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PÄÄKIRJOITUS

MINULLA ON yksi toistuva mielijohde, jota 
en ainakaan vielä ole uskaltautunut to-
teuttamaan. Ajatus nousee mieleeni, kun 
istun raitiovaunussa ja katselen, miten 
suurin osa matkustajista tuijottaa har-
taana matkapuhelintaan. Harva katsoo, 
mitä vaunun ikkunoista näkyy. Mieltäni 
kutkuttaa sanoa kovaan ääneen: Hyvä-
nen aika, katsokaa, tuolla menee elefantti!

Olen sen verran vanha, että olen tu-
tustunut internetin ihmemaahan vasta 
aikuisiälläni. Työni puolesta, mutta muu-
toinkin, menen kuitenkin nettiin useita 
kertoja vuorokaudessa. Sukupolvien vä-
listä eroa kuvaa minusta erinomaisesti se, 
että ”menen nettiin”, kun taas varsinkin 
nuoremmat ”ovat netissä”. Onko meillä siis 
kaksi, tai ehkä useampiakin todellisuuksia? 

Kaikenlaista sitä ihmisen mielessä liik-
kuu. Mikä kenellekin on todellisuutta, mikä 
kiinnostavaa tai tarpeellista. Muotitermiä 
käyttäen on niin helppo omassa kuplas-
saan valita ”se oikea” todellisuus. Viisaan 
ohjeen antaa rouva Tellervo Koivisto 
valtioneuvoston kanslian kampanjavide-
olla: ”Meillähän on olemassa sanomisen 
vapaus. Ei se tarkoita sitä, että olisi samaa 
mieltä tai hyväksyisi kaikki. Jokaisella on 
kuitenkin siihen oikeus, kun demokra-
tiassa eletään.”

Tämäntapaiset kysymykset ovat pyöri-
neet mielessäni myös, kun olen miettinyt 

Ilmestyy 22.5., 58. vuosikerta, numero 2.
Pirta ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Kannen kuva Pentti Hokkanen
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Kalevalaisten Naisten Liiton  
kulttuurilehti

liiton kuluvan vuoden teemaa kertoen & 
kuunnellen. Millaiset kertomukset kiin-
nostavat, mitä kukin haluaisi kuulla? Läh-
demme siitä, että Pirran tehtävä on lähes-
tyä kulttuuria monesta eri näkökulmasta 
ymmärtäen sen, että tekstit eivät aina osu 
jokaisen mielenkiinnon keskiöön. Kerrom-
me siis vanhasta ja kerromme uudesta, 
tuomme esiin ehkä tuttujakin näkökulmia, 
mutta myös niitä uusia. 

Tässä Pirrassa on läsnä Minna Canth, 
ei kaikkein perinteisimmillä tavoilla, mutta 
vaikuttajana ja innostajana myöhemmille 
sukupolville. Vuoden teemaa taas lähes-
tymme muun muassa yksinpuhumisen, 
kielentutkimuksen ja luontokokemusten 
näkökulmista. Ja runot: niitä voi kuunnella 
open mic -esityksissä tai sitten ihan itsek-
seen lukea tästä Pirrasta.

Runoilija Kai Niemisen Matsuo 
Bashōn haikun (1681) suomennoksen 
(2012) myötä toivotan teille kaikille oi-
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Runosoittaja 
Maria Kalaniemi 

Teksti Amanda Kauranne, kuvat Elina Brotherus

 ”Yhdessä äänessä voi soida koko mikro- ja makrokosmos.” Maria Kalaniemen 
tunteikkaassa soitossa soivat niin suomenruotsalaiset pelimannisävelmät 
kuin arkaainen maailma runolauluineen ja itkuvirsineen. Pitkä muusikon ja 
pedagogin ura on viime aikoina huomioitu Suomessa ja ulkomailla musiikin 

valtionpalkinnolla ja Ruotsin kuninkaallisen musiikkiakatemian jäsenyydellä. 

>

E
n ihmettele, miksi niin monet muu-
sikot Suomessa ja ulkomailla ovat 
viitanneet juuri Maria Kalanie-
meen musiikillisena esikuvanaan. 

Harvinaislaatuinen lämpö on ensimmäi-
nen asia, joka harmonikkataiteilija-sävel-
täjä Maria Kalaniemestä välittyy, kun haas-
tattelen häntä kotisohvallaan Espoossa 
joulukuun alussa. Hän on juuri saanut 
Taiteen edistämiskeskuksen myöntämän 
musiikin valtionpalkinnon sekä Ruotsin 
kuninkaallisen musiikkiakatemian jäse-
nyyden, joista muistuttelee sivupöydällä 
vilahtanut kutsu itsenäisyyspäivän juh-
liin Presidentinlinnaan. Soiton virtuoot- 
tisuus, tunteiden välittäminen musiikin 
avulla sekä tämä sydämenlämmin tapa 
ottaa ihminen vastaan tekevät hänestä 
todella yhden Suomen ykkössoittajista 
sekä -pedagogeista. 

 
Musiikkia juurilta 

– Tunnustukset lämmittävät paljon, mutta 
samalla tunnen hämmennystä. Että mi-
nulleko? Suomessa on niin paljon ihania 
muusikoita. Mutta olen onnellinen siitä, 
että työni on nähty ja kuultu. Se tuntuu 

juuri tässä kohdassa elämää tärkeältä ja 
siitä saan voimaa ja energiaa jatkaa tätä 
muusikon taivalta. Kaikissa töissä, joka 
alalla, olisi tärkeää saada välillä kiitosta, 
hän pohtii. 

Kalaniemi tuli vuonna 1983 kansan 
tietoisuuteen, kun hän voitti Kultainen 
harmonikka -kilvan. Samana vuonna hän 
aloitti opiskelut Sibelius-Akatemian kan-
sanmusiikin osaston ensimmäisellä vuo-
sikurssilla. 12-vuotiaana aloitettuja klas-
sisen musiikin opintoja edelsi ja niiden 
ohella soi kansanmusiikki jatkuvasti ko-
tipiirissä Espoon Kilossa. Äidin kansan-
tanssiryhmää säesti nupurilainen viu-
lupelimanni Martin Hellström ja isoäiti 
Astrid oli innokas laulaja, joka rakasti pe-
limannikappaleiden rallattamista ja jo-
pa rallatti nurkkatansseissa kun ei ollut 
soittajia hollilla. Pieni Maria lauloi sydä-
mensä kyllyydestä hyppynarun päähän 
kuin mikrofoniin kaikkea mahdollista is-
kelmästä alkaen. Siitä lähti Kalaniemen 
monipuolinen musiikillinen matka, johon 
mahtuu muun muassa monikymmenvuo-
tinen sooloura nykykansanmusiikin kan-
sainvälisellä kentällä, opetustyö Sibelius- 
Akatemiassa sekä taiteellinen musiikin 

tohtorintutkinto lukuisten yhtyeiden ja 
levytysten ohella. 

 
Paljerunoutta ja äänen sointia 

Kalaniemen haitarifadoksikin kutsuttua 
musisointia on nimitetty myös runosoitoksi. 

– Minusta se on kauniisti sanottu  
– paljerunoutta, runosoittoa. Olen halun-
nut sillä tuoda esille sen, että haitarilla voi 
soittimena myös luoda hyvin meditatiivisia 
atmosfäärejä, etenkin juuri toiston ja pal-
keenkäytön kautta. Runosoitto on tietysti 
sitäkin kautta tullut, että minulle tärkeää 
on arkaainen suomalainen kansanmusiik-
ki: runolaulut, itkuvirret, paimensoitot ja 
muu tämän kaltainen musiikki. Olen itse 
halunnut tehdä sitä harmonikalla ja mie-
lestäni harmonikka on siihen oiva väline. 
Siinä on se ihana puoli, että soittimella on 
niin suuri dynaaminen mahdollisuus, jol-
la tunnetiloja luoda. Tällainen runosoitto 
passaa haitarille hienosti!

 Soiton lisäksi Kalaniemi tunnetaan 
myös laulustaan. Hän tulkitsee esimer-
kiksi vanhan tanssimusiikin helmiä tai 
keskiaikaisia suomenruotsalaisia balladeja 
eikä ääni-improvisaatiokaan ole vierasta. 
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”Taiteen kautta voi 
sukeltaa syvälle erilaisiin 
tunnesäikeisiin”, uskoo 
Maria Kalaniemi. 

PIRTA 2 | 2019  5



– Laulu on minulle tosi tärkeä asia. Itse 
asiassa tunnen olevani laulaja, joka soittaa 
harmonikkaa, hän virnistää. 

– Laulamisesta muusikkouteni on alka-
nut jo lapsena ja kansanmusiikin osastolla 
heräsi suuri intohimo laulaa kansanlauluja 
ja yhdistää laulua harmonikansoittoon. 
Ihmisäänen yhdistäminen harmonikan 
soundiin luo uuden sointivärin musiik-
kiin ja se on ollut todella inspiroiva matka. 

 

Tunnesoitto on myös virtuoottista 

 Virtuoottisuus ja syvä tunneilmaisu ovat 
asioita, jotka Kalaniemestä myös musiikin 
valtionpalkinnon perusteluissa mainittiin. 

– Se on aina mielenkiintoista, että mitä 
se virtuoottisuus oikein on. Harmonikka-
han on tosi monipuolinen soitin, hän pohtii. 

– Kun olin pieni tyttö, saatoin saada 
kuulla, että ’voi kun tuolla tytöllä menee 
sormet nopeasti!’ Minuunkin iskostui, 
että se sorminäppäryys on virtuoottis-

ta. Mutta virtuoottista on myös sointi-
maailmojen luonti ja yhden ainoan äänen 
tuottaminen niin, että se tuntuu luissa ja 
ytimissä. Yhdessä äänessä voi olla koko 
mikro- ja makrokosmos – ja se viehättää 
minua. Mutta toki jotta voi tuottaa nii-
tä tunne-elämyksiä, pitää olla teknisesti 
sen verran taitoa, että pystyy välittämään 
sen tunnelatauksen, jota haluaa ilmaista.

 Myös kuulijana Kalaniemeä viehättä-
vät konsertit, joissa tunne on keskiössä. 

– Koen itsekin olevani sellainen tun-
nesoittaja, välitän tunnetiloja. Harmoni-
kassahan on tämä ihana palje, joka mie-
lestäni on koko harmonikan ydin. Sitä 
kautta pystyn soittooni lataamaan sitä 

tunne-elämystä. Yhä enemmän menen sii-
hen suuntaan, että soittooni puran omaa 
elämääni, hän pohtii.

 Tunteiden kohtaamista Kalaniemi 
pitää tärkeänä eikä vaikeita asioitakaan 
pitäisi vältellä. 

– Elämässä tulee vastaan haasteellisia 
hetkiä. Taiteen kautta niihin erilaisiin tun-
nesäikeisiin voi sukeltaa syvälle ja tuoda 
niitä esille. On hyvä olla elämänmyöntei-
nen, mutta myöskin haasteelliset tilanteet 
täytyy saada käydä läpi. Silloin toksinen 
positiivisuus, positiivisuudella jankutta-
minen, joka menee yli äyräiden, on todella 
loukkaavaa. Ihmisten pitäisi saada käydä 
läpi omia tunnetilojaan ja meidän pitäisi 
tukea heitä siinä.

 

Tunteet framilla 

Viime aikoina hän on tehnyt musiikkia 
muun muassa laulaja-lauluntekijä De-
sirée Saarelan kappaleisiin sekä yhdes-

”Minulle on tärkeää  
arkaainen suomalainen 
kansanmusiikki.”

Muusikko Maria 
Kalaniemi palkit-
tiin tänä vuonna 
musiikin valtion-
palkinnolla. 
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– Musiikin sekä keskustelujen jaka-
minen tekivät tästä enemmän kuin vain 
jonkun projektin. Oma henkinen maail-
ma on tässä musiikissa vahvasti läsnä, 
hän kertoo. 

 

Kaksikoissa on voimaa

Valokuvaaja Elina Brotheruksen kanssa 
Kalaniemi puolestaan oli alkukeväästä 
Japanissa kiertueella, kun Brotheruksen 
näyttely avautui Tokiossa. Siellä Kalaniemi 
soitti Tangohousut-kokonaisuuden sekä 
soolokeikkoja eri puolilla maata. 

Brotherukseen Kalaniemi tutustui 
aluksi niin, että tämä otti Kalaniemen pro-
jektiin promokuvia. Hänestä tuli luottoku-
vaaja ja lopulta yhteistyökumppani, kun 
Kalaniemi ja Grundström alkoivat säveltää 
musiikkia videoteoksiin, joka ilmestyi Tan-
gohousut-dvd:nä vuonna 2015. 

– Muistan hetken, kun Elina lähetti vi-
deot. Se oli sellainen tunnekuohu, kun ta-
jusin, miten paljon olen kaivannut tällaista 
monitaiteellista työskentelyä. Se oli mah-
tavaa! Yhteistyömme jatkuu, mutta tässä 
iässä ja näillä kilometreillä ei ole mikään 
kiire. Asiat tapahtuvat hyvin luontevasti.

 Eero Grundströmin kanssa Kalanie-
meltä ilmestyi vuonna 2017 paljon kiitosta 
saanut levy Svalan, joka huomattiin myös 
maailmanmusiikin listoilla. Parhaillaan Ka-
laniemi työstää uutta levyään, joka näillä 
näkymin julkaistaan syksyllä 2019. 

 Kalaniemen aktiivikokoonpanoihin 
kuuluvat myös duot viulisti Marianne 
Maansin sekä kosketinsoittaja Timo Ala-
kotilan kanssa, joka on soittanut myös 
useimmissa Kalaniemen trio- ja kvartet-
tikokoonpanoissa. Alakotilan kanssa he 
julkaisivat myös yhdessä Johanna ja Mik-
ko Iivanaisen kanssa viime jouluna Sei-
miyö-joululevyn. 

– Heidän kanssaan löysimme yhteisen 
sävelen ihan heti. Ihana yhteensattuma!

 

Juurien juhlaa 

Osa Kalaniemen työtä on myös espoolai-
sen kansanmusiikkifestivaali Juuri Juhla 
RotFestin taiteellinen johtajuus. Se alkoi 
vuonna 2003 Kevät soi -nimellä, jolloin 
yhden päivän aikana oli muutamia kan-
sanmusiikkikonsertteja. 

– Espoohan on musiikkikaupunki kai-
killa mausteilla. On April Jazzia, Tapiola  
Sinfoniettaa ja VocalEspoo-festivaali.  
Alkoi tuntua, että myös kansanmusiikki-
festivaalille on tilausta. Tämä liittyy myös 
vahvasti omiin juuriini. Olenhan Kilon tyt-
töjä ja saanut kasvaa täällä muusikoksi! 
Syntyperäisenä espoolaisena tuntuu mu-
kavalta olla kasaamassa tätä huhtikuista 
tapahtumaa ja odotan aina, että pääsen 
kuulemaan kiinnostavia konsertteja.

 

Opettajuus ruokkii luovuutta 

Musiikin valtionpalkinnon perusteluissa 
otettiin esille myös Kalaniemen pitkä ura 
pedagogina. 

– Se tuntuu erityisen tärkeältä. Olen-
kin ruvennut viime aikoina puhumaan, 
että puolet urastani on tätä pedagogista 
työtä. Minulle opettaminen ja jakaminen 
ovat olleet tosi tärkeä osa muusikkouttani. 
Ensinnäkin saan kohdata upeita kansan-
muusikoita ja muidenkin osastojen muu-
sikoita Sibelius-Akatemiassa ja se antaa 
minulle paljon voimaa ja energiaa. Pysyn 
sillä tavalla myös tässä humpan juonessa 
mukana, hän nauraa. 

– Ja olen onnellinen, että saan jakaa 
sitä tietotaitoani, jota on kertynyt tässä 
vuosikymmenten aikana. Minulla on hyvin 
rakkaudellinen olo siellä kansanmusiikin 
aineryhmän harmonikkaluokassa. ❖

 

Maria Kalaniemen  
aktiivisia yhtyeitä
◆ Maria Kalaniemi ja Timo Alakotila
◆ MoD Desirée Saarelan kanssa 
◆ Ramunders Döttrar Marianne Maansin 

kanssa 
◆ Maria Kalaniemi ja Eero Grundström 
 

Muita yhtyeitä
◆ Niekku 
◆ Aldargaz 
◆ Accordion tribe 
◆ Tango-orkesteri Unto 
◆ Ilmajousi – Luftstråk 
◆ Helsingin kaksrivisnaiset 
◆ Vesa-Matti Loirin yhtye 
◆ Katri-Helena & Superpelimannit 

◆ Lukuisia levytyksiä eri yhtyeillä sekä  
vierailuja eri levyillä 

 

Omia viimeaikaisia  
julkaisuja
◆ Svalan 2017 
◆ Åkerö 2011 
◆ Vilda Rosor 2010 
◆ Bellow Poetry 2005 

INFO

sä harmooninsoittaja-huuliharpisti Eero 
Grundströmin kanssa valokuvataitei-
lija Elina Brotheruksen videoteoksiin, 
joissa käsitellään kevyiden asioiden ohella 
myös vaikeita aiheita. Vaatii rohkeutta eri 
taiteilijoilta käsitellä elämän kipupisteitä, 
kuten mielenterveyttä, lapsettomuutta 
tai muistisairautta, josta Kalaniemellä on 
omakohtaista kokemusta äitinsä takia. 

Yhteistyö duo Saarelan kanssa on poi-
kinut syksyllä ilmestyneen levyn, jossa on 
nimileikki: MoD tarkoittaa paitsi ”Maria 
och Desirée”, myös rohkeutta tai urhool-
lisuutta.

– Se on pienimuotoista ja herkkää 
musisointia, mutta samalla myös kahden 
naisen roadtrip monenlaisiin tunnelmiin, 
summaa Kalaniemi lunkisti tien päältä, 
kun soitan hänelle maaliskuussa kiertu-
een aikana. Levyntekoprosessin aikaan 
molemmat käsittelivät raskaita asioita. 
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N
äin kirjoitti suomalaisen ta-
sa-arvon tienraivaaja, toimit-
taja ja kirjailija Minna Canth. 
Uutteran kirjoitustyön ohella 

Canth toimi myös vuonna 1884 peruste-
tun Naisyhdistyksen Kuopion osaston en-
simmäisenä sihteerinä. Tuolloin yhdistys 
tunnettiin vielä nimellä Yhdistys naisen 
aseman parantamiseksi.

Ei mennyt aikaakaan, kun Suomen 
Naisyhdistys laati tasa-arvo-ohjelman 
vuonna 1885. Yhdistys vaati naisille oi-
keutta yliopisto- ja ammattikoulutukseen, 
samaa palkkaa samasta työstä, oikeutta 
avioeroon myös esimerkiksi pahoinpite-
lyn perusteella, naisten perintöoikeutta ja 
alaikäisten avioliiton kieltämistä. Tapetilla 
oli myös vaatimus naisten äänioikeudesta.

Tavoite äänioikeudesta toteutui pa-
rissa kymmenessä vuodessa. Sittemmin 
myös koulutuksen portit ovat avautuneet 
naisille, ja naiset ovat saaneet oikeuden 
tehdä työtä ilman miehen holhousta. Tuo-
rein voitto Minnan ja Naisyhdistyksen lis-
talta saavutettiin 134 vuotta myöhemmin 
tänä keväänä, kun eduskunta äänesti ala-
ikäisten poikkeusluvalla haettavan avio-
liitto-oikeuden historiaan.

Näistä ja monista muista saavutuk-
sista on syytä iloita.

Minnan silmin  
2010-luvun Suomessa

”Naisen työala tulevaisuudessa on laaja, hänen tehtävänsä tärkeä.  
Mitä vuosisadat, vuosituhannet ovat rikkoneet ja laiminlyöneet,  

se kaikki tulee hänen korjata ja parantaa.”

Teksti Eva Biaudet

Tasa-arvon virstanpylväistä  
kohti takapakkia?

”Kun naiset ovat suljetut riveistä 
pois, on silloin toinen puoli ihmis-
kuntaa lamassa, ja luonnollisesti 
toinenkin puoli semmoisesta epä-
suhtaisesta tilasta kärsii.” 

Minna oli aikansa radikaali ajattelija ja 
keskustelija. Jotain hänen ajatustensa 
rohkeudesta kertoo, että moni hänen yli 
100 vuotta sitten ajamistaan asioista ei 

”Naisen euro on  
Suomessa yhä vain 
84 senttiä.”
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>

ole vieläkään toteutunut. Uskomatonta 
kyllä, näihin tavoitteisiin kuuluu esimer-
kiksi samapalkkaisuus. Naisen euro on 
Suomessa yhä vain 84 senttiä.

Moni tasa-arvon osa-alue on ottanut 
suoranaista takapakkia 2010-luvun Suo-
messa. Tämä on tosiasia: Suomi putosi 
joulukuussa 2018 julkistetun Maailman 
talousfoorumin (WEF) tasa-arvoindek-
sin sijoituksissa mitalisijoilta neljänneksi 
Islannin, Norjan ja Ruotsin taakse. Eu-
roopan tasa-arvoinstituutin (EIGE) ver-
tailun mukaan Suomi on puolestaan yksi 
harvoista EU-maista, joissa taloudellisen 
ja yhteiskunnallisen vallan tasa-arvo on 
taantunut viime vuosina. Työn ja perheen 
yhteensovittamisen mahdollisuuksia tar-
kastelleessa tuoreessa vertailussa sijoi-
tuimme vasta sijalle 10. Minna voisi ky-
syä: Tätäkö tarkoittaa olla sukupuolten 
tasa-arvon mallimaa?

On selvää, että aikanaan naisten pe-
rusoikeuksien ja aseman puolesta taistel-
leet suffragetit ja naisasianaiset, Minna 
muiden muassa, eivät katsoisi tilanteen 
kehittymistä riemuissaan.

Onneksi tilanne ei ole toivoton. Ta-
sa-arvon takapakin ei tarvitse jatkua. Su-
kupuolten tasa-arvoa edistetään monilla 
foorumeilla niin Suomessa kuin maail-
malla. Naisjärjestöjen Keskusliiton vuo-
sikokous hyväksyi liiton hallitusohjel-
matavoitteet 2019–2023 yksimielisesti 
marraskuussa 2018 kaikkiaan 59 jäsen-
järjestön voimin. 

Yhteisiin hallitusohjelmatavoittei-
siimme kuuluvat muun muassa ansiosi-
donnaisten vanhempainvapaiden pi-
dentäminen 18 kuukauteen 6+6+6-mallin 
mukaisesti, raiskauslainsäädännön muut-
taminen suostumusperustaiseksi sekä 
translain uudistus ihmisoikeuksia kun-
nioittavaksi. Lisäksi edellytämme, että 
uusi hallitus laatii välittömästi kunnian-
himoisen tasa-arvo-ohjelman.

Barrikadeilla naisten  
oikeuksien puolesta

”Kaikkea muuta, kunhan ei vaan 
nukkuvaa, puolikuollutta elämää!”

Jos kertoisin Minnalle suomalaisen ta-
sa-arvon tilasta juuri nyt, hän olisi toden-
näköisesti turhautunut. Hän olisi turhau-

tunut siitä, että naisen työ ei vieläkään 
ole yhtä arvokasta kuin miehen. Häntä 
hävettäisi, että Suomessa ei edelleen-
kään ole suostumukseen perustuvaa rais-
kauslainsäädäntöä. Hän tuskin uskoisi 
korviaan, kun kuulisi, että Suomessa on 
ihmisoikeuksia sortava translaki.

En haluaisi nähdä Minnan reaktiota, 
kun kävisi ilmi, että nainen on toiminut 
itsenäisen Suomen presidenttinä kerran, 
ja pääministerinä yhteensä yhden vuoden 
ajan. Toisaalta: Kuten me naisjärjestöis-
sä, myös Minna sisuuntuisi vaikeuksien 
ja vastatuulen edessä. Hän olisi valmis 
toimimaan entistäkin tarmokkaammin 
tasa-arvoisen yhteiskunnan puolesta.

Kuten tiedämme, Minnalla oli run-
saasti mielipiteitä, eikä hän pelännyt ot-
taa kantaa. Nykyään hän kenties protes-
toisi eduskuntatalon edustalla yhdessä 

muiden tasa-arvon puolustajien kanssa 
niin kansallisten kuin kansainvälisten ta-
sa-arvokysymysten puolesta. Minna kirit-
täisi rohkeita nuoria naisia näiden tiellä 
vaikuttamisen maailmaan, ja kannustaisi 
arkoja käyttämään häpeilemättä ääntään.

Naisia tarvitaan  
enemmän kuin koskaan

”Niin kauan kuin sukupuolten suh-
de ei perustu tasa-arvoon, ei voi 
puhua rakkaudesta, ei oikeusval-
tiosta eikä yhteiskunta voi mer-
kittävästi kehittyä.”

Meidän aikanamme kansainvälisyys 
on selviö. Eri foorumien edustajat käy-
vät jatkuvaa vuoropuhelua yli maiden- ja 
mannertenvälisten rajojen, oli kyseessä 
sitten tasa-arvo tai muu teema.

En voi olla pohtimatta, miten valtavan 
tasa-arvopanoksen Minna antaisi tänään 
globaalisti. Kansainvälisiin keskusteluihin 
ja ilmiöihin perehtyminen oli Minnalle 
tärkeää jo 1800-luvulla. Jos Minna eläisi 
nyt, hän taistelisi globaalissa maailmas-
sa kaikkien ihmisten luovuttamattomien 
ihmisoikeuksien puolesta. Tästä olen va-
kuuttunut.

Naiskysymyksen lisäksi myös vähä-
osaisten asiat olivat Minnalle tärkeitä. 
Siksipä uskon, että Minna vaatisi mei-
tä toteuttamaan sellaista globaalia il-
mastopolitiikkaa, joka suojaa erityises-
ti kehittyvissä maissa asuvien tyttöjen 

”Tasa-arvon edistämisen 
on oltava kaikkien  
sukupuolten yhteinen 
asia.”
- Eva Biaudet
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ja naisten ihmisoikeuksia. Kenties Minna olisi tällä 
hetkellä etunenässä tukemassa esimerkiksi nuoren 
ruotsalaistytön, Greta Thunbergin, taistelua ilmas-
tonmuutosta vastaan.

Kun Minna katsoisi rauhanneuvottelupöytiin, hän 
näkisi niiden kokoonpanossa rutkasti parantamisen 
varaa. Rauhanneuvottelupöydissä naisten osuus on 
toistaiseksi häviävän pieni. Naiset täytyy ottaa ny-
kyistä useammin mukaan rauhan edistämiseen, sillä 
siten rauha on tutkitusti kestävämpää.

Samaan aiheeseen kiinnittivät huomiota Euroo-
pan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkea edustaja Federica Mogherini sekä UN Wo-
menin pääjohtaja Phumzile Mlambo-Ngcuka, kun he 
puhuivat New Yorkissa naisten oikeuksiin keskitty-
vässä CSW-istunnossa maaliskuussa. Vuosittain jär-
jestettävään istuntoon osallistui 9000 naista ympäri 
maailmaa. Sekä Mogherini että Mlambo-Ngcuka ker-
toivat kokouksessa keskusteluistaan sellaisten nais-
ten kanssa, jotka ovat olleet edistämässä kotimaansa 
konfliktin ratkaisua. Mogherini totesi, että kestävän 
rauhan rakentaminen Syyriassa ja Jemenissä vaatii 
naisten ääntä: ”Maan jokaisen kansalaisen täytyy 
voida kutsua maataan omaksi kotimaakseen. Ilman 
puolta väestöstä ei rauhaa ole mahdollista rakentaa.”

Ihmiskunnan suunta  
riippuu naisten suunnasta

”Naiskysymys ei ole ainoastaan naiskysymys, 
vaan ihmiskunnan kysymys.”

Paljon on vielä tekemättä, ennen kuin saavutamme 
aidosti tasa-arvoisen Suomen ja maailman. Tämä käy 
ilmi jo tarkasteltaessa Suomen Naisyhdistyksen yli 
satavuotisten tavoitteiden toteutumista.

Mietin usein, miksi tasa-arvon saavuttaminen 
käytännössä on niin vaikeaa. Meillä on käytössäm-
me kaikki mahdollinen tieto, mutta puuttuuko liian 
monilta päättäjiltä tahtoa? Suomessa useimmat 
merkittävät vallankäyttäjät kyllä puhuvat periaat-
teessa tasa-arvon puolesta, mutta on valitettavaa, 
kuinka usein nämä kauniit puheet jäävät leijumaan 
täyttymättöminä ilmaan.

Jotta saavutamme tasa-arvon, tarvitsemme kaikki 
mukaan. Ei riitä, että naiset tekevät tasa-arvoa yksi-
nään, vaan tasa-arvon edistämisen on oltava kaik-
kien sukupuolten yhteinen asia. Aikamme Minna olisi 
eturivissä aktivoimassa jokaista yhteiskuntaryhmää 
mukaan kamppailuun tasa-arvon puolesta.

Onhan naiskysymys koko ihmiskunnan kysymys.  ❖

Kirjoittaja on Naisjärjestöjen Keskusliiton  
puheenjohtaja.
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KOLUMNI

OLEN POHTINUT pitkään, miksi retro kiinnostaa. Menneiden vuosikymmenten 
nostalgiaan voi vaipua niin sisustusratkaisuissa kuin musiikissakin, ja vanhan-
aikaisuuden fiilistely yhdistää sukupolvia. Monet nuoret tahtovat kuulemma ol-
la jo mummoja, kutoa sukkaa ja keinua keinutuolissa. Sellaisia mummot ennen 
vanhaan olivat. Koska nuoret tosiasiassa kiiruhtavat kohti ruuhkavuosiaan, he 
toteavat olevansa mummoja henkisesti, ja ostavat räsymattoja.

Tämä kaikki tuo mukanaan paljon hyvää. Kierrätys on kunniassa. YLE Tee-
ma näyttää televisiossa solkenaan klassikkoja. Kun lapsuudenkaverit vaihtavat 
Facebookissa profiilikuvakseen muinaisen luokkakuvansa, muistaa taas, miltä  
L´Orealin lakkapullo tuoksui.

En voi kuitenkaan olla kysymättä: mihin menneisyyden palvontaa tarvitaan? 
Välillä tuntuu siltä kuin kääntäisimme katseemme uppiniskaisesti taaksepäin, 
vaikka suunnan tulisi olla päinvastainen. Miksi täksi hetkeksi riittäisi sen muis-
telu, mikä ennen oli paremmin?

Elin lapsuuteni 1980-luvulla. Asuin talossa, jossa testailtiin maitoseparaattoria 
ja puhuttiin keskukamarista ja peräkamarista. Ystäväni ovat todenneet minulle 
jälkeen päin, että lapsuuteni kuulostaa heidän isovanhempiensa lapsuudelta. 
Siihen mullantuoksuiseen menneisyyteen minäkin muutamia vuosia myöhemmin 
putosin. Aloin kirjoittaa, ja useimmat varhaistuotantoni teoksista ammentavat 
muistoistani. Kirjani ovat fiktiivisiä, mutta silti vain oman kokemuksen kautta 
voi luoda uutta. Minulle oli tärkeää kirjoittaa itseni takaisin siihen kylään ja sen 
sukupolvien ketjuun, josta olin lähtenyt. Toisinaan kuitenkin pohdin, tulisinko 
ikuisesti hakemaan runoni kaukaa takaani. Tulevatko tekstini aina olemaan vä-
hän haikeita, hetkeen pysähtyneitä? 

Mikään ei muutu, ennen kuin kaikki muuttuu, on Erno Paasilinna sanonut, 
ja niin kävi minullekin. Yhtäkkiä löysin itseni tilanteesta, jossa opettelin kaikin 
voimin nykyaikaisen proosan kirjoittamiseen tarvittavaa vauhdikasta horison-
taalista etenemistä. Ennen sitä olin kuitenkin alkanut pyrkiä kohti tulevaisuutta 
elämässäni, omassa arjessani.

Monia tulevaisuus kuitenkin pelottaa. Sitä täytyisi tehdä jotain tälle yhteis-
kunnalle ja ennen kaikkea omalle tukkatyylille. Entä jos ei osaa? Houkutteleeko 
nostalgia siksi, että menneen maailman ongelmat on jo ratkaistu (paitsi etteivät 
ne tietenkään ole, vaan voivat tulla takaisin) eikä muutoksia tarvita? Kuusikym-
mentäluvun graafiset kuosit ovat kauneimpia siksi, että ne on kauan aikaa sitten 
kauniiksi päätetty? Jos ne kestävät aikaa, niin minäkin kestän?

Voi olla, että teen liian suoria johtopäätöksiä. Ihmiseen mahtuu sekä tuleva 
että mennyt. Rakastanhan yhä räsymattoja. Kodistani löytyy yli satavuotiaita esi-
neitä ja huonekaluja enkä tule milloinkaan luopumaan pölyisestä kirjahyllystäni.

Mutta jos tulevaisuus alkaa pelottaa, vedän sen varalta päälleni nuorten 
suunnittelijoiden valmistamaa ympäristöystävällistä vaatetta ja kuljeskelen kau-
pungin rakennustyömaiden liepeillä. Antaa koneiden päristä, täällä rakennetaan 
uusia olosuhteita, uskalletaan muokata maailmaa! ❖

Kirjoittaja on Helsingissä ja Reykjavikissa asuva kirjailija.

Mitäs me retroilijat

Vilja-Tuulia Huotarinen
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A
loitin illan kuuntelemalla Tiina 
Piilolan mielenkiintoisen luen-
non Kalevalan naisista. Piilola 
rinnasti Kalevalan voimanaiset 

nykyajan naisiin löytäen monenlaisia yh-
täläisyyksiä. Hän nosti esiin kolme erilaista 
muottia, joihin Kalevalan naisia on yritetty 
pakottaa. Ensimmäinen rooli on miehisen 
halun kohde: nuori ja kaunis, kuten Aino 
on. Toinen tapa olla nainen Kalevalassa 
on miesten auttajana toimiminen, jos-
ta Lemminkäisen äiti käy esimerkkinä. 
Kolmas on miesten vastustaja, joka yk-
sinoikeudella sopii Louhelle kuin kannel 
Väinämöisen kouriin. 

Piilola nosti esille kuitenkin tärkeän 
huomion: naiset eivät taivu Kalevalassa-
kaan näihin raameihin, joita miehet ovat 
heille yrittäneet antaa. Naiset sen sijaan 
muuttuvat eri tavoin, mystisestikin. Esi-
merkiksi Aino ei suostu Väinämöisen ha-
viteltavaksi, vaan muuttuu ihmeelliseksi 
kalaksi, Vellamon neidoksi. Tämän Piilola 
rinnastaa nykyaikaiseen introverttiuteen, 
tarpeeseen vetäytyä yksinäisyyteen maa-

Tarinat synnyttävät 
kulttuurin ja yhteisön

Pirran toimitus vieraili Kalevalan päivän etkoilla Kansallismuseossa  
helmikuun lopussa. Ensimmäistä kertaa järjestetty  

Jatka tarinaa! -tapahtuma rakentui nimensä mukaisesti  
erilaisten tarinoiden varaan. 

Teksti Karoliina Randelin, kuvat Maija Huitu

ilman hälinästä ja menosta. Lemminkäi-
sen äiti taas on Piilolan tutkimusten ja 
erään tulkinnan mukaan shamaani, sillä 
hän pelastaa lapsensa puhumalla luon-
non kanssa ja vaskisen haravan, aikansa 
huipputeknologian, avulla. Lemminkäisen 
äidin voi nähdä myös ultimaattisena kier-
rättäjänä, sillä hän lopulta kierrättää myös 
lapsensa. Louhen muodonmuutos taas on 
kenties näyttävin: hän muuttuu tuttuun 
tapaan mahtavaksi sotakotkaksi ja lähtee 
kostamaan kokemiaan vääryyksiä.

Yhteisöllisyyden kehä

Piilolan erinomaisen luennon jälkeen 
siirryin avajaistilaisuuteen, jonka Wil-
son Kirwa aloitti vauhdikkaalla ja iloisella 
tavalla. Kirwa johdatti ensin koko yleisön 
tarttumaan toisiaan kädestä kiinni, niin, 
että muodostimme yhden ison piirin Kan-
sallismuseon freskon alle. Puhe käsitteli 
yhteisöllisyyttä ja Kirwa rinnasti muodos-
tamamme piirin Kansallismuseon katon 
pyöreään muotoon: muodostimme yhdes-

sä konkreettisesti yhteisöllisyyden ketjun. 
Tarinat luovat yhteisöllisyyttä! 

Yliluonnollisen lumo

Avajaisista ilta jatkui aavetarinoiden hyy-
tävässä maailmassa. Kummitustarinapa-
ja pidettiin yksinoikeutetusti Jakkarilan 
salissa, jossa kerrotaan Kansallismuseon 
kummituksenkin, valtionarkeologi Hjal-
mar Appelgren-Kivalon, kummittelevan. 
Kansallismuseon levoton sielu räpsyttelee 
kertomuksien mukaan valoja. Vaikka tällä 
kertaa valot eivät vilkkuneet, toimi Jakkari-
lan sali hämärässä valaistuksessaan, tum-
mine seinämaalauksineen ja narisevine 
lattioineen erinomaisena tilana kylmien 
väreiden nostattamiseen. Tarinapajaa pi-
ti Haamu Kustannuksen perustaja Tiina 
Hautala, joka on kirjoittanut kirjan muun 
muassa suomalaisten hotellien kummituk-
sista. Tarinapajassa keskusteltiin Glo Ho-
tel Art -hotellin kummituksista, Grönvikin 
kartanon hengistä, Seurasaaren aaveista 
ja Aleksanterin teatterin kummajaisista. 
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Etenkin Grönvikin kartanon kummitustari-
nat saivat selkäpiini väreilemään. Hautala vie-
raili talossa, johon ei pääse edes tutustumaan, 
elleivät henget anna ensin lupaa. Kartanon 
omistajan tuli tavata Hautala ja kysyä lupaa 
kummituksilta ennen Hau-
talan vierailua. Luvan kum-
mituksilta saatuaan omistaja 
päästi Hautalan tutustumaan 
kartanoon. Aluksi kartanos-
sa oli rauhallista, mutta noin 
tunnin päästä alkoi tapahtua. 
Eri huoneista kuului erikoisia ääniä ja jopa 
Hautalan selän takaa kuului hiljaista sipsu-
tusta. Hautala tunsi jopa, kuinka joku olisi 
laskenut käden hänen olkapäälleen. Aavetari-
napajan jälkeen olin niin virittäytynyt yliluon-
nollisiin tunnelmiin, että säikähdin oppaana 
toiminutta museon työntekijää ihan ilmaan 
hypähtäen. Vai näinkö sittenkin valtionarke-
ologin museon käytävällä, ken tietää?

Aavetarinoiden jälkeen tutustuin vielä 
Tulen tarinat -pajaan, jossa muisteltiin muun 
muassa Seurasaaressa pidettyjä juhannus-
häitä, joissa juhannuskokon sytytys kuului 
kauniilla tavalla hääjuhlaan. Tässäkin pajas-
sa oli tila valittu tarkkaan: savulle tuoksuva 
savupirtti sopi tulesta tarinointiin kuin syty-
tinruusu saunan kiukaaseen. Pajassa pohdis-
keltiin myös juhannuskokon savun käyttöä 
ennustamistarkoituksiin. Sieltä suunnasta, 
mihin juhannuskokon savu juhannuksena 
suuntautuu, löytyy kansanperinteen mukaan 
myös tuleva puoliso.

Ilta oli nimensä mukaisesti täynnä tari-
noita. Erityiskiitos järjestäjille hienosti jär-
jestetystä tapahtumasta! ❖

Kirjoittaja on Pirran toimitusneuvoston jäsen.

”Tarinapajassa 
keskusteltiin  
kummituksista.”

Rakastetun lyyrikon 
elämä ja runot

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 
www.finlit.fi/kirjat

Saat kaikista SKS:n kirjoista 25 % alennuksen, 
kun käytät ostoskorissa koodia

KALEVALAISETNAISET.

Palo runoiluun, salakihlat, 
 uuvuttavat sairaudet, yhteistyö 
Mika Waltarin kanssa… Saima 

Harmajan tarina on vahva 
kehityskertomus siitä, millais
ta on kasvaa tytöstä naiseksi ja 

noviisista suureksi runoilijaksi. 
Uusi elämäkerta on elämän

makuinen kertomus Saimasta 
runotyttömyytin takana.
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K
irsi Paakkarin innostus tart-
tuu. Hän puhuu paljon ja laveasti, 
mutta päättää lauseensa aina 
konkreettiseen tulokseen. Tulos 

hänellä on mielessä uudessa työssäänkin. 
Muutosjohtaja-sana ei ole hänelle kirous, 
päinvastoin.

– Nykypäivän liiketoiminnassa vain 
muutosjohtajat pärjäävät. Muutos lähtee 
ennen kaikkea ihmisistä, mutta siihen on 
osattava yhdistää prosessit ja toimin-
ta. Vasta näiden kautta saadaan aidosti 
tuloksia. 

Paakkarin työura Kalevala Korussa 
on alkanut henkilökohtaisilla tapaami-
silla, joissa hän tapaa jokaisen yrityksen 
työntekijän. Paakkari on myös pakertanut 
yrityksen tuotannossa saadakseen kuvan 
siitä, miten korut valmistuvat. Yrityksen 
käsityövaltaisuus on tehnyt häneen vai-
kutuksen. 

– Kotimainen käsityötaito ja kotimaas-
sa valmistaminen ovat meidän ylpeyden-
aihe, jotka ovat vahvasti dna:ssamme. 
Voimme aidosti sanoa, että tunnemme 
nimeltä kaikki, jotka meidän koruja val-
mistavat. Sen korostamiseksi tehdään 
tulevaisuudessa entistä enemmän töitä. 

Kalevala Korun vahvuuksina Kirsi 
Paakkari mainitsee tunnetut brändit, ta-
rinan ja vahvan arvopohjan. Tavatessaan 
henkilökuntaa hänelle on kirkastunut, 

Haasteista 
innostuva 

Teksti Petra Nikkinen, kuvat Kalevala Koru

Kirsi Paakkari valittiin helmikuussa Kalevala Korun uudeksi toimitusjohtajaksi. 
Hän on muutosjohtaja, joka rakastaa haasteita ja kovia tavoitteita.

että yrityksessä työskentelevät ihmiset 
ovat usein tulleet ja jääneet rakkaudesta 
Kalevala Koruun.  

– Vaikka yritystä on koeteltu, niin usko 
arvoihin ei ole koskaan loppunut. Jokainen 
ymmärtää, että ne keinot, millä silloin pär-
jättiin, eivät enää toimi. Meidän on luotava 
ne keinot, jotka toimivat tässä päivässä.  

Ei ylhäältä alaspäin

Kirsi Paakkari siirtyi Kalevala Koruun Suo-
men Matkatoimiston, nykyisen Amex 
GBT:n, toimitusjohtajan paikalta, jossa 
hän luotsasi viimeisten kuuden vuoden 
pestinsä aikana tappiolla olevasta yrityk-
sestä voitollisen. Kun headhunter soitti, 
Paakkari oli valmis muutokseen. 

– Koin, että työni edellisessä tehtäväs-
sä oli tehty. Oli aika lähteä eteenpäin. Kun 
minulta kysyttiin kiinnostusta Kalevala 
Koruun, olin aivan innoissani. 

Uudelle toimitusjohtajalle kipparin 
paikka tunnetussa brändiyrityksessä on 
inspiroiva mahdollisuus.

– Tämä on upea tehtävä. Olen ollut 
koko työurani palvelujen myynnissä ja nyt 
saan olla yrityksessä, jossa tehdään iloa 
tuottavia, kauniita koruja ihmisille. Tämä 
on myös oppimismatka minulle – tunnen 
toimistotyön, markkinoinnin, myynnin ja 
talouden aiemmista tehtävistäni, mutta 
käsityöläisyys, oma tuotanto ja koko kult-
tuurinäkökulma ovat uusia ja kiinnosta-
via asioita. 

Kirsi Paakkari haluaa heti poistaa en-
nakkoluuloja, että hän johtaisi henkilö-
kuntaa ylhäältä alaspäin. 

– En mieti lainkaan näin. Hyvä johta-
minen on ihmisten osaamisten valjas-
tamista parhaimpaan käyttöön. Haluan 
luoda sellaisen kulttuurin, jossa meidän 
kaikki asiantuntijamme pääsevät aidos-
ti vaikuttamaan oman ammattitaitonsa 
kautta. Se viisaus ei asu yläkerrassa, vaan 
johdon tehtävänä on asettaa henkilöstölle 
suunta, jota kohti mennään. On tärkeää 
kannustaa ihmisiä viemään uusia asioita 
eteenpäin ja miettimään asioita uudella 
tavalla. 

Vaikka Paakkari ei vaikuta ulkoisesti 
kovalta, niin tulevan toiminnan tavoit-
teet ovat sitäkin kovemmat. Liikevaihdon 
kasvu, kansainvälisyys, malliston, myynnin 
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ja markkinoinnin kehittäminen...  Hän pe-
räänkuuluttaa rohkeutta ja halua tehdä 
asioita uudella tavalla. 

– Muutos lähtee ihmisistä. Asetamme 
rohkeat tavoitteet, uskallamme unelmoida 
niistä ja lähteä tavoittelemaan vähintään 
sitä, missä yritys oli 1990-luvun puolivä-
lin jälkeen. Itse näen, että me haluamme 
mennä vieläkin pidemmälle. Siihen tarvit-
semme myös kansainvälistä menestystä. 
Tarvitsemme lisää liikevaihtoa ja voimme 

sitä kautta investoida meidän kasvuun. 
Lumipalloefektin luominen on tärkeää. 
Ainoastaan rohkeiden tavoitteiden kautta 
saadaan hyviä tuloksia. 

Elsan jalanjäljissä tässä päivässä 

Aloittaessaan uudessa tehtävässä toimi-
tusjohtaja Kirsi Paakkari kertoo tutustu-
neensa Kalevala Korun historiaan ja sitä 
kautta yrityksen luoneeseen tulisieluiseen 
Elsa Heporautaan. Paakkari oli vaikuttu-
nut lukemastaan. 

– Kun olen lukenut Elsan tarinaa, mie-
leeni on piirtynyt kuva päämäärätietoises-
ta naisesta, jolla on ollut aina oma suunta. 
Mikä tahdonvoima ja usko itseensä sekä 
tärkeäksi katsomaansa asiaan!

Samaa linjaa Paakkari haluaa tuoda 
Kalevala Koruun. Ei sitä, mikä vuonna 1937 
oli vallalla, vaan ajattomuutta, aitoutta ja 
ajankohtaisuutta tuotuna tähän päivään. 
Heporauta kantoi huolta sosiaalisesta 
hyvinvoinnista, mutta bisnes oli sidottu-
na siihen tiukasti kiinni. Reilut 80 vuotta 
myöhemmin Paakkari allekirjoittaa samat 
ajatukset.  

– Haluan säilyttää yrityksen vahvan 
sosiaalisen vastuun ja vahvan arvopohjan. 
Emme kuitenkaan voi lähteä liikkeelle pel-
kän aatteen voimalla, vaan meillä on oltava 
raudanluja bisnes takana – aivan kuten 
Elsallakin. Meidän on tehtävä rahaa, jotta 
sillä rahalla voimme tehdä hyvää ja pääs-
tä vaikuttamaan yhteiskunnallisesti.  ❖

”Ainoastaan rohkeiden  
tavoitteiden kautta saadaan 
hyviä tuloksia.”

Tuore  
kalevalainen 
nainen
”Uuden tehtäväni myötä olen 
liittynyt Espoon Kalevalaisiin 
ymmärtääkseni paremmin yh-
distysten toimintaa. Näen, että 
omistajajärjestö on toiminnas-
samme tärkeä osapuoli. On 
tärkeää keskustella sellaisista 
asioista, jotka eivät riko arvo-

pohjaa, mutta tuovat aidosti 
uutta kasvua yritykselle.”

INFO
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M
inna Canthin päivää vietet-
tiin maaliskuussa. Minnas-
ta tämäkin juttu sai alkun-
sa. Anna-Liisa, Hanna, Mari, 

Maria ja Sylvi ovat kaikki Canthin teosten 
henkilöitä ja löytyvät myös Anne Helttusen 
ja Tuula Uusi-Hallilan kirjoittamasta teok-
sesta Naisia nimittäin (SKS 2019). Kirjassa 
esitellään kirjallisuutemme naishahmoja 
heidän nimiensä mukaan Ainosta Venlaan. 
Mukana on 50 nimeä.

Anne Helttusen ja Tuula Uusi-Hal-
lilan yhdessä toimittamien ja kirjoitta-
mien teosten lista on pitkä. Osa kirjoista 
on lukemistoja, joissa esitellään jonkin 
tietyn ajankohdan tai kirjailijan keskeistä 
kirjallista tuotantoa. Osa teoksista taas 
on enemmänkin tiettyyn teemaan liit-
tyviä hyödyntäen koko kirjallisuutemme 
kenttää. Tekee mieli kuvata näitä teoksia 
löytöretkiksi kirjallisuuteen.

Miten syntyi idea lähestyä  
kirjallisuuttamme siinä esiintyvien 
naisten ja heidän nimensä kautta?

– Kiinnitimme huomiota siihen, että kir-
jallisuuden Ellit, Hannat ja Saarat ovat 
yllättävän samanlaisia hahmoja. Halusim-

me selvittää, päteekö havainto muihinkin 
nimiin. Samalla oli hauskaa kertoa siitä, 
miten monenlaisia naisia kirjallisuudes-
samme onkaan.

Kun kirjailija antaa henkilölleen nimen, 
hän tietää, minkälainen tämä kuvitteelli-
nen ihminen on ja mitä tälle teoksen maa-
ilmassa tapahtuu. Kirjailija Agatha Chris-
tie on muistelmissaan kuvannut, miten 
hänen nimeämänsä henkilö saattaakin 
saada aikaan sen, että koko kirjoitustyö 
pysähtyy ja jatkuu vasta, kun hän on an-
tanut henkilölle uuden nimen. Myös kir-
jailija Orvokki Autio on kertonut, että on 
joskus vaihtanut henkilönsä nimen kesken 
kirjoitusprosessin, kun on alkanut tuntua 
siltä, että henkilö ei toimikaan nimensä 
mukaisesti. Kirjailija Minna Lindgren taas 
on sanonut, että ei osaa kirjoittaa, ellei 
tiedä henkilönsä nimeä.

Miten jaoitte tehtävät?  
Kirjallisuuden kenttä on melkoisen 
laaja. Ketkä pääsivät mukaan,  
ketkä jäivät ulkopuolelle?

– Otimme mukaan vain sellaisia nimiä, 
jotka esiintyvät jo klassikoissa mutta tois-
tuvat eri aikakausina. Jouduimme jättä-

mään pois paljon itsellemmekin tärkeitä 
teoksia, ettei sivumäärä olisi paisunut 
kohtuuttomasti. Kumpikin poimi itsel-
leen läheisiä naishahmoja ja kirjoitti sii-
tä muutaman sivun juttunsa. Sitten toki 
luimme toistemme tekstejä ja annoim-
me paikoin ankaraakin kritiikkiä. Vaikka 
kaikki kirjat olivat ennestään tuttuja, nyt 
saimme niihin aivan uuden näkökulman. 
Itsekin yllätyimme, miten suuri merkitys 
henkilöiden nimillä on myös tulkinnalle.  

Antaessaan henkilölleen nimen kirjaili-
ja antaa samalla lukijalle vihjeitä henkilös-
tä. ”Lukijalle nimi on enne,” sanovat Anne 
Helttunen ja Tuula Uusi-Hallila. 

Raamattu on ilman muuta yksi tär-
keä lähde, jonka nimistä iso osa kantaa 
mukanaan monia merkityksiä, vaikkapa 
Mariat, Martat ja Saarat. Myös kotimaiset 
ja osin myös ulkomaiset klassikot anta-
vat nimiään kierrätykseen. Esimerkkeinä 
mainittakoon Kalevalan Aino, Seitsemän 
veljeksen Venla ja Minna Canthin Hanna.

Kirjallisuuden henkilöillä voi joskus 
olla myös selvä yhteys todellisiin ihmisiin. 
Orvokki Autio valitsi Pesärikko-trilogiansa 
päähenkilön nimeksi Armin, koska se on 
Suomessa niin latautunut nimi: mieleen 
tulevat Armi Kuusela ja Armi Ratia, ja ro-

Ainot ja Martat ja Tiinat
Kaunokirjallisuutemme henkilöiden nimet avaavat  

uusia näkökulmia kirjallisuuteemme ja sen tutkimukseen.

Teksti Sirkka-Liisa Mettomäki, kuva Jouni Harala
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maanin ilmestyessä 1980-luvulla lukijoille 
oli tuttu myös Armi Aavikko. Tiedossa 
on myös, että useammallekin kirjailijalle 
puhelinluettelo on oiva apu, sieltä löytyy 
laaja etu- ja sukunimien kirjo.

Tärkeä viesti lukijalle on Anne Helttu-
sen ja Tuula Uusi-Hallilan mukaan myös 
se, jos teoksen päähenkilöllä ei ole nimeä 
lainkaan. Minäkertoja ei paljasta nimeään, 
ja kaikkitietävälle kertojalle päähenkilö voi 

olla vain hän. Ainakin itselleni tällainen 
tilanne aiheuttaa hieman epävarmuutta, 
ehkä jopa ahdistusta. Kuka puhuu, voi-
ko häneen luottaa, mistä tässä oikein on 
kysymys?

Kirjailijalle hänen henkilöidensä nimet 
ovat selvästi hyvin tärkeitä sekä juonen 
että koko rakenteen kannalta. Voisi sanoa 
aikaisempaan viitaten, että jos nimi on lu-
kijalle enne, niin kirjailijalle se on tienviitta.

Mieleeni ei tule kirjallisuuden alalta 
tutkimusta, jossa keskiössä olisi ollut ni-
menomaan henkilöiden nimet, olivat he 
sitten naisia tai miehiä. Anne Helttunen 
ja Tuula Uusi-Hallila, onko kirjallisuuden-
tutkimusta tehty tästä näkökulmasta, ja 
jos ei ole, löytyykö asialle syytä tai syitä?

– Suomeksi tutkimusta on hyvin vä-
hän. Joitakin opinnäytteitä on tehty lä-
hinnä lasten- ja nuortenkirjallisuudesta. 
Kirjallisuuden ja nimistön tutkimuksen 
yhdistäminen on vaativaa ja jää kahden 
tutkimuskentän välimaastoon. 

Lopuksi on vielä pakko kysyä:  
Mikä kirjallisuutemme naisnimi  
on suosikkisi ja miksi?

Anne Helttunen: Mataleena on kama-
luudessaan ja hulluudessaan vaikuttava 
kirjallisuuden hahmo. Kantelettaren Ma-
taleenan virrestä alkaen Mataleenat ovat 
olleet suomalaisen kirjallisuuden syntisiä 
naisia. Naisia, jotka joutuvat kalliisti mak-
samaan entisestä elämästään. Joel Leh-
tosen Mataleena on nuorena ollut kaunis 
ja ylpeä tyttö, nyt hän makaa raihnaise-
na ja sokeana poikansa perheen töllin >
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pahnoilla. Anu Kaipaisen Mataleena ja 
maailman lapset kertoo myös maailmal-
lisesta ja pinnallisesta Mataleenasta, joka 
herää tajuamaan omat pahat tekonsa ja 
rankaisee itse itseään rankimmalla tavalla.

Tuula Uusi-Hallila: Nostan esiin Sal-
men. Nimi on tullut meille 1880-luvulla 
Virosta, jossa se on tuttu jo kansanru-
noista ja Kalevipoegista. Salme tuo mie-
leen salmi-sanan eli vesiyhteyden kahden 
isomman vesialueen välillä. Juuri yhdis-
täjiä ovat myös kirjallisuuden tunnetut 
Salmet: Salme Hänninen Eeva Joenpellon 
Lohja-sarjassa ja Salme Malmikunnas Kari 
Hotakaisen Ihmisen osassa.

Kun sain Naisia nimittäin -teoksen 
käsiini, tarkistin tietenkin ensimmäisenä, 
onko siellä Sirkka-Liisa. No, ei ollut, Liisa 
sentään oli. Nyt koko teoksen luettuani 
mietin sitä, että vastaisuudessa uskon 
kiinnittäväni enemmän huomiota kirjan 
henkilöiden nimiin. Miksi kirjailija on va-
linnut juuri tuon nimen, olenko samaa 
mieltä nimen ja hänen toimintansa yh-
teensopivuudesta, vai onko kirjailija ha-
lunnutkin aikaan saada ristiriidan? Mikä 
mainio näkökulma syksyn lukupiirien tee-
maksi. Käyttäkää vapaasti! ❖

”Lukijalle nimi 
on enne.”

HANNA

Minna Canth piirtää Hannassaan (1886) 
kuvan kiltistä ja nöyrästä säätyläisper-
hetytöstä, joka pursuaa hyviä aikomuk-
sia, toiveita ja haaveita, mutta on kyke-
nemätön toteuttamaan niitä. 

Nuoret Hannat ovat herkkiä ja vai-
kutuksille alttiita. He ovat kuuliaisia per-
hetyttöjä, jotka usein kannattelevat ko-
ko perheen taakkaa. He selittävät asiat 
parhain päin ja siloittelevat tilanteita.

Myös Runeberg runoili Hannasta. 
Runebergin Hanna (1836) on idyllinen 
ja romanttinen kertomus nuoresta ty-
töstä, joka osaa löytää oman onnensa. 
Canthin viisikymmentä vuotta nuorem-
pi Hanna taas on realismin tuote, eikä 
hänelle ole onnea luvassa.

– Naisia nimittäin, 2019

MARTTA

Ruuanlaittoa, leivontaa ja säilöntää, 
pyykkäämistä, silittämistä ja parsimis-
ta, lattian luuttuamista, pölyjen pyyh-
kimistä, ikkunoiden pesua. Tätä on 
Martan työ, loputonta askaretta, joka 
ainakin entisaikaan oli perheen nais-
väen työtä.

Eikös vain Minna Canth antanutkin 
näytelmänsä Papin perhe (1891) pal-
velijalle nimeksi Martta. Canthin Mart-
ta on kova työihminen, joka kuitenkin 
sekavissa tilanteissa pitää yllä tuttua ja 
turvallista arkea.

Muista Martoista mainittakoon 
Kiven Nummisuutarien (1864) Martta 
ja Hella Wuolijoen Niskavuori-sarjan 
Martta.

– Naisia nimittäin, 2019
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KORU KERTOO TARINAN

Vaeltavat lintuset 
KORUSEPÄNTAIDOLLA on vanhat juuret. Samat ko-
rusepät ovat valmistaneet ja valmistavat yhä koruja 
erikielisille käyttäjille ammentaen yhteisestä koru-
valikoimasta. Korvakoruissa lintuaihe oli suosittua. 

Raskaat riipuskoristeiset korvakorut olivat yleisiä 
laajalla, Karjalasta aina Uralille asti ulottuvalla alueella. 
Pronssista tai valkometallista valamalla tehdyt korut 
ovat usein kullattuja, ja niissä on punainen tai vihreä 
lasikivi jäljitellen korukiviä. Korun alareunassa on neljä 
tai viisi silmukkaa, joihin kiinnitetyissä riipuksissa on 
granuloinnilla koristeltuja metallihelmiä.

Vienassa, Aunuksessa ja Tverin Karjalassa koruja on 
kutsuttu venäläisperäisellä usńiekka- tai ušńiekka- ni-
mellä. Valokuvaaja I. K. Inha osti vuonna 1894 sellaiset 
tuussat-nimellä Olona Marttiselta Vuokkiniemen Kivi-
järven kylästä. Inha sai tietää, että korvakoruja pidettiin 
yleisesti ennen 1860-lukua. ”Siihen asti ja sitä ennen oli-
vat ne niin muodissa, että jokaisella ne piti olla, jos vaan 
ei köyhyys tai muut estäneet niitä hankkimasta.” Inha 
myös mainitsi, että raskaita korvakoruja pidettiin ”nis-
kanuoran” avulla, joka saattoi olla villanauha tai ohut 
ketju. Arkkitehdit Yrjö Blomstedt ja Victor Sucks- 
dorff tallensivat korvakorut Aunuksesta Muujärven 
kylästä Jyrkisen talosta ja Akonlahdelta Poton talon 
emännältä. Samanlaiset korvakorut on saatu myös 
Bolšaja Gorkan kylästä Tverin Karjalasta vuonna 1903.

Muodoltaan samanlaiset, mutta huomattavasti 
suuremmat korvakorut löytyivät maasta Toksovan Hit-
tolasta Inkeristä. Korun muoto muistuttaa tyyliteltyä 
lintua, jossa on kaksi lasihelmeä, toinen pienikokoi-
nen linnun ”silmänä” ja toinen suurikokoinen keskellä. 
Riipukset ovat rautalanganpätkiä, joihin on pujotettu 
lasihelmiä ja granuloituja riipuksia. 

Venäläiset kutsuivat näitä korvakoruja ’kyyhkysiksi’ 
(ven. голубцы), ja kaarissa on nähty kaksi toisiaan päin 
kääntynyttä kyyhkystä. Hopeisina ja lasikivikoristei-
sina ’kyyhkyset’ olivat käytössä Novgorodin alueella 
1500-luvulta lähtien. Riipuskoristeisissa korvakoruissa 
saattoi lisäksi olla värikästä emalikoristelua. Korvako-
rut kuuluivat myös pohjoisvenäläisten itäisten naapu-
reiden, suomalais-ugrilaisia kieliä puhuvien komien 
juhlapukuun. 

Kolttasaamelaisia korvakoruja piti niiden tallentaja 
kansatieteilijä Ilmari Manninen venäläisvalmisteisina. 
Kolttasaamelaisten koruissa on muista korvakoruista 
erottuva yksityiskohta. Korvakorujen riipuksissa on 
granuloinnilla koristettujen metallihelmien sijasta 
metallilevystä leikattuja rombimaisia lehdyköitä. Kor-
vakorujen koristeena saattoi lisäksi olla valkea tai rus-

Teksti Ildikó Lehtinen

kea untuvatupsu, joka oli saatu joutsenen tai hanhen 
selästä, pyrstön juuresta.

1600-alusta korut levisivät Novgorodista koru-
seppien välityksellä Luoteis-Venäjälle. Solovetskin 
luostari oli hopeasepänkeskus, ja myös Vienanjoen 
kaupungeissa Holmogoryssa ja Arkangelissa toimi 
hopeaseppiä 1600-luvulta lähtien. 

Korun lintusymboliikka puhutteli sekä suoma-
lais-ugrilaisia kieliä puhuvia saamelaisia, karjalaisia 
ja komeja että isovenäläisiä. Rakenteeltaan korun 
alkuperä juontaa juurensa aina Bysanttiin saakka 
200–300-luvuille. ❖
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Vienankarjalaiset korvakorut.  
Suomen kansallismuseo. 

Tervetuloa koruseminaariin  
perjantaina 27.9. klo 13–16  
Suomen Kansallismuseoon! 

Mitä uutta muinaiskoruista? Mistä korut kertovat?  
Milloin korvakoruja alettiin käyttää? Kalevalakorujen 
tunnistusta ja työpaja Tilkusta helmeksi.

Kalevala Korun uutuuksien esittely  
Espan myymälässä klo 17-19. 

Liiton vuosikokous järjestetään seuraavana päivänä  
lauantaina 28.9. Helsingin keskustakirjasto Oodissa.
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H
uomaatko toistavasi usein ää-
neen kysymyksiä, joihin et odo-
ta kenenkään ulkopuolisen vas-
taavan? Vaikka osa ihmisistä 

pitää itsekseen höpöttäjiä omituisina, 
voit olla huoleti. Se ei ole yhtään noloa tai 
hävettävää. Itse asiassa itsekseen puhu-
minen saattaa olla todella hyödyllistä ja 
suositeltavaa. 

Aistit apuna

Tarkkailemme maailmaa aistiemme kaut-
ta eli näön (visuaalisuus), kuulon (au-
ditiivisuus), tunnon ja tuntemusten (ki-
nesteettisyys) avulla. Jos kuulo on meille 
luontevin tapa kerätä informaatiota, on 
mahdollista, että myös puhumme pal-
jon ajatuksiamme ääneen. Kuulon kaut-
ta maailmaa havainnoiva on puheessaan 
usein yksityiskohtainen ja tämän huomaa 
myös yksinpuhelusta.

Mitä hyötyä on puhua itsekseen?

Itsekseen puhuminen muun muassa aut-
taa muistamaan, lisää itseluottamusta ja 
hyvää oloa. Meillä kaikilla on tarve tulla 

Itsekseen puhumisen
jalo taito

Teksti Anu Vihonen

Missä silmälasini ovat? Olisiko aika juoda kahvia?  
Lähtisinkö ulos vai katsoisinko telkkaria? 

nähdyiksi ja kuulluiksi. Tunnemme itsem-
me hyväksytyiksi, kun saamme puhua jon-
kun sellaisen kanssa, joka tuntee meidät 
ja on valmis pitämään puoliamme. Ku-
kapa siihen rooliin sopisi paremmin kuin 
oma itse?

Tehtyjen tutkimusten mukaan ääneen 
puhuminen auttaa muistamaan asioita 
paremmin. 

Jos etsimme jotain tavaraa, kannattaa 
sanoa ääneen mitä etsii ja kadoksissa ollut 
tavara löytyy usein helpommin. Tämä joh-
tuu siitä, että ääneen puhuminen aktivoi 
aivojen visuaalista osaa ja kuva etsittäväs-
tä asiasta palautuu mieleen. Saatamme 
näin muistaa nopeammin, missä viimeksi 
näimme kyseisen tavaran. Voit testata tätä 
vaikkapa ajattelemalla juuri nyt, miltä koti-
avaimesi näyttää. Mitä todennäköisimmin 
näit mielikuvan avaimistasi.

Moni luennoitsija puhuu ääneen val-
mistautuessaan esitykseen. Näin ajatuk-
set saadaan kohdistettua pelkästään ky-
seiseen aiheeseen, on helpompi sulkea 
muut asiat mielestä pois ja esitettävä asia 
jäsentyy paremmin.

Ääneen lukemisesta on hyötyä myös 
uuden oppimisessa. Tämä on huomattu 
erityisesti vieraita kieliä opiskeltaessa. 
Kun luemme tekstiä ääneen, tapahtuu 
oppiminen sekä näön että kuulon avulla.  

Puhu itsellesi oikein

On tärkeää kiinnittää huomiota myös sii-
hen, kuinka puhumme itsellemme. Kun 
haluamme kannustusta, kannattaa yksin-
puhelu kääntää toiseen tai kolmanteen 
persoonaan. Vaikutuksen tehokkuus pe-
rustuu siihen, että näin puhumalla etään-
nytämme itseämme asioista ja saamme 
aiheeseen uutta näkökulmaa. Sinä- ja 
hän-muodot kuulostavat nimittäin siltä 
kuin joku toinen puhuisi meille.

On hyvä olla tarkkana siinä, minkä-
laista kieltä itsellemme puhumme ja mi-
tä sanoja käytämme. Itsekseen ääneen 
puhuessa kaikki vielä korostuu. Kun sa-

”Itsekseen puhuminen 
auttaa muistamaan.”
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nomme ääneen vaikkapa “Sinä pärjäät 
kyllä”, “Hienostipa onnistuit jälleen” tai 
“Hän on varsinainen selviytyjä”, alamme 
uskoa sanomaamme paremmin kuin jos 
pelkästään ajattelisimme niin. Tällöin toi-
mimme ikäänkuin omina terapeutteina 
tai kannustavina coacheina. Mielialamme 
kohenee ja itse antamamme kannustus 
saa meidät hyvälle tuulelle ja motivoitu-
maan. Lukuisat menestyneet ihmiset eri 
aloilta ovat kertoneet affirmaatioiden eli 
voimalauseiden ääneen lausumisen kuu-
luvan heidän jokapäiväisiin rutiineihinsa. 

Uskomme puheeseemme myös silloin, 
jos puhumme itsellemme lannistavas-
ti. Mikäli sanomme vaikkapa “Taas sinä 
epäonnistuit”, “Et ikinä ehdi mihinkään 
ajoissa” tai “Aina hän mokaa”, olo tulee 
kurjemmaksi ja mieli apeammaksi. Myös 
sarkasmi on itselleen puhuessa huono 
tyylilaji. Mietipä vaikka sanontaa ”Leuka 
rintaan ja kohti uusia vastoinkäymisiä”. 
Mille polulle uskot tuon sanonnan ohjaa-
van ajatteluasi? Kun muutamme negatii-
viset lauseet positiivisiksi, elämästä tulee 

paljon miellyttävämpää: ”Leuka pystyyn ja 
kohti uusia onnistumisia!”

Sopivassa paikassa

Ääneen puhumisesta on siis pääsään-
töisesti hyötyä. Jos kuitenkin puhumme 
lähes kaikki ajatuksemme ääneen, se voi 
häiritä muiden keskitymistä. Tämä koros-
tuu erityisesti silloin, kun paljon ihmisiä 
työskentelee samassa tilassa. Muiden voi 
olla vaikea tietää puhummeko itseksem-
me vai odotammeko heidän vastaavan 
esittämiimme kysymyksiin. On kuitenkin 
varmaa, että joka kerta, kun sanomme 
ääneen jonkun kysymyksen, keskeytyvät 
lähellämme olevien ihmisten ajatukset. 

Mikäli et vielä puhu ääneen, kokeile 
sen tuomaa tehokkuutta. Jos jo puhut 
ääneen, harkitse milloin se on sopivaa – ja 
onko joitain tilanteita, joissa olisi parem-
pi olla hiljaa. 

Niin ääneen puhumisella kuin puhu-
mattomuudella on oma aikansa ja paik-
kansa. ❖

Anu Vihonen on NLP-kouluttaja, kirjailija ja 
yrittäjä. Hänen intohimonaan on uuden  
oppiminen ja asioiden tutkiskelu.  
Lisätietoa www.neway.fi.
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M
uutettuani Pohjois-Karja-
laan kiinnostuin alueen hil-
jaisuudesta. Strategioihin ja 
markkinointiteksteihin ter-

mi kelpasi, mutta mitä tapahtui risteys- 
asemilla, joilla odotukset, palveluiden tar-
joilijat ja matkailijat kohtasivat? Aloin etsiä 
matkailuyrittäjien näkökulmaa aiheeseen. 
Mistä kumpusi tahto pysyä pusikoissa, 
sitkeys yrittää harvaanasutuilla alueil-
la, joille matkustaminen kestää pienen 
ikuisuuden ja jonne olisi vähintäänkin 
haastavaa löytää perille? Mitä helppous 
ja vaivattomuus matkailijoille tarkoitti? 

Hiljalleen Itä-Suomen yliopistossa 
kypsyi ajatus alkaa soveltaa äänimaise-
matutkimuksen oppeja ja laatia suun-
nitelma matkailu- ja kehityshankkeelle. 
Sen nimeksi tuli Hiljaisuus ja kuuntelu 
matkailuosaamisen resursseina Poh-
jois-Karjalassa, tuttavallisesti Hikuma, 
jonka ensisijainen tavoite oli ymmärtää 
hiljaisuutta, erilaisia kokemuksia ja odo-
tuksia hiljaisuudesta.  

Valtaosan Hikuman käytännön toi-
mista odotettiin kuitenkin liittyvän 
tuotteistamiseen. Samalla tutustuimme 
myös pienimuotoisen palvelutalouden 
hienovireisyyksiin, pienyrittämisen va-
pauksiin, sen rajoihin ja reunaehtoihin. 
Tutkija Tuomo Alhojärvi haastatteli 15 
paikallista yrittäjää ja laati haastattelui-
den pohjalta artikkelin, jossa pohditaan 

Hiljaisuuden 
kuuntelua 

Teksti ja kuvat Noora Vikman

Hiljaisuusmatka voi tarjota kokemuksen siitä, kuinka minimaalisuus onkin 
uutta luksusta. Se on usein ilmaa hengittää ja tilaa vaipua omiin mietteisiin, 

kuunnella itseä ja ympäristöä, jos siihen ei muuten ole aikaa. 

pienyrittämisen taloutta kulttuurisena 
ilmiönä ja sitä, mikä alueen yrittäjiä mo-
tivoi (Äänimaisemissa, SKS 2016).

Kulttuurin- ja äänimaisematutkimuk-
sessa kiinnostus kohdistuu ihmiskokemuk-
sen ymmärtämiseen kulttuurin jatkuvissa 
muuntumisprosesseissa ja siihen, miten 
ihmiset tekevät ympäristöään merkityksel-
liseksi. Kulttuuriin kuuluvaa on myös hiljai-
suus. Itse hahmotin erityisen hiljaisuuden 
kulttuurin, jonka piiriin voi kuulua hyvin-
kin erilaisia arvomaailmoja ja rajapintoja. 

Hankkeen aikana alueen yrittäjät oli-
vat kiinteä osa tutkimusryhmää. Vaikka 
hanke on päättynyt, on verkosto säilynyt. 
Aktiivisimmat yrittäjät löytyvät edelleen 
kuuden kunnan alueelta: Koli (Lieksa), 
Nurmes, Valtimo, Rääkkylä, Ilomantsi ja 
Joensuu. Tieteellisen pohjan ansiosta yrit-
täjät oivalsivat, missä jatkuvan kehittämi-
sen ja kehittymisen tarpeet sijaitsevat. 
Lainaan erästä yrittäjää: ”Opin kuuntele-
maan uudelleen luontoa, luonnon ääniä, 
hiljaisuutta, vakiinnuttamaan pienimuo-
toiset metsäkonsertit ja kaupunkiluon-
nossa toteutetut konsertit ja näkemään 
kokonaispalvelun visuaalisuudenkin en-
tistä tärkeämpänä elementtinä.”

Parhaat hiljaisuusmatkailuhetket ovat 
muuntaneet arjen hohdokkaaksi yhdessä 
äänimaisemia ihmetellen ja kokemuksia 
vertaillen. Kuulokulma tuo vaihtelua ja 
särmää aistimiseen. Hikuman yhteydessä 

puhuimme mielellämme moniaistisesta ja 
-äänisestä hiljaisuudesta. Hiljaisuus ei ole 
äänettömyyttä, vaan mahdollisuus kokea 
pieniä hiljaisia ääniä. 

Kiinalainen tapaus

Kiinalaisen ryhmän matkalaukut ovat len-
täneet jo pitkän matkan suurkaupungista 
toiseen. Matkalaiset seuraavat niitä luu-
kulta ja liukuhihnalta toiselle, tungoksesta 
toiseen. Mikä ihme saa ihmisen ryhtymään 
moiseen ja sietämään sitä? Sitä ihmette-
levät matkalaiset itsekin. Rosa on ainoa, 
joka on varma motiivistaan. Hän huokaa: 
”Siellä on ahhamoja”.

Seuraavalla etapilla eräässä pienessä 
pääkaupungissa matkapaketin etukäteen 
laadittu ohjelma neuvoo ryhmän junaan 
yli viiden tunnin kiskomatkalle kohti itää 
ja pohjoista. Juna pysähtyy hämärtyvän 
helmikuisen pikkukaupungin rautatiease-
malle, jossa odottaa pikkubussi. Se jat-
kaa matkaansa pois kaupungin valoista 
pimeneville, lumisille taipaleille, joilla on 
juuri alkamassa sininen hetki. Joku kes-
keyttää puheenpulinan ja osoittaa hetkeä 
sormella ikkunan läpi: Miten lumi voi olla 
noin sinistä? 

Perillä ryhmä astuu suureen, vanhaan 
hirsirakenteisiin majataloon ja saa kuulla, 
että ennen ensimmäistä eksoottista suo-
malaista ilta-ateriaa he saisivat kylpeä >
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hetken kristallikulhojen äänessä ja vai-
pua hetkeksi omiin oloihinsa. Ääni täyttää 
tilaa ja kulkee pieniin hirren rakoihinkin. 
Kumun lisäksi kuuluu myös antaumuk-
sellista solistista kuorsausta. Kukaan ei 
tönäise kuorsaajaa hereille. 

Kiinalaisten nuorten aikuisten kuuden 
hengen ryhmä uskaltautui helmikuussa 
2014 ensimmäiselle hiljaisuusmatkalleen. 
Koukuttava some, entisestään kiihtyvä 
työtahti ja vastuut, joita ei oikeastaan voisi 
jättää taakse, olivat heille erityisen tuttu-
ja. Pohjois-Karjalassa hiljaisuusmatkalla 
he olisivat halunneet jäädä pidemmäksi 
aikaa lähes joka paikkaan. 

Moni yrittäjä uskoo, että hiljaisuu-
den vetovoimaa tunteva asiakaskunta 
löytyy edelleen pääasiassa ulkomailta. 
Kansainvälisessä markkinoinnissa olemme 
Itä-Suomen yliopistossa ja Hikuma-hank-
keessa myös miettineet ja testanneet, 
onko silence oikea sana, vai pitäisikö käyt-
tää käytetympää slow-termiä. Yrittäjiltä 
olemme saaneet samantapaista palau-
tetta: ”Hiljaisuus sanana on äärettömän 
vaikea.” Moni käsittää hiljaisuuden puhu-
mattomuutena, vaikka niin ei todellakaan 
tarvitse olla! Uskon, että nimen antaminen 
oli kuitenkin tärkeää, sillä hiljaisuuden 

tarpeesta ja odotuksista oli tarpeen pitää 
kohtuullisesti meteliä ja nyt niistä lienee 
helpompi puhua.

Hiljaisuutta, hidastamista  
ja mielenrauhaa

Hiljaisuus on yhdistelmä uutta ja jotain 
valmiiksi annettua, siis elävää perinnettä. 
Piilevä hiljaisuus paljastuu silloin, kun tun-
nelma vaihtuu toiseksi. Myös kontrastit, 
tempo ja rytmi ja niiden muutokset ovat 
tärkeitä kokijansa vaihteluttajia. Moottorin 
pärinä piirtää kenties hiljaisuusmatkai-
lun selkeimmän akustisen rajan. Vaikka 
hiljaisuuden kokemukseen kuuluva mie-
lenrauha on mahdollista saavuttaa häiriö-
tekijöistä huolimatta, ovat lähimaastoon 
kivenlouhimiseen haettu lupahakemus, 
harvaanasuttujen alueiden ylle siirretyt 
lentoreitit, vapaa-ajan moottorikelkkailu ja 
monipäiväiset moottorisahaveistokilpai-
lut kansallispuiston rajalla aiheuttaneet 
hiljaisuusyrittäjien monisärmäiselle am-
mattitaidolle haasteita. Kerran Akka-Kolin 
kalliolla istuessamme laskimme, kuinka 
alhaalla kulkevalla tiellä ohittavan moot-
toripyörän ääni kuului useammankin kor-
viin reilusti yli 20 minuuttia. Hankkeen 
jälkimainingeissa on syntynyt kestävän 
matkailun kriteeristö, joka sisältää myös 
lauselmia hiljaisuuden tärkeydestä.  

Meditatiivisen tilan saavuttamisek-
si suositellaan usein jonkin mekaanisen 
toiminnon kuten käsityön tekemistä. Mo-
net säveltäjät kuvaavat sävellystensä il-
maantuvan mieleen ja tietoisuuteen hil-

jaisuudessa, usein kävellessä. Hiljattain 
kuuntelin nuoren naissäveltäjän teosta 
Paratiisilinnut konsertissa, johon tekijä 
oli saanut inspiraationsa BBC:n luonto-
dokumentista ja kirjoittanut eri soitti-
mien jäljittelemään luonnon ääniä. Suo-
malaisen hiljaisuuden kokemukset ovat 
inspiroineet tutkijoita kokoamaan niitä 
sanakirjaksi (Matkasanakirja hiljaisuu-
teen, ntamo 2018)

Hiljaisuusmatkailu on vaihtoehto niil-
le, jotka eivät kaipaa vauhtia ja vaarallisia 
tilanteita tai mahdollisimman monenlai-
sen kokemista lyhyen loman aikana. Yllä-
tykselliset sääolot tai arvoitus siitä, millä 
hiljaisuus täyttyy, antavat mahdollisuuden 
haastaa oman mukavuudenhalun turval-
lisissa olosuhteissa. Riippukeinussa ma-
koillen voi kuunnella ja löytää paljon sieltä, 
mitä olemassa oleva hiljainen maailma jo 
kätkee sisäänsä. Parhaimmillaan hiljai-
suusmatkalta saa mukaansa matkamuis-
toksi syventyneen luontokokemuksen ja 
elämäntaitoa evääksi omaan arkeen. ❖

Artikkelin ingressi on lainaus Noora Vik-
manin teoksesta Pieni matkaopas hiljai-
suuteen 2015.

Kirjoittaja työskentelee etnomusikologian  
yliopistonlehtorina Itä-Suomen yliopistossa 
Joensuussa. Hän on osallistunut 1990-luvun 
alusta lähtien erilaisiin tutkiviin ja soveltaviin 
ääniympäristön kuunteluprojekteihin ja on 
edelleen kiinnostunut muuttuvasta luonto- ja 
ympäristösuhteesta ja monitieteisen ympäris-
tötutkimuksen mahdollisuuksista jäsentää  
yhteisen tilan ja resurssien käytön mysteeriä.

”Hiljaisuus ei ole 
äänettömyyttä, vaan 
mahdollisuus kokea 
pieniä hiljaisia ääniä.”
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”Runo on esikoiskokoelmastani Etäisten teiden haibun. Se lainaa muotonsa 1600-luvun Japanista, haibun-mestari Matsuo Bashoolta:  
runossa proosaosuuden päättää pieni haiku. Valitsin juuri tämän tekstin Pirtaan sen ajankohtaisuuden vuoksi. Parhaillaan vellova keskus-
telu vanhusten hoivan tilasta järkyttää. Millainen on maailma, jossa määritymme vain kulueränä ja kauppatavarana? Kuka sitä haluaa?

Aika koskettaa meitä jokaista, vääjäämättä. Saman sängyn laidalla istumme, kukin vuorollaan.”

Pirkko Lastikka (s. 1946) on hailuotolainen runoilija, joka parhaillaan viimeistelee toista kokoelmaansa. Esikoisteos Etäisten teiden haibun ilmestyi 
2017. Siinä runo kuljettaa kaakonkulmalta pohjoisiin maisemiin ja meren äärelle.

HETKI RUNOLLE

Siinä he ovat kaikki, matriarkan ympärille asettuneina. Hänen, 
jossa aika lakkaa kulkemasta lineaarista kulkuaan. Hänen, jossa 
aika harppaa lapsuuteen, kerii muistojen kerää, joutuu hukan 
teille, on kateissa, palaa teiltä tiettömiltä. Hän on kuvan keskellä 
käsissä näkymättömät nyörit, ajan virtaa vasten. Sormet rutista- 
vat ruusun vartta. Silmissä hämmästys: näinkö paljon siunaantui 
tyttäriä poikia miniöitä vävyjä uusia ja entisiä pojantyttäriä, tyttä- 
renpoikia tyttärentyttäriä lapsia lapsenlapsia ja koirat pystykorvat 

Hän on keskipisteenä vielä, hänen voimansa, valonsa, hänen 
pimeytensä. 

Mutta tie vie, kivi murtuu. Kuvan reuna haprastuu. Aika syö 
ihmisen. Sängyn reunalla hän istuu käsilaukun kanssa, tahtoo 
pois. Vaik iltasel viel nii kauniist ruskottelloo. 

Muistin ryteikkö – 
kotisi on kaukana. 
Kaikki valmista 
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K
ielentutkijat ovat kuitenkin kyseenalaista-
neet tällaisen näkemyksen. Viestimmepä 
suullisesti tai kirjallisesti, tuotoksestamme 
voi aina havaita, millaiselle vastaanottajal-

le se on suunnattu ja miten tähän suhtaudutaan. 
Samakin asia kerrotaan eri tavoin eri tahoille. Esi-
merkiksi säästä raportoidaan varmasti eri tavoin 
lentokapteenille, joka tarvitsee tietoa tulevan työ-
päivänsä olosuhteista, kuin omalle taaperolle, jolla 
on mielessään huomisen ulkoleikit. Kertomisessa ei 
siis kuulu vain kertojan, vaan monella tavalla myös 
kuulijan tai lukijan ääni tai näkökulma.

Dialogiin vaikuttaa moni

Ihmiskielen olemus on dialogi. Vaikka pitäisimme 
päivän kohtaamisia puivaa synkkää yksinpuhelua 
saunanlauteilla vain löylyn sihistessä takaisin, ju-
pinasta kuitenkin erottuisi, kenen sanomisiin nyt 
jälkiviisaasti otamme kantaa. Puheissamme kaikuu 
siis paitsi kuulijan myös niiden ääni, joiden kanssa 
olemme olleet tekemisissä. Aivan alkuaanhan koko 
kielikykymmekin on perittyä, siis jo lähtökohtaises-
ti ”toisen sanoja”, kuten kulttuurintutkija Mihail 
Bahtin (1895–1975) muotoilee.   

Silti on totta, että kieltä voi käyttää myös vä-
hemmän dialogisesti. Usein esimerkiksi kahvitau-

KIELESTÄ KIINNI

Teksti Toini Rahtu ja Mikko T. Virtanen

Kertoa voi kuunnellen  
– tai sitten ei

Kertomisen voisi äkkiseltään ajatella olevan monologia: yksi puhuva pää viestii 
toiselle, ja vuoron saatuaan tämä vuorostaan muuttuu kertojaksi ja ensimmäi-
nen pää kuuntelijaksi. Varsinkin kirjoitettu viestintä – oli se sitten paperilla tai 

ruudulla – tuntuisi vastaavan käsitystä kertomisen monologisuudesta. 

olla, kapakassa tai verkkopalstalla sorrumme tor-
veamiseen: julistamme ainoaa oikeaa totuutta, 
emmekä ota kuuleviin korviimme vastaväitteitä 
tai muita näkökohtia. Ahdistamme kuulijan tai 
lukijan pelkäksi vastaanottajaksi, jolle emme suo 
tasaveroisen sanojan paikkaa. Oppikirjaesimerkki 
on kategorinen väitelause (”x on y”), joka ilman pe-
rustelua tai selitystä virittää herkästi odotuksen, 
ettei vastaanottaja epäile väitteen totuutta tai näe 
asiaa toisin. Kritiikittä ulkoa opetellun tiedon sym-
boliksi onkin kiteytynyt väitelause hauki on kala. 
Paljas väitelause on myös ehdottomin käskemisen 
keino: kun imperatiivi ei riitä (lopeta!), puemme 
käskyn väitteeksi: nyt lopetat! Australialaiset kie-
lentutkijat James Martin ja Peter White kutsuvat 
tällaista kielenkäyttöä, jossa huomioidaan vain yksi 
näkökulma, yksiäänistämiseksi.

Yksiäänistämiselle läheinen retorinen ilmiö on 
dialogisen tilan supistaminen. Siinä vastapuolen 
näkökanta kyllä huomioidaan, mutta epäkelpona 
tai epäolennaisena. Tyypillisiä keinoja ovat esi-
merkiksi kieltoilmaukset (ei asia noin ole) sekä 
myönnytykset, jotka hyväksyvät tietyn näkökan-
nan mutta kohtelevat sitä toissijaisena tai jopa 
irrelevanttina (totta kai X on tärkeää, mutta – –). 
Erityisesti kirjoitetussa debatissa, jossa vastapuoli 
ei pääse sanomaan väliin, dialogista tilaa voi supis-
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taa rakentelemalla olkiukkoja. Tällöin tukeudutaan 
stereotyyppisiin näkemyksiin siitä, millainen toinen 
on ja miten perustelematon, naiivi tai harhainen 
hänen ajattelutapansa on. Pahimmillaan on kyse 
vihapuheesta: viholliskuvan luomisesta ja esimer-
kiksi jonkin vähemmistön ihmisarvon kiistämisestä.

Puhua toisen kanssa, ei ylitse  

Toisenlainen tapa kertoa oma kantansa on kuunte-
leva kertominen, jossa dialogista tilaa ei supisteta 
vaan avarretaan. Arvoistakin kiistellessämme voim-

me osoittaa halua ymmärtää myös toisin ajattelevia. 
Tämä näkyy kielenkäytössä esimerkiksi kysymys-
lauseina, jotka rakentavat toiselle sanojan paikan, 
tai vaikkapa sellaisina pieninä sanoina kuin ehkä 
tai mielestäni, jotka suhteuttavat oman kantamme 
vain yhdeksi monista. Dialogisen tilan avartaminen 
merkitsee vastapuolen kunnioitukseen perustuvaa 
keskusteluyhteyttä, jossa yhteinen tavoite on ym-
märtää toista eikä juupas–eipäs-taktiikalla selvit-
tää, kumpi väsyy ensin. 

Parhaimmillaan molemminpuoliseen kuuntele-
miseen pyrkivä keskustelu syventää myös itseym-
märrystä. Tämän suuntainen tavoite oli Helsingin 
Sanomien maaliskuussa järjestämässä Suomi pu-
huu -tapahtumassa, jossa oli ennakkokyselyn avulla 
muodostettu mahdollisimman erimielisiä keskus-
telupareja (ks. http://www.hs.fi/sivu/suomi-puhuu). 
Tapahtumaan ilmoittautui lähes 2 800 ihmistä, 
mikä kertoo suomalaisten halusta – näin haluam-
me olettaa – avartaa omaa dialogista tilaansa. ❖

Kirjoittajat ovat kielentutkijoita, jotka toimivat yliopistonlehtoreina Helsingin yliopistossa. He ovat toimittaneet yhdessä 
Susanna Shoren kanssa teoksen Kirjoitettu vuorovaikutus (SKS 2018).

”Arvoista kiistellessämme  
voimme osoittaa halua  
ymmärtää myös toisin  
ajattelevia.”
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ARVIOT

Naisen malliksi
OLISIKO Minna Canthista esikuvaksi tä-
män päivän tytöille? Elina Lappalaisen 
kirjoittama ja Ilona Partasen kuvittama 
kirja rohkaisee lapsiamme kulkemaan omia 
polkujaan, kuten teki Minna Canth ja mo-
net muut suomalaisnaiset. Kirjan alku-
puoli tarjoaa napakan tietoiskun Minnan 
uraauurtavista teoista eri elämänaloilla 
kirjailijana, toimittajana, kauppiaana ja 
työnantajana. Kirja ei tyydy juhlavuoden 
sankarin esittelyyn, vaan jatkaa naisiin, 
jotka ovat omassa ammatissaan olleet 
suomalaisina naisina ensimmäisiä aivan 
maailman mittakaavassakin.

Ihmeellinen Minna ja suomalaiset 
supernaiset paljastaa Minnan ja muiden 
naisten supervoimien salaisuudet; naisia 
urallaan eteenpäin auttaneet luonteen-
piirteet. Esitellyiksi tulevat kehitysbiologi, 
tähtitieteen professori, presidentti, myös 
lapsille tuttua tutumpikin taidemaalari 
sekä tekstiilitaiteilija, yrittäjä ja toimitus-
johtaja. Näiden naisten supervoimiin ny-
kytytön on helppo samaistua.

Vahvoin värein kuvitettu kirja on vaa-
leanpunaisten prinsessakirjojen joukkoon 
tervetullut ja realistisempi vaihtoehto nai-
sen malliksi. Kirjassa esitellyt supervoimat 
auttavat kyllä länsimaisia tyttöjä urapoluil-
laan, mutta valitettavasti koko maailman 
tyttöjä eivät edes Minnan supervoimat 
vielä auta. Olkoot ne kuitenkin meille kai-
kille johtotähtinä. Kirja sopisi käännettynä 
myös kansainvälisiin kehitysyhteisprojek-
teihin tytöille oppikirjaksi. Ahkeran opiskelun ja työn 
vastapainoksi me tytöt tarvitsemme myös ihanuuksia. 
Kirjan lopussa onkin vielä yllätys – paperinukke. ❖

Teksti Sirpa Huttunen

Ihmeellinen Minna ja suomalaiset supernaiset
Elina Lappalainen ja Ilona Partanen, Tammi 2019.

Noitakasvien  
käsikirja
FT SINIKKA PIIPPO on julkaissut kymmeniä 
kirjoja ja artikkeleita luonnonkasvien käy-
töstä. Osa hänen kirjoistaan on vakavas-
ti otettavia tietokirjoja. Esimerkiksi viime 
vuonna julkaistu Suomen luonnon lää-
kekasvit esittelee varsin asiallisesti luon-
nonkasveja ja niiden lääkinnällistä käyttöä. 
Kasvien maaginen maailma sen sijaan si-
sältää aivan toisenlaista asiaa, nimittäin 
opastusta kasvien käyttämisestä magiaan, 
noituuteen. 

Kasvien maaginen maailma on jaettu 
kahteen osaan. Alussa on satasivuinen joh-
danto magiaan ja maagisiin käytäntöihin, 
kuten noitien vuodenkierto ja käytännön 
ohjeet erilaisten apuvälineiden, kuten tai-
kapussin, rituaalialttarin tai taikasauvan 
valmistamiseen. Eri puulajeilla on Piipon 
mukaan taikasauvoina eri ominaisuudet, 
esimerkiksi jalava liittyy rakkauteen kun 
taas poppelin alueita ovat raha ja menestys. 
Piippo kertoo, että moni tekee ensimmäisen 
taikasauvansa pajusta, koska noituuteen 
astuessa vanhan elämän on kuoltava, ja 
paju on muutoksen ja kuoleman puu. 

Toinen osa, Kasvit käyttöaloittain, on 
jaettu seitsemääntoista käyttöalueeseen, 
joita ovat muun muassa ennustaminen, 
henkinen uudelleensyntyminen, paranor-
maalit kyvyt ja toiset todellisuudet. Osan 
viimeinen osio on nimeltään ”Yhteys kei-
juihin”.  Puutarhassa, jossa kasvaa saarni, 

tammi ja orapihlaja, on paljon keijuja. Keijuihin liittyviä 
kasveja ovat Piipon mukaan jalava, saarni, orapihlaja, 
sormustinkukka, mansikka, vadelma, karhunvatukka ja 
kevätesikko. Omenapuut puolestaan kuuluvat yhteen 
yksisarvisten kanssa. 

Kasvien maaginen maailma on uudistettu ja päivi-
tetty versio Piipon vuonna 2008 julkaistusta Kasvien 
salaiset voimat -teoksesta. Kirja sisältää paljon mie-
lenkiintoista asiaa, vaikka paikoin lukeminen tuntui 
myös hiukan hämmentävältä. ❖

Teksti Merja Leppälahti

Kasvien maaginen maailma
Sinikka Piippo, Tammi 2019. 
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ARVIOT

Sydänten runoilijan 
kutsumus
VIHDOINKIN, voisi lyriikan ystävä huoata – 
ensimmäinen kirjallisuustieteellinen Saima 
Harmaja -elämäkerta! 

Näin todella on. Filosofian tohtori Ritva 
Ylösen kirjoittama Sydänten runoilija täyttää 
huomattavan aukon suomalaisen runouden 
kaanonissa. Lukijoidensa rakastaman Saima 
Harmajan elämästä on ollut aiemmin olemassa 
vain ihailijan, kirjailija Kaarina Helakisan sinän-
sä viehättävä vuonna 1977 ilmestynyt WSOY:n 
Legenda jo eläessään -sarjaan kuuluva teos. 
Ritva Ylösen kirjoittama elämäkerta täyttää 
nyt Helakisan kirjan aukkoja, on tutkimukselli-
sesti arkisto- ja muut lähteet huomioon ottava 
ja myös näkemyksellinen ”oikea” elämäkerta.

Ritva Ylösen ote kuvattavaansa on lämmin 
ja arvostava, muttei suinkaan kritiikitön. Sai-
ma Harmajan riipaisevan nuorena, muutamaa 
viikkoa vaille 24-vuotiaana päättynyt elämä on 
aiemmin nostanut esiin ennen muuta myyt-
tisen runotyttölegendan ja keuhkotuberku-
loosin runteleman runoilijasielun. 

Ritva Ylönen lisää ja korjaa tuota jälkikuvaa. 
Hänen esiin nostamalleen Saimalle runoilija-
kutsumus oli päiväkirjaa ja lyriikkaa kirjoitta-
van nuoren tytön vuosien ankara pyrkimys ja 
päämäärä. Saiman teemojen – luonto, rakkaus, 
sairaus, kuolema ja tuonpuoleinen – sisältä 
elämäkerran kirjoittaja löytää sensuellin ja 
aistillisen erotiikan kirjoittajan. Saiman to-
dellinen, olemassa ollut ja vaikeaksi käynyt 
rakkaussuhde salakihlattunsa Jaakko Holman 
kanssa tuotti Saiman kynästä osin hurmioitu-
neen, osin tuskallisen ”uuden Korkean veisun”. 
Lukijoiden samastumiselle saadaan selitys: Saiman sä-
keistä löytyy monen menetetyn rakkaustarinan muisto.  

Ritva Ylösen oivaltava tekniikka tulkita Saiman 
päiväkirjamerkintöjä ja samanaikaisesti kirjoitettu-
ja runoja avaa uuden ja vahvan näkökulman hänen 
lyriikkansa omaelämäkerrallisuuteen.  

Kevään runoilijan elämäkerta saakoon kodin mo-
neen kirjahyllyyn! ❖

Teksti Päivi Istala

Saima Harmaja - Sydänten runoilija 1913-1937
Ritva Ylönen, SKS 2019.

Pieni kirja suurista 
ajatuksista 
ELÄMÄN IHMEELLISYYDEN ja ihmisyy-
den kivun mysteerit ovat läpi Eeva Kil-
ven tuotannon läpäiseviä teemoja. Si-
nisen muistikirjan merkinnät on tehty 
alkuaan pojantyttären Sohvin sitomaan 
muistikirjaan, jonka kirjailija sai lahjaksi 
kaksikymmentä vuotta sitten. Vuosina 
2002–2003 muistiin merkittyjä ajatuk-
sia Sinisessä muistikirjassa täydentävät 
tuoreemmat, taaksepäin tehtyä katsovat 
kommentit, joissa kirjailija toteaa: ”Kyllä 
nämä ajatukset ovat kuolemattomia.”

Ja kuolemattomia ne ovat. Eeva Kil-
vellä on tarkasti näkemisen taito. Hän 
tekee maailmasta, luonnosta, ihmisistä ja 
itsestään havaintoja, jotka kaikessa hen-
kilökohtaisuudessaan kasvavat tunnis-
tettaviksi, jokapäiväistä olemassaoloam-
me ravisteleviksi kysymyksiksi. Eeva Kilpi 
sanoittaa sen, kuinka kaikki koettu jää 
ihmiseen ja miten mahdotonta on elää 
niin, ettei aiheuttaisi ympärilleen myös 
kärsimystä.

Kilpi kuvaa vähäeleisen väkevästi, 
millaista on vanhuuden ja yksinäisyy-
den opettelu ja kuinka rakkaus ja suru 
kulkevat käsikkäin. Kirjailija nimeää kir-
joittamisensa käyttövoimaksi ikävöinnin, 
jonka tunnelma läpäiseekin Sinisen muis-
tikirjan. Yksinäisyys ja ikävä ovat lopulta 
yhteinen nimittäjämme, sillä vastauksia 
ei saa edes ihan läheltä: ”Suurimpia ar-
voituksia ovat ihmiselle ne joita hän ra-
kastaa.”

Eeva Kilven Sininen muistikirja on rehellisyydessään 
ja paljaudessaan kuin pieni karttakirja ihmisyydestä. 
Kaiken viiltävyyden takana Kilpi on lopulta armollinen 
niin itselleen kuin läheisilleen. Kun ei elämälle oikein 
vastaankaan voi panna. ❖

Teksti Satu Laatikainen

Sininen muistikirja
Eeva Kilpi, WSOY 2019.
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P
ohjolan Emäntä on seistä jorotta-
nut kohta vuoden verran vieraita 
vastaanottamassa. Kalevalaiset 
naiset olivat hyvillään, kun emäntä 

joutui kuin joutuikin Kestikartanon ava-
jaisiin Kalevalan päiväksi.

Kirjailija Elsa Heporauta alkoi jo kym-
menkunta vuotta sitten puuhata yhteistä 
muistomerkkiä suomalaisille naisille, jotka 
olivat tohtorin rouvan mielestä kärsineet 
liian kauan alemmuudentunteesta. Hei-
dän oli saatava muistomerkkiinsä hahmo, 
joka nostaisi vihdoin päät pystyyn, innos-
taisi ja kannustaisi.

Elsa Heporauta puhkui energiaa. Ka-
levalan 100-vuotisjuhlavuonna 1935 hän 
sai vaikutusvaltaisia naisia yli kieli-, luok-
ka- ja puoluerajojen kokoontumaan yh-
teen, ja he päättivät ryhtyä pystyttämään 
Helsinkiin patsasta suomalaisen kulttuu-
rin esiäidille, kalevalaiselle naiselle. 

Arvokkaasta naisjoukosta huolimatta 
rahaa ei vaan tahtonut kertyä. Tohtorin 
rouva ei jäänyt neuvotta vaan sai oivallisen 
idean: muinaiskorujamme jäljennettäisiin 

nykynaisten kaunistukseksi ja myyntitulot 
käytettäisiin muistomerkkiin.

Kun rahaa oli koossa hyväksi aluksi, 
aloimme keskustella Louhen luonnoste-
lusta. Pidettiinhän minua merkittävänä 
Kalevalan tulkitsijana, ja rouvat tunsivat 
Impeni, Ainoni, Marjattani ja Kyllikkini.

Pohjolan emäntä oli nimenomaan He-
poraudan ihannekuva naisesta: äiti, voi-
mahahmo ja heimonsa johtaja, sivistynyt 
ja loistava emäntä, joka keksi myös ajatuk-
sen Sammosta kansansa onnen lähteek-
si. Tohtorin rouva piti Louhea Kalevalan 
suuripiirteisimpänä ja kehittyneimpänä 
naisena, eikä siinä muilla sitten ollut no-
kan koputtamista.

Siihen saakka olin jättänyt Louhen 
suosiolla loitommas. Pohjolan mahtavassa 
ja ylväässä emännässä on toki kaikkea 
alullepanevaa uudistushalua ja yritteliäi-
syyttä sekä todellista maanluontoa. Äly-
käs Louhi on innostunut hengenasioista, 
mutta myös ovela kaupantekijä. Monien 
luonnosten ja neuvottelujen jälkeen muo-
toilin Louhesta keski-ikäisen emännän, 
joka toivottaa vieraat ystävällisesti terve-
tulleeksi. Oluthaarikka emännän kädessä 
oli puhtaasti tilaajien toivomus.

Rouvat alkoivat puuhata kalevalais-
ta ravintolaa Helsingin ydinkeskustaan. 
Sodan jälkeen he ostivat vanhasta VPK:n 
talosta Keskuskadulta Mustan Karhun ra-
vintolatilan, joka oli jäänyt IKL:n lakkautta-

Emil Halosen päiväkirjamerkintöjä  
vuodenvaihteessa 1946–1947

Kestikartanon Louhi
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Kuvanveistäjä Eemil Halosen pronssinen 
Louhi valmistui vuonna 1946 ja sijoitettiin 
Kestikartanoon. Nyt se seisoo komeana  
Kalevalaisten Naisten Liiton toimistossa 
Helsingin Kalliossa.
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Suomen kansallispukukeskus
Kauppakatu 25, Jyväskylä | p. 014 266 4381
kansallispukukeskus@jyvaskyla.fi | www.kansallispukukeskus.fi

Kiehtovat 
kansallispuvut 

täynnä tarinoita. 
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”Täysissä sotakorvausjunissa Louhen kuljettaminen 
oli hankalaa ja hidasta.”

misen jälkeen tyhjilleen. Arkkitehti Aarne 
Ervi loihti siitä mahtavan rajakarjalaisen 
pirtin, jonka toisessa kerroksessa, sinisen 
tähtitaivaan alla oli Louhen piha.

Sain kipsisen Pohjolan emännän val-
miiksi jo 1940. Pronssiin valu jäi rouvien 
huoleksi, kun tuli sota ja kaikin puolin rau-
hattomat ja niukat ajat. Vasta viisi vuotta 
myöhemmin he uskaltautuivat tekemään 
lopullisen tilauksensa, vaikka pitivätkin 
veistosta erittäin onnistuneena. Hinnak-
si sovimme 600 000 markkaa valettuna. 

Täysissä sotakorvausjunissa Louhen kul-
jettaminen oli hankalaa ja hidasta. 

Kestikartanosta näyttää muodostu-
van oikea turistikohde, ja yleinen ihas-
tus Pohjolan emännästä tuntuu olevan 
läpikäyvä. Ainoastaan veistäjätoveri Nina 
Sailon mielestä emännän olisi pitänyt olla 
vanhempi, koska sillä on jo naimaikäisiä 
tyttäriä. Niinpä niin!

Pohjolan emännän jälkeen elämä on 
ollut varsin rauhallista, kesä meni kotipuo-
lesta saadun palvikinkun kupeessa muka-

vasti, ja veistoksia menee kaupaksi. Sohvi 
Leisiö on lähettänyt Amerikan paketteja, 
herkullista tavaraa täynnä. Tyttäreni Mirja 
on Turussa, jossa hänen miehensä valmis-
tuu pian lastenlääkäriksi. Heitä on jo seit-
semän henkeä ja koira. Vuosia tulee meille 
kaikille. Harmittaa, ettemme uskalla Allin 
kanssa enää ajatellakaan Amerikan-mat-
kaa. Olisi pitänyt sekin maa nähdä. ❖

Tarina on osa julkaisua Taiteilijan  
tie – tarinoita kuvanveistäjä Eemil  
Halosen elämästä (Halosten Museo-
säätiö, 2019), jossa Taidemuseo Eemilin 
tutkija YTT, FM Jaana Luttinen pohdis-
kelee fiktiivisesti mutta tutkimuslähtei-
siin ja -kirjallisuuteen pohjautuen Eemil 
Halosen (1875–1950) ajatuksia.



PUKU PYKÄLÄSSÄ

Teksti ja kuvat Erkki Saarinen

F
ilosofian tohtori Pirkko-Liisa Lehtosalo- 
Hilanderin johtamat kaivaukset jatkuivat Luis-
tarissa muutamin keskeytyksin aina vuoteen 
1992 saakka, jolloin maan povesta oli löytynyt 

kaikkiaan yli 1 300 hautaa ja lisäksi jäännöksiä prons-
si- ja rautakauden vaihteeseen ajoittuvasta asuinpai-
kasta. Luistarin kalmisto oli osoittautunut Suomen 
suurimmaksi, ja se oli tuonut päivänvaloon mittaa-
mattomasti uutta tietoa viikinkiajan Suomesta.

Samana kesänä kun kaivaukset alkoivat, löy-
dettiin haudasta numero 56 Euran muinaispuvun 
jäänteet. Hauta kuului suhteellisen kookkaalle 
naiselle, joka oli kuollut 1000-luvun alkupuolella 
noin 54 vuoden iässä. Hänet oli haudattu selkä-
asennossa, käsivarret taivutettuina vyötäisten yli, 
ja mukanaan hänellä oli haudassa saviastia, sirppi, 
keritsimet ja kuolaimet.

Hautalöytö oli merkittävä, sillä naisella oli yllään 
aikaisempia löytöjä jopa 100–200 vuotta vanhem-
pi naisenpuku, joka oli koristeltu pronssikoruilla ja 
koristeilla. Niiden oksiidit olivat säilyttäneet orgaa-
nisia aineita niin, että puvun entisöinti oli tieteel-
lisin menetelmin mahdollista. Naisen koristuksiin 
kuuluivat olkapäiltä löydetyt pyöreät kupurasoljet, 
rinnalla olleet tasavartinen solki, pronssiketjuja, 
spiraalirannerenkaita, pronssisormuksia ja värik-
käillä helmillä, hopearahoilla ja hopeariipuksilla 
koristeltu kaulanauha. Vyötäisillään naisella oli 
pronssilevyllä päällystetty puukontuppi. Naisen 
esiliina, vaippa ja luultavasti myös päähine olivat 
koristeltu spiraalikuvioin.

Puvun mallikappaleen valmistusta varten yh-
deksän euralaista naisjärjestöä perustivat Euran 
muinaispukutoimikunnan, joka ryhtyi valmista-

Luistarin muinaispuvusta alkoi 
uusi tutkimuksen aikakausi 

Vuonna 1969 Euran kunnan viemärityömaalla Antinpellon asuina-
lueen vieressä kauhakuormaaja rouhaisi maasta komean hopeako-
risteisen miekan. Työt lopetettiin saman tien ja alueella aloitettiin 
arkeologiset kaivaukset. Kaivausten alkaessa löydettiin pian myös 

Euran muinaispuvun jäänteet. 

”Silloiset roskat ovat tämän päivän 
tärkeitä tutkimuslähteitä.”

Eurassa esihistoriaa pyritään 
elävöittämään pitkin vuotta. 
Paikkakunnan harvinaisen rikas 
menneisyys halutaan tehdä 
näin tunnetuksi.
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maan luonnollista kokoa olevaa pukua. Tieteelliset 
tutkimukset teki Pirkko-Liisa Lehtosalo-Hilanderin 
johtama työryhmä, johon kuului konservaattori 
Leena Tomanterä ja tutkijat Seija Sarkki ja Ee-
va Salolainen Suomen Kansallismuseosta. Euran 
muinaispuvun mallikappale esiteltiin vuosien pik-
kutarkan työskentelyn tuloksena virallisesti heinä-
kuussa vuonna 1982.

Kiehtova Luistari kertoo yhä  
uusia tarinoita Euran menneisyydestä

Tänä päivänä Luistarin tekee ainutlaatuiseksi se, et-
tä koko alue on tutkittu ja kaikki löydöt on julkaistu, 
joten tieto on ollut kaikkien tutkijoiden ulottuvilla. 
Luistari on yksi merkittävimmistä ja eniten tutki-
tuista arkeologisista kohteista Suomessa. Tutkijat 
ovat selvittäneet milloin Luistarin asukkaat elivät, 
miten he pukeutuivat ja millaisia koruja ja työkaluja 
he käyttivät. Löydöt kertovat myös laajoista kan-
sainvälisistä suhteista ja kaupankäynnistä.

Pirkko-Liisa Lehtosalo-Hilander oli kaukaa viisas 
ja keräsi tutkimusten aikaan talteen myös sellaisia 
näytteitä, joita ei kaivausten aikana vielä kyetty 
tulkitsemaan. Silloiset roskat ovat tämän päivän 
tärkeitä tutkimuslähteitä ja niistä on onnistuttu 
löytämään esimerkiksi eläinten karvoja, joita voi-
daan nyt tunnistaa. 

Tämä mahdollistaa myös sen, että Luistarin 
tutkimuksista on saatu myös silloisten asukkai-
den dna:ta, jonka perusteella voidaan tutkia en-
simmäisiä Manner-Suomen alueelta löytyneitä 
muinais-dna-näytteitä. Uutta on myös isotooppi-

tutkimus, jolla saadaan selville ihmisten ja eläinten 
käyttämä ravinto sekä maantieteellinen alkuperä. 

Nyt päästään lähemmäksi itse ihmistä: mah-
dollista on saada selville, millaisia sairauksia heillä 
on ollut, mitä he ovat syöneet, miltä he näyttivät, 
ketkä olivat sukulaisia keskenään, mistä he ovat 
kotoisin ja miten kauan he elivät. Kukaties pian 
tiedetään, onko joku tämän päivän euralaisista 
Euran emännän jälkeläisiä.

Kerro löydöistäsi!

Eurasta tunnetaan 127 muinaisjäännöstä ja monet 
niistä sijaitsevat samoilla paikoilla, missä nykyi-
sinkin asumme. Ei kuitenkaan ole mitenkään har-
vinaista, että pihoilta ja pelloilta löytyy yhä uusia 
muinaisesineitä. Erityisesti metallinpaljastinhar-
rastus on lisännyt irtolöytöjen löytymistä. On kui-
tenkin hyvä huomata, että muinaisesine on vain 
pieni osa informaatiosta, jota arkeologi voi saada 
löydöstä. Siksi on tärkeää, että löydöistä ilmoitetaan 
heti viranomaisille, ja esineen löytöpaikka voidaan 
tutkia. Kuten Luistarin esimerkki kertoo, arkeolo-
geille ja muille tutkijoille ”roskat” ja maanäytteet 
voivat olla kullanarvoisia löytöjä. ❖

Kirjoittaja työskentelee viestintäkonsulttina Euran  
kunnassa. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän toimi pitkään 
maakuntalehti Satakunnan Kansan toimittajana Euran 
seudulla. 

Eurassa juhlitaan
Tänä vuonna on tullut kuluneeksi 50 vuotta kai- 
vausten aloittamisesta. Luistarin juhlavuoden  
tarkoituksena on tehdä Euran rikasta esihistoriaa  
ja erityisesti Euran emäntää kaikille tunnetuksi. 
Tutustu juhlavuoden tapahtumiin Euran kotisivuilla 
olevasta tapahtumakalenterista tai Esihistorian  
opastuskeskus Nauravan lohikäärmeen Facebook- 
sivulla osoitteessa: www.facebook.com/naurava.  
Voit etsiä myös tietoja uusien tutkimusten  
edistymisestä osoitteesta www.facebook.com/ 
luistariresearch. 

INFO

Viikinkiaikaista elämänmenoa taistelunäytöksineen 
esitellään muun muassa kesällä järjestettävässä  
Muinaisaikaan-tapahtumassa.
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MENOVINKIT

Kajaanin runoviikolla runoja ja musiikkia

Lihan iloja Pentin-
kulman päivissä
PENTINKULMAN PÄIVÄT on kirjallisuusta-
pahtuma, joka järjestetään Pirkanmaan Ur-
jalassa. Tämän vuoden teemana ovat lihan 
ilot erotiikasta estyneisyyteen ja fiilistelystä 
fundamentalismiin. Elämmekö kohtuutto-
muuden aikaa, kun mikään ei riitä ja pinnalle 
nousevat yhä uudet ääri-ilmiöt ja addiktiot? 

Pentinkulman päivät
28.7.–4.8. Urjala
pentinkulmanpaivat.fi

Runokuu juhlii  
aisteilla
NUOREN VOIMAN LIITON järjestämä festi-
vaalin teemana on tänä vuonna aistit. Liitto 
lupaa lavalle monitaiteisia sekä suomalaisia 
että kansainvälisiä esityksiä, joiden keskiös-
sä on kirjallisuus. Tapahtuma on Helsingin 
juhlaviikkojen yhteistyöfestivaali. 

Runokuu 15.–25.8.2019
Helsinki
runokuu.fi

Vanhan  
kirjallisuuden  
päivät 
TAPAHTUMAN teemana on tänä vuonna 
Oikeus ja kohtuus. Puhumassa ovat mm. 
presidentti Tarja Halonen ja oikeushammas-
lääkäri Helena Ranta.  Elämänsä kymmenen 
tärkeintä tietokirjaa esittelee Ville Niinistö. 
Kohtuuttomuus-seminaarissa on luvassa 
tiukka keskustelu lainopillisten asiantunti-
joiden ja rikostoimittajien kanssa. Lapsille 
on järjestetty myös omaa ohjelmaa. 

Vanhan kirjallisuuden päivät
28.–29.6.2019 Sastamala
vanhankirjallisuudenpaivat.fi

Rosvojoukkojen 
matkassa
TÄNÄ KESÄNÄ Nurmijärvellä kurkataan 
rosvojen maailmaan, kun Kivi-juhlilla Taa-
borinvuorella esitetään Katriina Honkasen 
Rosvot – Balladi joutomiehistä. Esitys poh-
jautuu tositapahtumiin ja sen keskiössä 
on 1820-luvulla riehunut rosvojoukko ja 
ihmiset heidän ympärillään. 

Kivi-juhlat on maamme vanhin har-
rastaja- ja talkoovoimin toteutettu kesä-
tapahtuma, joka on tehnyt Aleksis Kiven 
tuotantoa tunnetuksi yhtäjaksoisesti yli 
65 vuoden ajan. 

Lisätietoja ja liput:
kivijuhlat.fi

JÄRJESTYKSESSÄÄN 43. Kajaanin runoviikko 
järjestetään jälleen Eino Leinon syntymäpäi-
vän aikaan. Eeva Kilpi (s. 1928) on Kajaanin 
Runoviikon kesän 2019 Suven runoilija. Ru-
noviikon taiteellisena johtajana on aloittanut 
Kati Outinen, joka lupaa tapahtumaan run-

saasti sana- ja näyttämötaidetta, musiikkia 
ja yhteisöllisyyttä.

Kajaanin runoviikot
3.–6.7.2019
runoviikko.fi
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TUTKIJA Aira Kuronen on kerännyt vuo-
sina 1990–1997 Länsi-Inkeriin suunnatuilla 
tutkimusmatkoilla laajan kansatieteellisen 
materiaalin muistitietoa entisten inkerikko-
kylien kylämiljööstä, elinkeinosta, asumi-
sesta ja ruokaperinteestä. Kuvia matkoilta 
on kertynyt noin 7 000. 

Inkerinmaalla Soikkolassa asui noin 
20 000 ortodoksista uskoa tunnustavia 
inkeroiskielen puhujia ennen toista maa-
ilmansotaa. Inkeroinen on itämerensuo-
malainen kieli ja inkerikot olivat pääelin-
keinoltaan kalastajia. Tutkimus kohdistui 
osittain myös Inkerinmaalle 1600-luvul-

la muuttaneihin savolaisiin eli savakoihin 
ja Kannakselta Äyräpäästä muuttaneihin 
äyrämöisiiin, yhteisnimeltään inkerinsuo-
malaisiin, jotka olivat säilyttäneet oman 
kielensä ja luterilaisen uskonsa. 

Osa materiaalista on nyt digitoitu Kar-
jalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön apu-
rahan avulla ja materiaali tulee tutkijoiden 
ja harrastajien käyttöön Soikkolan Inke-
roismuseoon Inkerinmaalle sekä Karjalan 
tutkimuslaitokseen Joensuuhun. 

Aino Kuittisen artikkelin voi lukea kokonai-
suudessaan Kalevalaisten Naisten Liiton 
verkkosivuilta. 

Teksti Aino Kuittinen

Inkeroisten muistitietoa on  
digitoitu Joensuussa

Opastuksia ryhmille. Kysy tarjous:
info@eemil.fi, 040 187 2678

www.eemil.fi

TAITEILIJAN TIE
TARINOITA 

EEMIL HALOSEN 
ELÄMÄSTÄ

Inkeroisryhmä 
Joensuussa  
Pakahuoneella.
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Kalevala Korun  
Kulttuurisäätiö tukee 
kolttasaamelaista  
kulttuuriperintöä 
VUONNA 2019 vietetään UNESCO:n ja YK:n orga-
nisoimaa alkuperäiskansojen kielten juhlavuotta. 
Teemaan liittyen Kalevala Korun Kulttuurisäätiö 
on myöntänyt kaksi apurahaa edistämään kolt-
tasaamelaista kulttuuria, kieltä ja perimätietoa.

Toinen apuraha myönnettiin Kolttakulttuu-
risäätiölle kolttasaamelaisen stipendirahaston 
perustamiseksi. Kolttakulttuurisäätiö ja Kolttien 
kyläkokous jakavat stipendejä eri oppilaitoksissa 
valmistuville koltansaamen kielen ja kulttuurin 
opiskelijoille. Toinen apurahan saaja on Saame-
laismuseo Siida. Apuraha kohdistetaan museon 
kokoelmissa olevien kolttasaamelaisten laukku-
jen konservointityöhön. Laukkujen valmistukseen 
ja käyttöön liittyvä tietotaito on vähentynyt, jo-
ten museoesineiden (kappaleiden) säilyttämi-
nen ja sitä kautta tietotaidon ylläpitäminen on 
alkuperäiskansan kulttuurin säilymisen kannalta 
olennaisen tärkeää.
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PUHEENJOHTAJALTA

Teksti Ildikó Lehtinen

”KAIKKI NAISET älkööt tehkö käsitöitä”, totesi Minna 
Canth yli sata vuotta sitten. Onko Canthin lausahdus 
ristiiriidassa käsityön kasvavan suosion kanssa? Mennyt 
talvi osoitti, että neula ja lanka ovat oivallinen keksintö. 
Katukuvaan ilmestyi pipoja, kirjokintaita ja paksuja sää-
rystimiä. Neulovia naisia ja miehiä tapasi junassa, heitä oli 
tapahtumien yleisön joukossa ja varmastikin myös kotien 
suojassa. Neulontakahviloita mainostettiin sosiaalisessa 
mediassa ja lehdessä – ja väkeä riitti.

Tarvitaan vain kangasta, neulaa sekä lankaa, ja vaate 
on valmis. Sehän on melkein ihme. Lanka onkin usein elä-
män vertauskuva. Kuitenkin kudonta, ompelu, kirjonta ja 
neulonta vievät paljon aikaa. Niiden parissa vietettyjen 
tuntien myötä itse tehtyyn vaatteeseen syntyy tunne-
side. Taustalla voi vaikuttaa äidiltä opittu, sukupolvelta 
toiselle siirtynyt perinne. Kuluneita vaatekappaleita ei 
hylätä, vaan paikataan ja käytetään myös niihin kätkey-
tyvien muistojen takia.

Vaatteet suojaavat liialliselta lämmöltä, kylmyydel-
tä, viimalta, sateelta ja myös ”pahalta katseelta”.  Onko 
vaatteilla arvoa? Kalliit merkkivaatteet voivat olla jopa 
sijoituksia, mutta muuten suurteollisuus on muuttanut 
vaatteiden valmistuksen massatuotannoksi. Nyt jälleen 
mietitään, ostaako halpatuotantoa vaiko laadukasta, mutta 
kallista. Tarvitaanko kymmeniä paitoja, riittäisikö vähem-
mänkin? Asia oli ajankohtainen myös 1840-luvulla, jolloin  
J. V. Snellman kirjoitti Saima-lehteensä ”Arvon rouvat. 
Yksi hame vähemmän, yksi hame vähemmän!” 

Vaatteiden kohtuullinen määrä on varmaan yksi asia. 
Toinen asia on, mistä vaate on tehty. Linnan juhlissa 2018 
oli joitakin ennusteita tulevasta. Presidentin puoliso 
 Jenni Haukio pukeutui ekologisesti ioncell-kuidusta teh-
tyyn iltapukuun. Punakaalilla värjätty iltapuku oli leikkuu-
jätteistä uusiotuotetusta trikoosta. Kansanedustaja Emma 
Karin yllä oli merten muovijätteistä valmistettu mekko, 
joka sittemmin hankittiin Kansallismuseon esinekokoel-
miin. Kokeiluja on. Professori Pirjo Kääriäisen työryhmä 
Aalto-yliopistossa kehittää selluloosan tai jätetuotteiden 
pohjalta tekstiilikuituja valmistavia teknologioita. Samalla 
professori Kääriäinen pitää tärkeänä luonnonkasvikuitujen, 
hampun, pellavan ja jopa nokkosen viljelyä, mutta entistä 
luontoystävällisemmällä tavalla.

Paluuta menneeseen ei ole. Teknologiat kehittyvät 
ja tekstiilituotanto kiinnostaa monia. Saattaa olla, että 
kymmenen vuoden päästä koivusellusta ommeltu mekko 
on kaupan hyllyllä muiden joukossa. Valinta on meidän! ❖

Kankuri

Eukko harmaata kangasta kutoo.
Ulkona syys-sade synkkänä putoo.
Hän kutonut on sitä lapsesta saakka.
Sitä kutoi äiti ja äidinkin äiti
ja kutoneet on sitä kaikki naiset
niin kauas kuin seudun tään väki muistaa.
Hän kutonut on sitä lapsesta saakka.
Nai, sai lapsia, lapset kasvoi,
naivat ja jällehen lapsia saivat,
halla vei viljan, karhu kaasi
lehmän tai tuli poltti pirtin.
Ja sama on tarina kaikkien muiden
niin kauas kuin seudun tään väki muistaa.
Eukko harmaata kangasta kutoo.
Kulkijan poskelle kyynel putoo. 
(Eino Leino. Runot.  1985, 469)
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KOLUMNI

Teksti Harri Hertell

VUONNA 2008 aloin järjestämään kaikille avoimia, pää-
symaksuttomia runotilaisuuksia. Tuota ennen olin jo 
useamman vuoden ajan seurannut, mitä suomalaisella 
runokentällä tapahtuu. Olin vieraillut monissa runotilai-
suuksissa, mutta koin itseni usein ulkopuoliseksi. Näin 
siksi, että esitetty runous oli minulle usein liian vaikea-
selkoista ja ilmapiiri juontamisesta lähtien oli kylmäkis-
koisen intellektuellia.  

Olin nuori ja innostunut, mutta tekstejäni ei ollut 
vielä julkaistu. Minua ei tunnettu, ja kuulluksi tuleminen 
oli mahdotonta, jollei ollut julkaissut runoilija. Tilaisuuk-
sissa ei myöskään ollut sellaista juhlan ja avoimuuden 
tuntua, jota kaipasin. Päätin, että asian täytyy muuttua.

Ensimmäisen iltani järjestin pienessä korttelikapa-
kassa Helsingin Töölössä ja esiintyjät olin löytänyt avoi-
men haun kautta esimerkiksi internetin kirjallisuus- ja 
rap-musiikkifoorumeilta. Minulle oli tärkeää, että tilai-
suudessa on open mic -osuus, jonka aikana kuka tahansa 
voi tulla esittämään runojaan, ikään, kieleen tai lyriikan 
laatuun katsomatta. Halusin myös, että suomenkielistä 
rap-lyriikkaa voitaisiin tarkastella runoutena. Nämä aja-
tukset olivat uutta suomalaisella runokentällä.

Kutsuuni vastattiin ja ensimmäiseen tapahtumaan 
tuli mukavasti porukkaa; ilmassa oli suorastaan runo-
bileiden tuntua! Open mic -osuuteen tuli tosin vain 
yksi ihminen, mutta siemen oli nyt kylvetty ja palaute 
tapahtumasta oli innostunutta. Tuon kertaluontoiseksi 
ajatellun illan myötä päädyin ammattiin, joita ei silloin 
vielä ollut olemassakaan. 

Tänä päivänä elätän itseni runotapahtumia ja runo-
työpajoja järjestämällä, runotilaisuuksia juontamalla 
sekä niissä myös itsekin esiintymällä. Sain oman ääneni 

Suullinen runous – modernia taidetta,  
ikiaikaista perinnettä

kuuluviin ja siinä samalla myös monen muunkin lyriikka 
tuli huomatuksi. Tällä hetkellä olen järjestänyt noin 400 
runotapahtumaa ja kuullut näissä tapahtumissa tuhan-
sia open mic -esiintyjiä ympäri Suomea. Tilaisuudet ovat 
suosittuja, ja nykyisin on paljon muitakin järjestäjiä.

Väitän, että runouden nykysuosio liittyy siihen, että 
runoudesta isompi osa koetaan tällä hetkellä nimen-
omaan suullisessa muodossa, yhteisöllisen, hyväksyvän 
ilmapiirin vallitessa. Suosion taustalla on se, että kokoon-
numme kerta toisensa jälkeen yhteen kuulemaan toinen 
toisiamme. Toiminta ei ole ylhäältäpäin määriteltyä eikä 
portinvartijoita juuri ole. Kiireisessä ajassa nopeastikin 
hetkeen tarttuva ja toisaalta samalla ikuisia kysymyksiä 
pohtiva runous tarjoaa monelle kaivatun hengähdystauon 
hektisyydestä. Samalla se luo turvallisen tilan tarkastella 
ympärillä vallitsevaa maailmaa ja kuulla, mitä muilla on 
kerrottavana. Jokaisessa illassa kuuntelija voi olla myös 
kertoja, joten esiintyjän ja yleisön välillä ei ole juuri eroa. 

Kaikille avoimissa runotilaisuuksissa esiinnytään 
omilla kasvoilla, omalla äänellä ja usein myös omalla 
nimellä. Ajatukset ovat omia ja vaikkei yleisö aina jakai-
sikaan samoja arvoja tai kokemustaustaa, on tapahtu-
missa kertojaa kunnioittava ilmapiiri. Kaikilla meillä on 
tarve tulla kuulluksi, mutta samalla meillä on myös vel-
vollisuus kuunnella. 

Runouden kautta muodostuu yhteisö, joka tuo esiin-
tyjän ja yleisön lähelle toisiaan. Yhdessä jäsennämme 
maailmaamme sanojen ja tarinoiden kautta, samoin 
kuin ihmiset ovat tuhansien vuosien ajan kokoontuneet 
yhteen runouden ja tarinoiden äärelle. Mikä parasta, 
suullisesti esitetyn runouden suosion kasvaessa myös 
yksityisesti koettujen runokirjojen myynti kasvaa. ❖

Kirjoittaja on helsinkiläinen runoilija ja lavarunotapahtumajärjestäjä. Hänet tunnetaan muun muassa perustamastaan  
Helsinki Poetry Connection -kollektiivista sekä esittävää runoutta käsittelevästä Lavaruno-opas-tietokirjastaan.
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JÄSENSIVUT

Vuokraa  
muinaispuku!
KALEVALAISTEN NAISTEN LIITTO ryhtyy 
vuokraamaan muinaispukuja. Valittavissa on 
Euran, Perniön, Muinais-Karjalan, Tuukkalan 
ja Mikkelin seudun muinaispuku. 

Viikon vuokra jäsenille 30 €, ulkopuoli-
sille 50 €, kuukauden vuokra jäsenille 100 € 
ja ulkopuolisille 200 €. Pidemmistä lainoista 
sovitaan erikseen.

Yhteyshenkilö: toimistosihteeri  
Leena Asp-Rinne 050 4122 021.

Osmansolmut seitsemälle  
kalevalaiselle naiselle 
Tänä vuonna Kalevalaisten Naisten Liiton korkeimman tunnustuksen,  
Osmansolmun, saivat:

Taina Kangas, Hämeenlinnan KN 
Aino Kuittinen, Joensuun KN 
Martta Lindström, Heinolan KN 
Kaise Meltti, Suur-Helsingin KN 
Tuula Rikala, Pohjois-Kymen Kalevalaiset 
Anja Vanninen, Tornion KN 
Sisko Ylimartimo, Rovaniemen Kalevalaiset

Suomalaisen kulttuurin vaaliminen ja edistäminen on kaikille Osmansolmun saajille  
sydämen asia ja koko elämän kantava voima.
Lämpimät onnittelut ja kiitokset kaikille Osmattarille!

Käsityömatka  
Unkariin 1.9.–4.9.
KALEVALAISTEN NAISTEN LIITTO järjestää 
syyskuussa käsityömatkan Unkariin. Matkalla 
tutustutaan muun muassa eri käsityöaiheisiin 
museoihin sekä muotisuunnittelija Melinda 
Molnár-Madarászin ateljeeseen. Matkan ai-
kana järjestetään työpajoja, joissa voi kirjoa, 
applikoida tai valmistaa helmikoristeisia hap-
suja. Tarjolla on myös työpaja, jossa voi oppia 
valmistamaan unkarilaista ruokaa. 

Yksityiskohtainen matkaohjelma löytyy 
Liiton verkkosivuilta tai yhdistysten puheen-
johtajien kautta. 

Matkan hinta on 849,50 e (1 hh) ja 699,50 e 
(2hh). Hinta sisältää lennot, majoituksen, kul-
jetukset sekä lounaan ja päivällisen. Lisäk-
si Kalevalaisten Naisten Liitolle maksetaan 
käsityöpajoista ja ruokailusta Tardissa 70 e. 

Ennakkovarausmaksu on 200 euroa ja se 
erääntyy seitsemän vuorokauden kuluessa 
varausvahvistuksesta. Loppumaksu on suo-
ritettava 15.6. mennessä. 

Varaukset 30.5. mennessä: puh. 010 666 
5800 (9–16) tai info@trkielimatkat.fi  (nimi-
tiedot kuten passiin on kirjoitettu), syntymä-
aika, osoite ja mahdolliset ruoka-allergiat). 

Mahdollisuus hinnanmuutoksiin varataan. 
Matkan vastuullinen järjestäjä on TR-Kie-
limatkat.

Liiton vuosikokous 

järjestetään 28.9. Helsingissä, 

keskustakirjasto Oodissa. 

Merkkaathan päivän kalenteriin!

Tule Puumalan  
Kalevalaisten  
Naisten matkalle 
Pietariin!
PUUMALAN pietarilaisen jäsenen Tatjana 
Bykova-Soitun avulla yhdistys järjestää 
unohtumattoman matkan Pietariin 12.–
15.9.2019. Matkalla Bykova-Soitun johdol-
la tutustutaan muun muassa Eremitaasiin, 
Pietarihoviin ja Fabergé-museoon sekä 
järjestetään ainutlaatuiset pukutanssiaiset 
Jelaginin palatsissa pukuloistoineen. 

Matkan hinta 485 e, joka sisältää majoi-
tuksen kahden hengen huoneessa, ryhmä-
viisumin, kuljetukset, ohjelman, opastukset, 
pääsymaksut sekä lounaan Pyhän Marian 
kirkossa. Hinta on laskettu 20 henkilölle. Mi-
käli ryhmä on isompi, matkan hinta laskee. 

Tarkemmat lisätiedot ja sitovat  
ilmoittautumiset 1.7. mennessä:  
Helena Rossi, puh. 0400 173 194 tai  
sähköpostilla helena.rossi09@gmail.com
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Muistathan seurata meitä Facebookissa ja Insta- 
gramissa – sieltä löydät aina uusimmat kuulumiset!

Kalevalaisten Naisten Liitto

#kalevalaisetnaiset

Teksti Riitta Varpuharju

Tempaudu mukaan  
helkatoimintaan!
HELKANUORTEN toiminnan ajatuksena on aina ollut perinteen 
siirtäminen eteenpäin uusille lapsille ja nuorille. Kalevalaisten 
Naisten nuorisotyönä alkanut helkatoiminta on yhä paikallisesti 
yhteistyötä, joka antaa tilaisuuden tutustua omiin juuriin, oman 
kansan tarinoihin ja ammentaa voimaa ikiaikaisesta perintees-
tämme. Yhä edelleen on tavoitteena perinnekasvatus, tilaisuus 
tutustua tapoihin ja tekoihin, jotka eivät nykyarjessa välttämättä 
enää esiinny.

Helkatyö on sukupolvien välisen ketjun tiivistämistä parhaim-
millaan. Koulutuksiin osallistuu nuoret ja aikuiset, kesäleireille 
sylivauvat ja isovanhemmat. Perinnekasvua voi jokainen tehdä 
ottamalla selkoa erilaisista perinteen murusista. Jokainen meistä 
on pitkän suomalaisen perinteen edessä nuori. 

Tervetuloa mukaan helkatoimintaan! Sinulla on annettavaa 
meille, meillä sinulle. Tapaamme yhteisesti seuraavan kerran Jy-
väskylässä 6.-9.6.2019, jolloin olet tervetullut mukaan leiriläiseksi 
tai vain kuuntelemaan kansallispukuluentoa. Lisätietoja saat verk-
kosivuiltamme www.helkanuortenliitto.fi

Kulttuurimatka Vermlantiin 
ruotsinsuomalaisten ja C. A. 
Gottlundin jäljille 5.8.–11.8. 
VERMLANNIN matkalla tutustutaan metsäsuomalaisten kulttuuriin. 
Metsäsuomalaiset olivat Ruotsissa ja Norjassa asuneita suomalai-
sia, jotka asuttivat ja uudisviljelivät alueella 1580-luvulta alkaen.

Matka tehdään linja-autolla ja se lähtee Haaparannan matka-
keskuksesta. Matkan aikana tutustutaan lukuisiin nähtävyyksiin, 
kun Metsäsuomalaismuseoon, rautaruukkiin, Bergslagenin suoma-
laismetsiin, Finnstigenin ulkoilmamuseeon, Grythyttanin kirkkoon 
ja metsäsuomalaisten kulttuuriin asiantuntevan oppaan johdolla.  

Matka on kiertoajelu eri alueilla ja tavoitteena on paikkojen 
tutustumisen lisäksi perehtyä myös metsäsuomalaisten ruokaan 
ja musiikkiin. Matkan aikana yövytään eri kohteissa. 

Matkan hinta on 695 euroa, joka sisältää kuljetuksen, hotel-
liyöpymisen (2hh), aamiaiset, yhden illallisen ja lounaan sekä 
opastukset ja museoiden sisäänpääsymaksut. Oppaana toimii 
Siirtolaisuusinstituutin verkostotutkija, radiotoimittaja Juha Tainio. 

Ilmoittautumiset 28.6. mennessä: Eine Pirilä, Haaparannan 
Kalevalaiset, eine.pirila31@gmail.com, puh. 0400 180 931

Matkan järjestäjä on Tapanis Buss, Haparanda. 

IHAN OIKEAT 
VIIKINKIAJAN LAPSET

www.avain.net

30 % alennuksella hintaan 22,40 euroa
Avaimen verkkokaupasta koodilla PIRTA

Tarjous voimassa 30.7. saakka.
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S A R A S T U S - L A H J A S E T T I

Sarastus, design Lina Simons & Lumi Aurora -korukukkaro

Rajoitettu saatavuus!

P I E N I Ä  L A H J O J A

S U U R I A  T U N T E I T A

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