntasi  
kirjastosta, pääsisitkö käymään sittenkin kirjastossa myöhään illalla!

laistoiminnan sekä kirjaston itsensä järjes-
tämien tapahtumien puitteissa. Kirjastot 
ovat käytetyimpiä julkisia hyvinvointipal-
veluita. Laadukkaiden ja monipuolisten 
kirjastopalvelujen tarjoaminen nähdään 
korostuvan myös kuntien elinvoimaisuu-
den rakentamisessa.

Järjestöjen ja yhdistysten mukaantu-
lo tapahtumien tarjoajana ovat mahdol-
listamassa aktiivisen paikallisuuden ja 
demokratian toteutumisen käyttämällä 
kirjaston tiloja edullisesti tai joskus jo-
pa maksuttomasti. Yhteistyön merkitys 
korostuu tämän päivän kirjastotyössä 
varsin merkittävästi. Yhteistyön tekemi-
nen eri tahojen kanssa asettaa myös kir-
jastohenkilöstön uuden tilanteen eteen. 
Pyrkimys huomioida eri kohderyhmät ja 
yhteistyökumppanit ovat tavoitteita, joi-
den eteen tehdään kirjastoissa aktiivis-
ta työtä. Kirjastohenkilöstöltä vaaditaan 
oman osaamisen ja ammatillisuuden jat-
kuvaa kehittämistä, elinikäistä oppimista 
ja uudistumista näkemään, kokemaan ja 
oppimaan uusia työmenetelmiä ja -tapoja 
sekä välineiden käyttöä. ❖

Kirjoittaja on Kuopion Kalevalaiset ry:n  
puheenjohtaja ja tradenomi kirjasto- ja  
tietopalvelualan tutkinto-ohjelmasta.
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Töölön kirjaston tapahtuma-
tarjontaa e-näytöllä.

Lastu-kirjastojen  
e-kirjavalikoimaa.
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Anna Krogeruksen  
näytelmissä maailmaa 
katsotaan usein lasten 
tai heikommassa  
asemassa olevien  
silmin.
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Anna Krogeruksen näytelmät 
ovat syrjäytettyjen ihmisten 
puolustuspuheenvuoroja. Yleisö 
kutsutaan samastumaan henki-

löhahmojen kokemuksiin ja samalla pohti-
maan, mistä heidän ongelmansa johtuvat.

Helsinkiläisessä Ryhmäteatterissa 
syksyllä 2018 esitetty 9 hyvää syytä elää 
vie katsojat keskelle lähiön arkea. Päähen-
kilö, Klaara Harmaa, on nuori nainen, joka 
yrittää saada elämästään otteen mielen-
terveyspalveluiden avohoitopotilaana. 
Kun Klaara saa kerättyä rohkeutensa ja 
lähtee lähikauppaan, hän kohtaa mat-
kalla muitakin heikoilla olevia: yksinäi-
sen vanhuksen, maahanmuuttajan, kou-
lukiusatun teinin ja tämän kahta työtä 
tekevän pienipalkkaisen äidin, maanisen 
wanna-be-kirjailija-postimiehen, alkoho-
listin ja tämän koiran. Tässä ympäristössä 
edes mielenterveyshoitaja Janne ei jaksa 
vaan uupuu sinkoiltuaan aikansa potilaan 
luota toiselle liian kireällä aikataululla.

Krogerus kuvaa teoksissaan surullisia 
ihmisiä, mutta näytelmät luovat poikkeuk-
setta valoa ja toivoa synkkyyteen. Myös 9 
hyvää syytä elää kuljettaa henkilöt kohti 
parempaa tulevaisuutta eikä siihen lopul-
ta tarvita kovin paljoa. Joukossa on yksi, 
joka osaa auttaa ja rakastaa – iloa, hel-
lyyttä ja ehdotonta ystävyyttä tarjoava 
koira. Vähitellen yksi kohtaaminen johtaa 

toiseen, lämpö ja ystävyys leviävät ja tukea 
ja turvaa tarjoava yhteisö on syntynyt.

Onnellinen loppu ja sympaattiset hen-
kilöhahmot tekevät näytelmistä kuin satu-
ja. Niissä on kuitenkin myös kipakampi sä-
vy, joka tuo esiin yhteiskunnan epäkohtia. 
Yksinäisyys, näkymättömyys, ulkopuoli-
suus ja niiden synnyttämä viha ja epätoivo 
eivät ole vain yksilön ominaisuuksia, vaan 
reaktioita ympäröivään todellisuuteen ja 
sen toimintatapoihin. Henkilöhahmot ovat 
usein liian herkkiä pärjätäkseen kovassa 
ympäristössä ja yhteiskunnassa.

Nuoren kirjailijan läpimurto

Krogerus tuli huomatuksi jo ennen val-
mistumistaan dramaturgiksi Teatterikor-
keakoulusta vuonna 2002. Helsinkiläisen 
KOM-teatterin johtajana toiminut Pekka 
Milonoff kutsui hänet mukaan kehittä-

mään näytelmäkirjallisuuden tekstihau-
tomoa KOM-tekstiä, jossa Krogerus toimi 
päädramaturgina vuosina 2000–2003. 
Suuren yleisön tietoisuuteen Krogerus 
nousi vuonna 2004, kun Jyväskylän Kau-
punginteatterissa esitettiin hänen näytel-
mänsä Heikko esitys! Se käsittelee häpeää 
osana teatterintekemisen käytäntöjä.

Krogeruksen tunnetuimpia ja arvos-
tetuimpia näytelmiä on Rakkaudesta mi-
nuun, joka sai kantaesityksensä Suomen 
Kansallisteatterissa vuonna 2006. Kym-
menvuotiaasta Sylviasta ja tämän per-
heestä kertova näytelmä oli raikas ja kepeä 
kuvaus lapsen kokemuksista perheessä, 
jossa vanhemmat voivat huonosti. Esitys 
oli Irene Ahon ohjaama ja sen pääosas-
sa hurmasi Joanna Haartti. Näytelmä 
sai Kritiikin kannukset ja se on käännetty 
englanniksi, ranskaksi, viroksi, venäjäksi ja 
saksaksi. Se on myös jäänyt elämään osana 
suomalaisten teattereiden ohjelmistoa.

Lasten näkökulma on vahvasti läsnä 
myös Isin talviunessa (2005), jossa kat-
sellaan perheen isän uupumusta lapsen 
silmin, sekä Kutistetussa pojassa (2006), 
jonka päähenkilö Joel ei halua mennä kou-
luun, vaan lähtee mielikuvitukselliselle 
seikkailulle tonttujen ja peikkojen maa-
ilmaan. Parhaissakin perheissä vuodelta 
2010 pureutuu jälleen perhe-elämään 
ja sen vaikeuksiin, mutta huomio on jo 

Heikompien
asialla

Teksti Katri Tanskanen

Masentuneita nuoria, uupuneita pienipalkkaisia naisia, alkoholisteja ja  
onnettomia lapsia. Anna Krogeruksen näytelmissä kohdataan ihmisiä, jotka 

näkyvät julkisuudessa vain numeroina ongelmista kertovissa tilastoissa.  
Krogeruksen näytelmissä he saavat kasvot, äänen ja elämäntarinan.

”Anna Krogerus  
kuvaa teoksissaan 
surullisia ihmisiä, 
mutta näytelmät  
luovat poikkeuksetta 
toivoa synkkyyteen.”

>
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aikuisiksi kasvaneiden lasten ja heidän 
vanhempiensa välisissä suhteissa.

Yhteisö Kajaanissa

Nuori, mutta jo arvostettu kirjailija sai 
poikkeuksellisen kutsun ja lähti Kajaanin 
Kaupunginteatterin kotikirjailijaksi vuo-
siksi 2005–2012. Krogerus on kertonut 
kirjassa Jumalainen näytelmä. Drama-
turgisia työkaluja halunneensa lähteä 
helsinkiläisistä taiteilijapiireistä Kajaa-
niin tekemään yhteisölle merkityksellistä 
teatteria. Hän halusi kääntää tuntosarvet 
ulospäin ja löytää seuraavien teostensa 
aiheet teatteria ympäröivästä yhteisöstä.

Yksi Kajaanissa syntyneistä teoksista 
on Paha lapsi (2011). Aihe löytyi, kun yksi 
teatterikatsoja kertoi Krogerukselle työs-
tään ”vaikeiden lasten” varhaiskasvattaja-
na. Näytelmän ydinajatus on tuoda esiin, 
ettei yksikään lapsi ole paha, vaan ongel-
mien taustalla on lapsen kasvuympäristön 
vuorovaikutussuhteet. Yksi ”pahaksi” lei-
mattu lapsi löytyikin läheltä – Krogeruksen 
aviomies ohjaaja Eero-Tapio Vuori, joka 
myös ohjasi Pahan lapsen kantaesityk-
sen. Näytelmän päähenkilö Eetu Lintunen 
pohjautuu Vuoren kokemuksiin.

Jumalaisessa näytelmässä Krogerus 
kertoo Pahan lapsen olleen erityisen on-
nistunut yhteisöllinen projekti. Se sai al-

kunsa yleisöstä, kulki hyvin henkilökoh-
taisen matkan kautta näyttämölle, jossa 
se onnistui koskettamaan kajaanilaisia 
katsojia syvästi.

Hoivaavaa teatteria

Krogerus on kertonut käyneensä psyko-
terapiassa ja opiskelevansa nyt itse Ro-
sen-terapeutiksi. Terapeuttinen asenne 
on läsnä myös hänen tavassaan tehdä 
teatteria. Myötätunto henkilöhahmoja 
kohtaan tuntuu siirtyvän näyttämöltä 
kohti katsomoa, jossa yleisö saa hengäh-
tää jatkuvan suorittamisen ja pätemisen 
paineesta. Krogeruksen näytelmien pa-
rissa katsojat saavat olla heikommin pär-
jäävien, mutta sydämellisten henkilöhah-
mojen seurassa ja rauhoittua pohtimaan, 
mikä on oikeasti tärkeää.

Yhteisöllisyys näyttäytyy näytelmien 
maailmassa sanoja enemmän kehollisena 

läsnäolona. Eläimet ovat hyviä oppaita ih-
misille, jotka etsivät tietä toistensa luokse. 
Rakkaudesta minuun -näytelmän lopussa 
perhe harjoittelee yhdessä olemista ping-
viinien mallin mukaan ja näytelmän 9 hy-
vää syytä elää koira on oiva esimerkki hen-
kilöhahmosta, jonka läheisyys tuo hyvää 
oloa toisille. Kaltoin kohdeltu koira jaksaa 
heiluttaa häntäänsä ja pomppia riemusta 
tutun ihmisen tavatessaan.

Krogeruksen näytelmät ovat kiinni ar-
kirealismissa, mutta ne katselevat sitä 
lapsen silmin. Aina jostain löytyy hyvyyttä, 
joka pienenä annoksenakin riittää aloit-
tamaan käänteen kohti parempaa. Toi-
veikkuus ja lempeys säteilevät katsomoon 
ja ottavat yleisön hellään halaukseen. ❖

Kirjoittaja on teatteritieteen tutkija.

Onnellinen loppu  
ja sympaattiset 
henkilöhahmot  
tekevät näytelmis-
tä kuin satuja.

Ryhmäteatte-
rin 9 hyvää syytä 
elää. Keskellä Ju-
ha Kukkonen, jo-
ka näyttelee Ur-
ho-Kaleva-koiraa. 
Kuvassa myös Ella 
Mettänen ja Robin 
Svartström. 
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MENOVINKIT

Take a breath
OULUN TEATTERI tuo näyttämölle kah-
den tunnetun taiteilijan, koreografi-tans-
sija Tero Saarisen ja harmonikkataiteilija 
Kimmo Pohjosen yhteisesityksen Breath. 
Vangitseva esitys yhdistää elävää musiik-
kia, tanssia ja visuaalisuutta. Teos saapuu 
Ouluun duon Aasian kiertueelta.

Oulun teatteri 
Breath 
Esitys 7.2.2019 
Liput 38/35€ Ticketmasterista

Taidetta  
karuista oloista
 
PLACE OF ORIGIN -näyttely Rovaniemen 
Korundissa esittelee Alaskan nykytaiteen 
mielenkiintoisimmat ilmiöt ja teokset Ancho- 
ragen museon kokoelmasta. Kokoelma  
sisältää teoksia useilta eri taiteilijoilta.

Rovaniemi | Kulttuuritalo Korundi - 
Rovaniemen taidemuseo 
Place of Origin -Alaskan  
alkuperäiskansojen nykytaidetta  
Näyttely on avoinna 3.3.2019 asti 
Liput 9/7€

Juhlitaan Minnaa!
MINNA CANTH täyttää tänä vuonna 175 
vuotta. Juhlavuoden pääjuhla järjestetään 
18.3. Kansallisteatterissa. Tapahtuman tai-
teellinen vastaava on Juha Hurme, jonka 
johdolla juhlaillan aikana esitetään katkel-
mia Canthin tuotannosta. Lisäksi ohjelmas-
sa on Philomela- ja KYN-kuorojen esitys, 
jonka tekstit ovat Canthin kirjeistä. 

Minna Canth 175 vuotta 
ma 18.3.2019 19.00  
Suomen Kansallisteatteri, Helsinki 
Liput 24€ 
www.kansallisteatteri.fi

Vieläkö  
jonotetaan?
AMOS REXIN avannut teamLabin näyttely 
keräsi loputtoman jonon kiinnostuneita tu-
tustumaan näyttelyyn. Miten vastaa René 
Magritten näyttely, jonka surrealistista 
taidetta esitellään 8.2. lähtien Amos Rexin 
tiloissa? Piipuistaan ja knalleistaan tunnet-
tu belgialainen René Magritte (1898–1967) 
saapuu ensimmäistä kertaa Suomeen. Esil-
lä tulee olemaan teoksia Magritten uran eri 
aikakausilta.

René Magritte - Elämänviiva
8.2.–19.5.2019 
Amos Rex, Helsinki 
Liput 18/12€ 
https://amosrex.fi/nayttelyt/

Uusi näkökulma  
Kalevalaan 
KALEVALA – TOISIN SANOEN tarkastelee 
Kalevalan henkilökohtaista merkitystä 
Akseli Gallen-Kallelan elämässä ja 
taiteessa. Jotkin hänen Kalevala-
aiheisista maalauksista on nostettu 
kansallisiksi merkkiteoksiksi. Tammi-
kuussa avautunut näyttely pyrkii nos-
tamaan esiin toisia aiheita ja teoksia: 
kesken jääneitä töitä, luonnoksia, henki-
löhahmoja sekä niiden erilaisia puolia ja 
etenkin Kalevalan naishahmoja.  

Kalevala – toisin sanoen  
Gallen-Kallela Museo, Espoo 
26.1.–5.5.2019
www.gallen-kallela.fi
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K
ansanlaulaja Anna Fält tunne-
taan monipuolisena äänenkäyt-
täjänä – nyt jo molemmin puolin 
Suomenlahtea. Malmö vaihtui 

kotipaikaksi pian vaihto-oppilasvuoden 
jälkeen ja nyt noin kuuden vuoden jälkeen 
koti on siirtynyt Tukholmaan. Marraskuus-
sa ilmestyi hänen a cappella laulusoolole-
vynsä ITE, jonka materiaalista valtaosa on 
kokonaan kotoisin tai sillä on yhteys Ruot-
sin metsäsuomalaisiin alueisiin. 

Polunraivaajien askelissa  

– Yksinkertaistaen metsäsuomalaiset 
olivat savolaisia, jotka muuttivat Ruot-
siin 1500–1600-luvuilla. Tunsin savolais- 
sydämessäni pienen värähdyksen siitä, 
että ihmiset tekivät tämän saman reissun 
kuin minä jo monta sataa vuotta sitten. Jäi 
kiinnostamaan, keitä nämä kaskenpolt-
tajasuomalaiset olivat ja miksi he tulivat 
tänne, kertoo Fält. 

– Halusin alkujaan kerätä heiltä tallen-
nettuja runolaulutekstejä ja -melodioita, 
ja tehdä niistä yksinkertaisen soolokon-
sertin. Se levisi käsiin, kun tutustuin kult-
tuuriin ja kaikki laulujen ympärillä alkoi 
myös kiinnostaa.

Anna Fält ryhtyi keräämään kaikkea 
käsillä olevaa tietoa kirjoista ja arkistois-
ta ja vieraili myös Lekvattnetissa Torsby 
Finnskogscentrumissa eli metsäsuoma-
laisten kulttuurikeskuksessa. Musiikkiin ja 
runolauluun liittyvien materiaalien ohella 
myös erilaiset kuvat ja tekstit metsäsuo-
malaisten arjesta vaikuttivat tekemiseen. 
Konsertista tulikin moniaistinen esitys. 

– Kaskenpoltto on metsäsuomalaisuu-
den ytimessä ja tuli piti saada element-
tinä mukaan. Siispä ensi-illassa tuotta-
ja salaa availi ovia yleisön takana, jotta 
12 tulitikun sytyttäminen näyttämöllä ei 
varmasti käynnistäisi palosammuttimia 
katossa. Samoin tuohityöt olivat taito, 
jonka metsäsuomalaiset toivat mukanaan 
Ruotsiin. Sekin piti saada lavalle mukaan, 
samoin kuin tietäjien taikapussit, joissa 
nämä pitivät taikakalujaan. Tästä syntyi 
koko esityksen nimi Finnskogarnas magi 
– Suomalaismetsien taikaa. Halusin tuo-
da metsäsuomalaisten rituaalit lavalle 
– kuten kolme kertaa asioiden toistami-
sen, mielellään vastapäivään tekemisen 
ja mielellään torstaina, hän naurahtaa. 

Tutkimukseen Fält ajautui taiteen- 
tekemisen ohessa. Tietä viitoitti norjalai-
sen kantelistin Sinikka Langelandin esi-

merkki. Hän on tehnyt tutkimusta Norjan 
Finnskogista ja hänen suomalaisen musii-
kintutkija Timo Leisiön kanssa toimittama 
Karhun emuu -kirja toimi inspiraationa 
myös Anna Fältille. 

– Siinä yhdistyivät taiteilijan ja tutki-
jan ote. Metsäsuomalaiskonsertti alkoikin 
laajentua niin, että nyt olenkin tutkiva 
muusikko, kertoo Fält. 

– Juuri nyt kirjoitan tutkimusartikke-
liani metsäsuomalaisalueilta kerätyistä 
runolauluteksteistä ja niiden vertailusta 
Suomesta kerättyihin vastaaviin eli teen 
enemmän tutkimusta ja vähemmän tai-
teellista työtä, mutta nämä asiat kulkevat 
vahvasti käsi kädessä.

Mitä metsäsuomalaisista  
pitäisi tietää? 

– Ensiksi haluaisin oikaista sen harhakäsi-
tyksen, että metsäsuomalaiset olisivat ol-
leet vain savolaisia. Heitä tuli Suur-Savon 
alueelta, mutta myös ympäröivistä hei-
moista - oli satakuntalaisia ja hämäläisiä. 
He olivat kaskenpolttajia, jotka muuttivat 
Ruotsi-Suomen kuningaskunnan sisällä 
elannon perässä 1500-luvun puolivälis-
tä alkaen noin sadan vuoden ajan. Se oli 

Maagiset metsäsuomalaiset  
– totta toinen puoli 

Teksti Amanda Kauranne 

Savolainen kansanlaulaja Anna Fält huomasi Ruotsiin muuttaessaan,  
ettei ruotsinsuomalaisuus olekaan uusi ilmiö, vaan sen juuret ulottuvat  
jo 1500-luvulle ensimmäiseen kaskenpolttajien muuttoaaltoon. Metsä- 
suomalaisuus imaisi mukanaan niin, että siitä syntyi paitsi esitys, myös  

soololevy. Lisäksi taiteilijasta kuoriutui matkan varrella tutkiva muusikko,  
musisoiva tutkija. 
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tavallaan ensimmäinen ruotsinsuomalai-
suuden aalto, Anna Fält pohtii.  

– Värmlannissa lähellä Norjaa oli 
tyhjiä erämaita, joihin tarvittiin asuk-
kaita katsomaan, etteivät norjalaiset hy-
pi rajan yli. Kaskenpolttajat puolestaan 
tarvitsivat suuria metsäalueita työhön-
sä. Se oli kaikille niin sanottu hyvä diili, 
myhäilee Fält. 

– 1600-luvun puolivälissä alkoi kui-
tenkin näkyä merkkejä, että metsäsuo-
malaisten elämästä yritettiin tehdä vähän 
hankalaa. Kaskenpoltto kiellettiin, ihmisiä 
pakotettiin kirkkoon ja vaihtamaan nimen-
sä ruotsalaisiksi. Metsä- ja kaivosteolli-
suus alkoivat olla niin isoja, että tappelu 
alueista alkoi. Niinpä metsäsuomalaiset 
alkoivat hiljalleen asettua aloilleen kas-
kenpolttoon liittyvän kiertävän elämän 
sijaan ja ryhtyivät tavallisiksi talollisiksi.

Arkipäivän loitsut 

– Ruotsissa on jäänyt elämään ajatus 
maagisista metsäsuomalaisista, ”de ma-
giska finnar”, jotka tekivät taikajuomiaan. 
Haluaisin raaputtaa hieman glitteriä pois 
sen kuvan päältä! Koko itämerensuoma-
lainen loitsuperinne on ollut aivan ar-
kipäivän magiikkaa. Se on ollut aikansa 
terveyskeskus, poliisi ja Kela. Jokainen on 
osannut loitsuja, mutta toki toiset vähän 
enemmän. He ovat olleet näitä vähän ar-
veluttavinakin pidettyjä tietäjiä, joilta on 
sitten tultu pyytämään apua myös ruot-
salaisten puolelta, virnistää Anna Fält. 

Toisaalta stereotypiasta on totta toi-
nen puoli:

– Lyyrisiä tekstejä ja eeppisiä runoja 
on tallennettu 13 ja 11 kappaletta. Loitsuja 
puolestaan on sata sivullista. Yhteensä 
metsäsuomalaisilta tallennettuja teks-

Anna Fältiltä ilmestyi viime marraskuussa  
a cappella levy ITE, joka on saanut  
inspiraationsa metsäsuomalaisuudesta. 
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tejä Suomen kansan vanhat runot -ko-
koelmassa on 380 kappaletta ja niistä 
varmaan 90 prosenttia on loitsutekstejä.

Fält tutkii, mikä yhteys metsäsuoma-
laisilta alueilta tallennettujen ja lähtöalu-
eilta kerättyjen loitsujen välillä on. Oliko 
niitä vertaillessa havaittavissa metsäsuo-
malaisten omaa loitsuperinnettä?

– Mielestäni ei ole. Yhteys alkuperäi-
seen lähtöpaikkaan on hyvin selvä. Mutta 
ruotsin kieli on vaikuttanut metsäsuoma-
laisten loitsuperinteeseen. Joku voi vaikka 
ampua piilin, sillä ruotsiksi pil on nuoli. Tai 
Neitsyt Maria nukuttaa unkaansa eli las-
taan, ”unga”. Loitsuissa on viitteitä kult-
tuurien sekoittumisesta. Samoin metsä-
suomalaiset ”löytänyt” tutkija Carl Axel 
Gottlund kuuli vaikkapa sarvella soitetuis-
ta melodioista, että suomalaiset ja ruotsa-
laiset paimenmusiikit olivat sekoittuneet 
toisiinsa. Oikeastaan metsäsuomalaiset 
olivat kolmikulttuurisia - he hallitsivat 
aikanaan suomalaisen, ruotsalaisen ja 
metsäsuomalaisen kulttuurin.

Tutkijat ovat avanneet polun  

Viidensadan vuoden jälkeen metsäsuo-
malaisuus elää enää alueen paikannimis-
tössä Taalainmaalla ja Värmlannissa eikä 
tavallinen ruotsalainen tiedä metsäsuo-
malaisista paljoakaan. 

– Värmlannissa viimeinen suomea 
puhunut kuoli vuonna 1980. Norjassa 
metsäsuomalaiset ovat puolestaan saa-
neet vähemmistökansan aseman. Mutta 
kyllä metsäsuomalainen kulttuuri kuoli 
1800-luvun aikana, pohtii Fält. 

– Kun tutkijat menivät fonografien 
kanssa äänittämään vuosina 1905 ja 1926, 
oli jäljellä enää vain rippeitä.

Tuolloin tallennettiin 24 sävelmää 
Värmlannin Östmarkista. Metsäsuoma-
lainen alue on kuitenkin laajempi. 

– Entä jos tutkijat olisivat päässeet ää-
nittämään jo sata vuotta aiemmin silloin, 
kun he alkoivat käydä alueilla?

Tutkijoista Anna Fält mainitsee en-
nen muuta Carl Axel Gottlundin, jonka 
ensimmäinen matka metsäsuomalais-
alueille tapahtui vuonna 1817. Gottlund 
keräsi runoja, lauluja ja loitsuja, mutta 
myös kansatieteellisiä aineistoja. 

– Hänellä oli selvästi oma agenda na-
tionalismin aallossa. Hän muun muassa 
toimitti paikallisille suomalaisia raamat-
tuja ja halusi, että perustettaisiin oma 
metsäsuomalaisten valtio. Tutkijat me-

nivät 1800-luvulla romantiikan kiilto sil-
missään etsimään ”alkuperäistä” suoma-
laisuutta tai savolaisuutta, eikä menty 
katsomaan avoimin silmin, mitä alueelta 
löytyy, pohtii Fält. 

Hän mainitsee tärkeiksi lähteikseen 
myös Väinö Salmisen ja Lauri Kettusen, 
jotka menivät alueille 1900-luvun alussa 
äänityslaitteiden kanssa sekä myöhemmin 
Pentti ja Helmi Virtarannan. 

– Myös Timo Leisiö on tehnyt hienoa 
tutkimusta metsäsuomalaisuuden parissa 
ja hänen artikkelinsa ovat kultaakin kal-
liimpia, kiittelee Anna Fält. ❖

”Ruotsissa on jäänyt 
elämään ajatus  
maagisista metsä- 
suomalaisista.”
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Metsäsuomalainen Gunnarskogin pitäjästä.
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KORU KERTOO TARINAN

Sormus Lapista
KALEVALA KORULLA on ollut mallistossaan useita 
rengassormuksia nimellä ’Lapin sormus’ (mallit 1459 ja 
1465). Samantyyppinen Lapista peräisin oleva hopea-
sormus 1800-luvulta on yksi harvoista Designmuse-
on kokoelmassa olevista aidoista saamelaisesineistä. 
Muotoilun näkökulmasta sormus edustaa kiinnosta-
vasti sekä sarjatuotantoa että ainutlaatuista käsityö-
tä. Se on paikallisena käsityötuotteena uniikki, mutta 
toisaalta samanlaisia sormuksia valmistettiin myyn-
tiin mahdollisesti suuriakin määriä eli se vertautuu 
designesineisiin. 

Vastaavanlaisia sormuksia on käytetty 1700-luvulta 
lähtien laajalti Suomen, Ruotsin ja Norjan saamelais-
alueilla, ja niitä onkin säilynyt lukuisia pohjoismaisissa 
museoissa. Korut ja muut hopeaesineet olivat noma-
dista elämäntapaa viettäville saamelaisille mukana 
liikkuvaa valuuttaa, vaihdon väline. Sormuksella on 
ollut myös toisenlainen funktio. Silmukasta roikku-
vat renkaat kilisevät liikuttaessa, ja äänen on uskottu 
suojelevan pahalta.

Paikallisten seppien valmistamat korut olivat ar-
voesineitä, jotka siirtyivät sukupolvelta toiselle. Tyypil-
lisiä saamelaiskulttuurin tuotteita, kuten hopeakoruja, 
valmistettiin myös Lapin matkailijoille, muistoksi kau-
kaisesta kohteesta ja vieraaksi koetusta kulttuurista.

Designmuseon kullattua hopeaa oleva rengassor-
mus on melko karkeatekoinen. Helisevien renkaiden 
lisäksi koristeluna on pintaan tehtyjä kuoppia ja uria. 
Sormuksessa ei ole leimoja, emmekä tiedä, kuka sor-
muksen valmisti ja missä. Sen matka museokokoelmaan 
on kuitenkin varsin jännittävä. Lapin sormus oli yksi 
esineistä Suomen ensimmäisessä taideteollisuusnäyt-
telyssä Helsingissä vuonna 1881. Se mainitaan museon 
ensimmäisessä painetussa kokoelmaluettelossa tuolta 
samalta vuodelta, inventaarinumerolla D35. 

Lapin sormuksen oli näyttelyyn lainannut kreivi Carl 
Robert Mannerheim (1835–1914), marsalkka Manner-
heimin isä. Häneltä oli näyttelyssä muutama muukin 
saamelaisesine sekä paljon muuta - muun muassa 
huonekaluja, posliiniesineitä sekä jääkarhuntalja. Krei-
vi Mannerheim oli liikemies. Hän oli vastikään mennyt 
vararikkoon menettäen yrityksensä ja omaisuuttaan 
ja näyttää siltä, että hän käytti näyttelyä mahdolli-
suutena myydä perintöesineitä ja omia kokoelmiaan. 

Vuoden 1881 näyttelyssä esiteltiin huikea kirjo huo-
nekaluja, taidetta ja antiikkiesineitä, jotka olivat pe-

Teksti Leena Svinhufvud

räisin sekä Suomen alueelta että maailmalta, ja jotka 
edustivat monia aikakausia ja tyylejä. Suomen Taidete-
ollisuusyhdistys hankki näyttelystä tämän sormuksen ja 
koko lailla muutakin esineistöä kokoelmaansa. Yhdistys 
oli perustanut vuonna 1873 Taideteollisuusmuseon, jos-
ta myöhemmin tuli Designmuseo. Toisin kuin nykyään, 
suomalaisuus tai alkuperäisyys eivät tuolloin olleet 
museon esinehankintojen valintakriteeri. Opetusko-
koelmana toimineeseen museoon hankittiin muista 
kulttuureista kertovaa esineistöä sekä esimerkkejä 
ajankohtaisista tuotantomenetelmistä maailmalta.

Mikä sitten oli kreivi Carl Robert Mannerheimin 
suhde saamen kulttuuriin? Yhdistyksen piirissä toi-
minut suomenruotsalainen sivistyneistö toi muse-
on kokoelmiin ‘hyvää makua’ edustavaa esineistöä. 
1800-luvun lopun topeliaanisen käsityksen mukaan 
saamelaiset eivät kuuluneet Suomen kansaan. Tässä 
mielessä Lapin sormus edusti eksoottista toiseuden 
kulttuuria. Hopeakoru, joka on mahdollisesti hankittu 
Lapin matkalla, kertoo siitä, että saamen esinekulttuu-
ria arvostettiin jo tuolloin. ❖

Kirjoittaja on taidehistorioitsija, joka työskentelee  
Designmuseossa museolehtorina.
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PUKU PYKÄLÄSSÄ

Teksti Karoliina Randelin, kuva Ville Vuolanto

K
ansallispuvut kulkevat usein suvuissa kan-
tajalta toiselle ja kätkevät helmoihinsa 
tarinoita kerrottaviksi. Kansallispuvuilla 
voi toisaalta kertoa omasta alkuperäs-

tään ja liittyä linkiksi sukupolvien ketjuun, toisaalta 
tuunata itselleen ketjumyymälöiden valikoimasta 
erottuvia arkivaatteita. 

Tuuterin puvun omistava Venla Vuolanto, 20, 
on aloitteleva kansallispukuharrastaja. Kipinän har-
rastukselle antoi Facebookin kansallispukuryhmään 
liittyminen, josta vinkin Vuolanto sai ystävältään. 
Ryhmään liittymisen myötä Vuolanto muisti, että 
lapsuuden kodissa oli paperikassi, jossa luki ”kan-
sallispuku”. Kuumeisen selvittelyn jälkeen selvisi, 
että hänen äidillään on Tuuterin puku, jonka tämä 
oli saanut anopiltaan. Vuolanto kokeili pukua, ja se 
sopi hänelle kuin valettu.

Kansallispukutuuletus  
sinetöi kohtalon

Lopullisen naulan innostuksen arkkuun löi kansallis- 
pukutuuletus, johon Venla Vuolanto osallistui muu-
taman päivän varoitusajalla. Hän oli mukana viime 
elokuisessa Tampereen tuuletuksessa tietämättä, 
mitä tapahtuman ohjelma sisältäisi. Kansallispu-
kuja esiteltiin, myös Vuolannon puku muiden jou-
kossa. Lisäksi tuuletuksessa oli kansantanssiesitys 
ja tuulettajat myös opettelivat yhdessä helpon 
kansantanssin askeleet. Vuolanto kertoi, että hän 
oli tuuletuksen alussa ainoa nuori tuulettaja koko 
tapahtumassa. 

– Olin ensin ainoa nuori, mutta kyllä sinne lop-
pujen lopuksi eräs toinenkin ikäiseni eksyi, Vuolanto 
jatkoi nauraen.

Kansallispukuinnostus tarttuu
Nuori Venla Vuolanto on hurahtanut kansallispukuihin. Kaapista 

löytyy yksi valmis puku ja uusi on jo työn alla.

Venla Vuolanto toivoo, että kansallispuvun  
käytöstä tulisi yhtä suosittua meillä kuin Norjassa. 

– Siellä nuoretkin käyttävät kansallispukuja,  
erityisesti heidän kansallispäivänään.
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Tuuterin puvun lisäksi Venla Vuolannolla on 
puolikas Perä-Pohjolan puku ja hamekangas Kirk-
konummen pukuun, jotka hän sai toiselta isoäidil-
tään. Näihin Vuolanto aikoo itse valmistaa loput 
osat ikuisuusprojektin aikataululla, sillä hänellä 
ei opiskelijabudjetilla ole mahdollisuutta ostaa 
puvun osia valmiina. Vuolannon puvut kertovat 
niin ikään hänen alkuperästään: Vuolannon suku 
on Kirkkonummelta sekä isän että äidin puolel-
ta ja toinen puoli suvusta on asunut sitä ennen 
Tuuterin puvun esikuvan syntysijoilla Inkerissä. 
Vuolannon Tuuterin puku on vuodelta 1955, jolloin 
sen sai valmiiksi Vuolannon isoäidin isän serkku, 
Aili Pitkänen. Sittemmin Pitkänen lahjoitti puvun 
Vuolannon isoäidille, mitä kautta puku kulkeutui 
Vuolannolle itselleen.

Käsityöharrastus pohjana  
kansallispukuinnostukselle

Yksi syy nuoren Venla Vuolannon kansallispukuin-
nostukseen liittyy hänen pitkäaikaiseen harrastuk-
seen käsitöiden parissa – hän on tehnyt käsitöitä 
siitä asti, kun puikot alkoivat pysyä hänen käsis-
sään. Tästä syystä hän arvostaa kansallispukuja, 
koska ymmärtää niihin käytetyn ajan ja vaivan 
merkityksen. Vuolanto on opetellut myös kirjomaan 
isoäitinsä avustuksella, joka käytti opetusesimerk-
kinä juurikin Tuuterin puvun valmistajan, Pitkäsen 
kirjontatöitä. 

– Niistä ei nähnyt kumpi puoli on oikea ja kum-
pi nurja, sen verran taitavaa työtä se oli, Vuolanto 
ihmettelee.

Venla Vuolanto on opiskellut lisäksi muodin 
historiaa omaksi ilokseen, ja tunnistaa kansallis-
pukujen kaavojen esikuvia historiankirjojen 
sivuilta. Vuolanto kehuu kaavoja mie-
lenkiintoisiksi, ja toisaalta pohtii 
asujen värimaailmojen olevan 
täysin vastakkaisia sen ajan tyy-
pillisille muotiasuille. Värikkäät 
kansallispuvut ovat täysin eri 
maailmasta värityksensä suh-
teen, kun niitä vertaa 1800-luvun 
vaaleisiin, hillittyihin sävyihin.

Kansallispukujen kertomaa

Kirkkonummen puvun hamekankaassa sulkeutuu 
myös yksi ympyrä Venla Vuolannon omassa elämäs-
sä. Vuolannon isoäiti oli osallistunut 1970-luvulla 
kansalaisopiston kurssille, jolla oli ollut tarkoitus 
valmistaa itse kansallispuku kankaan kutomisesta 
lähtien. Jostain syystä koko kurssin kankaat olivat 
epäonnistuneet, jonka syyksi Vuolanto epäili väärin 
laitettua loimilankaa. Kangas oli epäonnistunut, 
mutta sitä ei suinkaan heitetty hukkaan. Kankaasta 
valmistettiin Vuolannon äidille ja hänelle itselleen 
samanlaiset mekot. 

– Mekot olivat aikaansa edellä – ne kun olivat 
kansallispukukangasta tehdyt, mutta eivät kan-
sallispukuja. Se oli tällaista modernia Tuunaa mun 
perinne -juttua jo silloin! 

Perä-Pohjolan puolikkaan puvun sattuma toi 
Venla Vuolannon elämään. Vuolannon isoäiti tekee 
hyväntekeväisyystyötä ja kuljettaa avustuksia Vi-
roon. Joku oli tuonut hieman kärsineitä Perä-Poh-
jolan kansallispuvun osia lahjoitukseen, vaikkei 
suomalaisella kansallispuvulla välttämättä juuri 
ole käyttöarvoa Virossa. Venla Vuolannon isoäiti 
pelasti puvun ja lahjoitti sen Vuolannolle käsityö-
projektiksi. Se odottaa seuraavaksi Venla Vuolan-
non taitavia käsiä. ❖
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PUHEENJOHTAJALTA

Teksti Ildikó Lehtinen

KYLMÄÄ ON! Ihana päästä lämpimään! Tunne on tuttua meille 
jokaiselle, ja siitä on tulossa jopa myyntivaltti kylmään tottu-
mattomille. Pohjolaa ja sen ilmastoa on aina pidetty eksootti-
sena, ja siksi se on houkutellut retkikuntia Lapin perukoille as-
ti. Olaus Magnuksen latinankielinen teos Pohjolan kansoista 
julkaistiin vuonna 1555 ja siitä on tullut klassikko. Valistusaat-
teen seurauksena kiinnostus vieraita maita ja kansoja kohtaan 
lisääntyi. Ranskalaisen astemittausretkikunnan matka Pierre 
Louis Moreau de Maupertuis:n johdolla suuntautui Tornionjo-
kilaaksoon 1736–1737. Suomen Lapissa kävi vuonna 1795 Ranskan 
viimeinen kuningas Ludvig Filip nuorena prinssinä salanimellä 
Müller paeten Ranskan levottomia oloja. Pohjola tuli tutuksi ita-
lialaisen tutkimusmatkailijan Giuseppe Acerbin matkakuvauk-
sen ansiosta, jossa hän kuvaili matkaansa Torniosta Nordkap-
piin 1798–1799. Varhaiset matkakertomukset kertovat huikeista 
maisemista, pakkasista, keskiyön auringosta, ystävällisistä asuk-
kaista ja vilkkaasta seuraelämästä. Tutkimusmatkailijat ihailivat 
paikallisten selviytymiskykyä heidän mittapuunsa mukaan poik-
keuksellisissa oloissa. Havaintoja tehtiin myös Lapissa puhutuis-
ta kielistä. Unkarilainen jesuiitti ja matemaatikko János Sajno- 
vics tutki Lapissa vuonna 1769 auringonpimennystä ja pani mer-
kille yhtäläisyyksiä saamelaiskielten ja unkarin välillä. Myöhem-
min hänestä tuli historiallis-vertailevan kielitieteen ja suoma-
lais-ugrilaisten kielten tutkimuksen edelläkävijä.

Valistusajasta harppaus nykyaikaan! UNESCOn ja YK:n or-
ganisoimana vuotta 2019 vietetään alkuperäiskansojen kielten 
vuotena. Euroopan Unionissa vaalitaan ja edistetään monikie-
lisyyttä. Saamelaiset ovat Euroopan Unionin ainoa alkuperäis-
kansa, ja saamelaiskieliä on useita. Juhlavuonna on hyvä tuoda 
esille saamelaiskieliä, mutta niiden lisäksi myös muiden vähem-
mistökansojen kieliä tiedostaen niiden uhanalaisuuden valta-
kielten puristuksessa. Alkuperäiskansojen kielten elinvoimai-
suus on kiinni paitsi kansoista itsestään, mutta myös meidän 
asenteistamme heidän kieliään kohtaan. Salliva ympäristö ja 
kiinnostus lisäävät alkuperäis- ja vähemmistökansojen kielten 
puhujien arvostusta ja siten vahvistavat kielten asemaa. Nuoret 
räppärit, mutta myös isoäidit ovat vastuussa siitä, mitä kieltä 
puhutaan. Tärkeintä on, että kieliä puhutaan niin keittiössä kuin 
myös tieteellisissä ympäristöissä tai vaikka lakituvassakin.

Tunnetaanko saamelaista kirjallisuutta? Pohjoissaamek-
si kirjoittaneiden runoilijoiden, Nils-Aslak Valkeapään, In-
ger-Mari Aikion ja Niillas Holmbergin, runoja on suomeksi 
käännettyinä. Nuoret saamelaisräppärit kääntävät laulujen 
sanat pohjoissaamesta suomeksi, kuten tekee räppäri Ailu Val-
le. Kirjallisuudentutkija Hanna Mattilan mukaan saamelaisten 
nykyrunoilijoiden runot ovat vapaamittaisia ja puheenomaisia 
ja niissä on paljon joiun piirteitä. Kannattaa tutustua! ❖

Ailu Valle: Áiggi rávdnjin / Ajan virtana

(chorus)
jaskkot ja gulat násttiid nuohta min siste máilmmi sávdnjin
eallin lea jápmin ráhkisvuohta min siste
jaskkot ja gulat násttiid nuohta min siste áiggi rávdnjin
eallin lea jápmin ráhkisvuohta min siste

(kertosäe)
hiljene ja kuulet tähtien nuotin
meidän sisällämme maailman saumana
eläminen on kuolemista
rakkaus meidän sisällämme
hiljene ja kuulet tähtien nuotin
meidän sisällämme ajan virtana
eläminen on kuolemista
rakkaus meidän sisällämme

Alkuperäiskansojen kielten vuosi
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KOLUMNI

Teksti Pauliina Latvala-Harvilahti

”No kyllä ihmiset ja yhteisö. Siis todella. Se on must se 
isoin asia. Tietenki sit meri. En tiedä oisko puhdas ilma 
tai multa. Tai kasvimaa. Mutta, kyl mä aattelen, että ihan 
ihmiset on isoin asia. - -Mä aattelen, että tää on kylä.”

NÄIN VASTASI pitkäaikainen suomenlinnalainen pyy-
täessäni häntä kertomaan kolme ensimmäisenä mieleen 
tulevaa asiaa asuinpaikastaan. Pääkaupungin kyljessä 
saariasukkaat mieltävät itsensä kyläläiseksi, citysaaris-
tolaiseksi, maalaiseksi ja kaupunkilaiseksi. He kertovat 
suhteesta luontoon, mereen ja ihmisiin. 

Kulttuurien tutkimuksessa etnografinen kenttätutki-
mus tarkoittaa osallistavaa tutkimusta, jossa tietoa tuo-
tetaan yhdessä muun muassa haastatellen ja havainnoi-
den. Kahden vuoden ajan toiminut Elävä Suomenlinna. 
Yhteisöjen muuttuva kulttuuriperintö -tutkimushanke 
tarkastelee maailmanperintökohdetta elettynä ja esi-
tettynä paikkana. 

Merilinnoitus Suomenlinna edustaa maailmanperin-
tökohde Unescon kriteerien mukaan aina jotain yleismaa-
ilmallisesti erityisen arvokasta. Rakennusmuistomerkkien 
rinnalla on kuitenkin tärkeä tunnistaa paikallisten omat 
arvot ja sukupolvelta toiselle siirtyvä aineeton kulttuu-
riperintö. On olennaista muistaa, että vaikka tutkijat ja 
viranomaiset määrittävät kulttuuriperinnön käsitteitä, 
itse kulttuuriperintöä siirtävät ja uudistavat yhteisöt, 
ryhmät ja yksilöt. Samalla heillä tulee olla oikeus ja mah-
dollisuus määrittää kulttuuriperintönsä merkityksiä.

Paikat voidaan näin ymmärtää mielentilana, jossa 
yhdistyy kerrottu menneisyys, eletty nykyisyys ja kuvi-
teltu tulevaisuus. Unescon määrittelemiin aineettoman 
kulttuuriperinnön osa-alueisiin kuuluu suullinen perinne 

Osallistava tutkimus ja podcast  
antavat äänen paikallisyhteisöille

ja ilmaisu, mukaan lukien kieli kulttuuriperinnön esittä-
misen, uudistamisen ja siirtämisen välineenä sekä esittä-
vät taiteet tai perinteiset käsityöläistaidot. Nämä kaikki 
näkyvät myös Suomenlinnassa. Esimerkiksi paikoilla on 
epävirallisia nimiä, muistitieto kertoo maiseman ja yh-
teisön muutoksista, laulut suomenlinnalaisuudesta sekä 
taidekäsityöläiset ja muut luovien alojen ammattilaiset 
esittävät taitojaan ja tuotteitaan myös matkailijoille. 

Koska kulttuuriperinnössä on kyse aina arvoista, 
näkökulmista ja valinnoista, on tärkeää kuunnella eri-
laisia näkemyksiä ja ymmärtää sana kulttuuriperintö 
monikossa. Kertoen ja kuunnellen syntyy dialogi, joka luo 
suuntaviivoja tulevaisuuteen. Kulttuuriperintö tuottaa 
hyvinvointia ja vahvistaa identiteettiä vain silloin, kun se 
ei pakota ketään toimimaan tietyllä tavalla. 

Hankkeemme pyrkii edistämään julkista keskustelua 
kulttuuriperinnöstä ja tukemaan yhteisölähtöistä kehit-
tämistyötä. Tänä keväänä suomenlinnalaisia ja sidosryh-
miä osallistetaan Elävä Suomenlinna 2.0 podcast-sarjan 
suunnitteluun. Syksyllä äänitettävät jaksot julkaistaan 
vuonna 2020 Tieteen tiedotus ry:n rahoittamana. Sarjan 
tuottavat FM Oona Simolin ja HuK Riikka Huuskonen. 

Katso lisätietoja Suomenlinnaa koskevasta tutki-
muksesta osoitteesta https://elavasuomenlinna.wor-
dpress.com/ ❖

Aineeton kulttuuriperintö
Suullinen perinne on elävää perinnettä, joka ei kuulu vain men-
neeseen aikaan. Uutta suullista perinnettä syntyy koko ajan 
ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa kaikilla elämänaloilla 
ja monenlaisissa tilanteissa. 

FT Pauliina Latvala-Harvilahti on helsinkiläinen kulttuuriperinnön tutkija Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tutkimusosastolta.  
Hän toimii alkuvuoden vierailevana tutkijana Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa varajohtaja, dos. Katriina Siivosen johtamassa  
Tulevaisuusperintö ja Tulevaisuusmuseo merellisellä painotuksella -tiimissä.
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JÄSENSIVUT

TARINAT ovat ihmisen tapa olla olemassa. 
Tarinoilla voi olla pitkät juuret, mutta uut-
ta perinnettä syntyy koko ajan ja vanhat 
tarinat saavat uusia piirteitä. 

Kansallismuseossa Kalevalan päivän 
aattona 27.2. klo 16–19.30 ensimmäis-
tä kertaa järjestettävä Jatka tarinaa -ta-
pahtuma rakentuu tarinoiden ympärille. 
Lämminhenkistä avajaisjuhlaa vietetään 
päähallin freskojen alla klo 16 alkaen, jol-
loin hallin täyttävät kerrotut, lauletut ja 
soitetut tarinat. Tarinointi jatkuu illan 
aikana eri puolilla museota lukuisissa ta-
rinapajoissa, joissa kerrotaan niin rakkau-
desta, perheestä, esineistä, taidoista kuin 
noloista tilanteista – koko ihmiselämän 
kirjosta. Pajoista vastaavat asiantuntijat, 
joilla on varastossa omat tarinansa tee-
masta. Ihan jokainen on tervetullut mu-
kaan pajoihin jakamaan oman tarinansa. 

Kansallismuseon tapahtuma on sa-
malla lähtölaukaus Kalevalan päivänä eri 
puolilla Suomea kouluissa ja kirjastoissa 
pidettäville tapahtumille sekä sosiaali-
sen median #jatkatarinaa-kampanjalle. 
Kansallismuseo.fi-nettisivuille rakenne-
taan tarinapajojen toteuttamisen tueksi 
työkalupakki, jonka avulla paja on helppo 
pystyttää sinne, missä tarinoita kertovia 
ihmisiä on. Kansallismuseo tarjoaa tari-
napajaa varten myös virtuaalikierroksen 
museon aarteiden äärelle Kalevalan nä-
kökulmasta. 

Jatka tarinaa -tapahtuma  
kutsuu rakentamaan yhteistä tarinoiden maailmaa

PERINTÖ
elävä

Jatka tarinaa -tapahtuman järjestävät Museovirasto ja Kan-
sallismuseo yhdessä elävän perinnön suullisen ringin toimijoiden 
kanssa. Tapahtuma toteutetaan osana Unescon yleissopimusta 
aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta. 

Tervetuloa!
Vapaa pääsy.
#jatkatarinaa #eläväperintö.

Tervetuloa 
Kansallismuseoon 
Kalevalan päivän  

aattona keskiviikkona 
27.2.2019  

klo 16–19.30.
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Kalevalaisten Naisten Liiton  
jäsenenä käytössäsi on  
seuraavat edut: 
◆ Pirta-lehti neljä kertaa vuodessa
◆ Kalevala Korun ja Lapponian tuotteet -10 % 

verkkokaupasta jäsenkoodilla ja Kalevala Korun  
omasta myymälästä: Pohjois-Esplanadi 25–27, Helsinki

◆ Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjoista 25 %  
alennus verkkokirjakaupasta ja Tiedekirjasta, 
Snellmaninkatu 13, Helsinki

◆ Mai Niemi Finnish Fairytale Shop -10 % verkkokaupasta 
tai Helsingin myymälästä

◆ 15 % alennus Holiday Club kotimaan kylpylähotellit 
ja loma-asunnot. Lisäksi kampanjatarjouksia. 
Majoitusvaraukset Holiday Club online 
-varausjärjestelmän kautta: www.holidayclub.fi  
Kalevalaisten naisten kampanjakoodi: KALEVALA15

Muuta huomioitavaa:

Jäsenmaksu on yhdistyskohtainen (20–30 euroa/vuosi)
Huomaathan, että joillain paikkakunnilla toimi useampia 
yhdistyksiä, esim. Helsinki, Oulu ja Tornio.

Korjaus Pirrassa 4/2018 sivulla 21 mainitun  
Himmeli-teoksen teostietoihin: 

Marja-Liisa Haveri, Hilkka-Maija Keskinen, Hanna  
Löytönen, Ilmi Männikkö, Helena Pellossaari,  
Himmeli. Seinäjoen Kalevalaiset Naiset r.y. 1982.

Toimitus pahoittelee virhettä. 
 

JÄSENKORTTI 2019

Muistathan seurata meitä Facebookissa ja Insta- 
gramissa – sieltä löydät aina uusimmat kuulumiset!

Teksti ja kuva Riitta Varpuharju

Helkat edistävät suullista  
kansanperinnettä
VUONNA 2019 Helkanuorten liiton teemana on On helkalla 
punapaula. Helkanuorten ryhmien esiintymisissä tullaan nä-
kemään runsaasti tanhuja ja piirileikkejä. Niiden laulut ovat tär-
keä osa suullista kansanperinnettämme. Lasten laulut ja leikit 
on opittu yhdessä tanssien ja laulaen. Samalla tavalla pienim-
mät helkanuoret oppivat yhäkin: sanoja ei vielä osata lukea ja 
nuotteja seurata, siksipä suullinen kansanperinne kantautuu 
eteenpäin samalla tavalla, kuin se on vuosisatoja kulkenut.

Esiintymisiin helkanuoret ovat usein pukeutuneet kansal-
lispukuihin tai fereseihin. Tänä vuonna koulutuksissa ja leirillä 
tutustutaan kansallispukuun pukeutumiseen liittyviin tapoihin 
ja käsityksiin. Haluamme selvittää lasten ja nuorten kanssa esi-
merkiksi päähineen tai esiliinan pukemisen merkitystä. Tavoit-
teenamme on jakaa tietoa käsityöperinteemme aineettomasta 
kulttuuriperinnöstä myös yleisölle. 

Monelle helkanuorelle lämpimiin kerhomuistoihin kuuluvat 
jännittävät esiintymiset. Lavalle on noustu yhdessä, lausuttu 
muutama rivi yhdessä kaverin kanssa ja riemun huikaisema-
na poistuttu, aplodien saattelemana ja adrenaliinin kihistes-
sä. Monelle helkaohjaajalle tämä muisto on tärkeä syy jatkaa 
helkatyötä. On hienoa antaa lapsille ja nuorille onnistuneita 
esiintymiskokemuksia. 

Helkanuorissa pidetään tärkeänä yhdessä tekemistä ja 
toisiin tukeutumista. Yksin ei tarvitse olla, vaan yhteisestä jou-
kosta löytyy aina tuki esiintymistilanteessakin. Mikäli haluat 
tukea lasten ja nuorten parissa tekemäämme toimintaa, liity 
kannattajajäseneksemme www.helkanuortenliitto.fi/pida-pe-
rintees -kampanjan kautta.

Kirjoittaja on Helkanuorten liiton hallituksen puheenjohtaja. 

Kalevalaisten Naisten Liitto

#kalevalaisetnaiset
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Kalevala Koru Flagship Store: Pohjoisesplanadi 25-27, Helsinki, valtuutetut Kalevala Koru -jälleenmyyjät sekä kalevalakoru.fi

KOLTTAKORUSARJA  NYT  SAATAV ILLA .

Kalevala Korun mallistoon palaava Petsamon kolttakorusarja  

juhlistaa kolttasaamelaisten asuttamisen 70-vuotisjuhlavuotta 2019.

Kesyttämätöntä kauneutta.
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