Kalevalaisten Naisten Liiton kulttuurilehti

3/2019

Irtonumero 7,50 €

Karolina Kouvola
kauhun äärellä
Matti Palonen
on moderni
Väinämöinen
Kirottu muovi

SISÄLTÖ 3/19

4
❖ Ajankohtaista
38 Koruseminaari Helsingissä 27.9.
❖ Artikkelit
4

10

Juuret Suomesta ja kantele puunrungosta /
Amanda Kauranne

10 Mikä kauhussa kiinnostaa? / Karolina Kouvola
14 Tuohitapettia ja suuria pintoja / Päikki Priha
20 Ylistetty ja kirottu – muovin monet ulottuvuudet /
Anna-Mari Immonen
24 Minna Canth Jyväskylässä / Iris Schwanck
26 Lönnrotin Koti-Lääkäri 180 vuotta / Pertti Mustajoki
30 Radiotoimittajan on osattava kuunnellakin /
Eijaleena Melolinna
❖ Kolumni
11 Carpe diem – silloin kun se minulle sopii /
Vilja-Tuulia Huotarinen
37 	Perinteen kasvattamat / Karoliina Suoniemi
❖ Palstat
3

Pääkirjoitus / Sirkka-Liisa Mettomäki

16 	Puku pykälässä: Kansanpuku elämäntyönä /
Amanda Kauranne
28 Menovinkit
29 	Hetki runolle / Reetta Pekkanen
32 	Löytyykö viranomaiselle ja asiakkaalle yhteistä kieltä? /
Laura Rostén-Jokinen
34 Koru kertoo tarinan: Hopeasolki ja pronssitähdyköitä
Ravattulan pukuun / Jaana Riikonen
35 Puheenjohtajalta / Ildikó Lehtinen
18 Arviot

2 PIRTA 3 | 2019

20

PÄÄKIRJOITUS
Gary Wornell, SKS

Kalevalaisten Naisten Liiton
kulttuurilehti
Ilmestyy 13.9., 58. vuosikerta, numero 3.
Pirta ilmestyy neljä kertaa vuodessa.
Kannen kuva Tuukka Lindholm
TOIMITUS
Päätoimittaja
Sirkka-Liisa Mettomäki,
puh. 040 580 4964,
sirkka-liisa.mettomaki@finlit.fi
Toimitussihteeri
Petra Nikkinen, puh. 040 521 7772,
nikkinenpetra@gmail.com
Pirran toimitusneuvosto
Satu Laatikainen, Merja Leppälahti,
Karoliina Randelin, Tuula Rikala,
Laura Seesmeri
Graafinen suunnittelu
PPD Studio / Minna Asuja
Painopaikka Painotalo Plus Digital Oy
Pirran tilausmaksu 30 euroa / vsk.
Nordea Helsingin Yrityspankki
FI90 2142 1800 0097 33
Pirta 4/2019 ilmestyy 11.12.2019.
Aineiston tulee olla toimituksessa
18.10..2019 mennessä.
Osoitteenmuutokset oman yhdistyksen kautta.

Neljäs linja 24, 00530 Helsinki
www.kalevalaistennaistenliitto.fi
Puheenjohtaja Dosentti Ildikó Lehtinen,
ildikolehtinen@gmail.com
Toiminnanjohtaja Sirpa Huttunen,
puh. 050 520 1314
sirpa.huttunen@kalevalaistennaistenliitto.fi
Toimistosihteeri Leena Asp-Rinne,
puh. 050 412 2021
leena.asp-rinne@kalevalaistennaistenliitto.fi

#kalevalaisetnaiset

4041 0089

www.kultti.net

PEFC/02-31-170

Muovia, muovia!
1970-LUVULLA meidän perheessä siirryt-

tiin muoviaikaan. Ainakin vanhat emaliset
pesuvadit ja ämpärit vaihdettiin muovisiksi, ja mikä nyt tuntuu surulliselta, kesämökin astiat. Vanhat Arabian eripariset
serviisit vaihdettiin Sarviksen kuppeihin
ja kippoihin. Oli tyylikästä, yhdenmukaista ja värikästä. Toisaalta, ne ovat edelleen
käyttökelpoisia ja myös keräilykohteita.
Teeveestäkin tuttu huutokauppias kommentoi Me Naisissa: ”Onko mökin keittiössä 60- tai 70-luvun muoviastioita?
Lukeeko niissä Sarvis? Niitä halutaan!”
Muovi on juuri nyt monen keskustelun aiheena, olemme tunteella puolesta
ja vastaan. Käsitys, että jokainen on linnoittautunut kuplaansa, toteutuu muovikeskustelussakin. Muovi ei, muovi joo
-keskustelujen sijaan voisikin ajatella
vähän laajemmin: haluammeko elää kulutus- vai kierrätyskulttuurissa. Tuntuu,
että tällä hetkellä helpoin vaihtoehto on
kuluttaa. Vanha heitetään roskiin ja vaihdetaan uuteen aina sesongin vaihtuessa. Ajattelussa on kuitenkin tapahtunut
muutos, varsinkin nuoremmat sukupolvet
kannattavat kierrätys- ja jakamiskulttuuria. Tavallaan tämä on paluuta entiseen.
Vielä 1950-luvulla ja varsinkin siitä taaksepäin piti Suomessa olla tarkkana. Se,
että tavaraa on, ei ollut itsestäänselvyys,
päinvastoin. Isovanhempamme säilyttivät, korjasivat ja uusiokäyttivät kaiken
mahdollisen. Nyt näyttääkin siltä, että
1970-luvulla alkanut iloinen kulutusjuhla

on tullut tiensä päähän.
Haluan ehdottomasti myös omalta
osaltani olla mukana jättämässä tuleville polville nykyistä parempaa maailmaa,
vaikka ymmärrän, että suurimpiin muutoksiin tarvitaan koko yhteiskunnan rakenteellisia muutoksia. En kuitenkaan usko,
että syyllistäminen saa meidät toimimaan,
vaikka pieni omantunnon kolkutus voikin
olla ihan hyvästä. Voisiko ajatellakin niin,
että kannustamme itseämme ja toisiakin
pieniin päivittäisiin muutoksiin ja sitten
seuraavaan ja seuraavaan. Olisimme riittävän hyviä ihmisiksi.
Loppuun vielä esimerkki siitä, miten
omilla, pienilläkin valinnoilla on merkitystä. Juon mielelläni soodavettä, ja vuosien
ajan kärräsin kaupan ja kodin välillä pulloja
”mummokärryllisen” verran kuukaudessa.
Hankin elokuussa 2018 laitteen, jolla voin
tehdä hiilihapotettua vettä. Uskokaa tai
älkää, mutta palautin ensimmäisen kärryllisen tyhjiä muovi- ja lasipulloja sekä
tölkkejä viime kesäkuussa. Melkoinen ero
aikaisempaan!
Oikein hyvää suurten pienten tekojen
syksyä kaikille!
Sirkka-Liisa Mettomäki
päätoimittaja

Jk: SKS:n kielivaliokunnan työjaosto esitti
sanaa ´muovi´ sanan ´plastic´ tilalle tammi-helmikuussa 1947.

ISSN 0783-0424
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ja kantele puunrungosta
Matti Palonen pystyttää kanteleen pystyyn lahoavaan puuhun ja
toivottaa tervetulleeksi kanadansuomalaiseen mielenmaisemaan.
Teksti Amanda Kauranne

P

alomäen tilasta lohkottiin perintöosia niin, että syntyivät Palo ja
Palonen. Kun mitään ei liiennyt
enää jaettavaksi, lähtivät muusikko Matti Palosen esivanhemmat niin
Kuortaneelta kuin Karjalasta Kanadaan
siirtolaisiksi. Nyt Matti Palonen, isoisoisänsä kaima, soittaa ja rakentaa kanteleita Torontossa.

Moderni Väinämöinen
Multi-instrumentalisti ja laulaja Matti
Palonen, englanniksi lausuttuna Mädi
Phälonen, soittaa kaikkea puhaltimista
kontrabassoon ja kanteleista jouhikkoon
niin soolona Toronton metroasemilla laillistettuna puskasoittajana, kuin eri kulttuureita yhdistelevissä kokoonpanoissa.
Lisäksi hän vetää Toronton luterilaisen
Agricola-kirkon kantelepiiriä ja rakentaa
kanteleita, myös onttoihin puihin. Viimeisin oli syy, joka sai minut kiepsahtamaan
työmatkaltani New Yorkista muutamaksi
päiväksi Kanadan puolelle. Näin Facebookissa videon Väinämöisen pojanpojan
näköisestä miehestä, joka soitti puuhun
rakennettua kanteletta metsän keskellä.
Se iski niin syvälle perinteen ja metsäsuhteen yhtymäkohtaan, että siltä istumalta
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ehdotin Paloselle haastattelua. Lopulta
löysin itseni sen samaisen setrin juurelta
keskustelemassa juurien merkityksestä
samalla kun metsäkannelta pystytettiin
uudestaan.

Metsän hiljaisin instrumentti
Ontossa pystyynkuolleessa puussa näkyvät lahottajaeläinten jälkien lomassa
vain hieman isompina reiät, jotka Matti
Palonen on tehnyt kanteleentappeja varten. Puu toimii soittimen kaikukoppana.
Isoisänsä höylä ja käsikäyttöinen pora
työvälineinään hän pystyttää vierailuani
varten viisikielisen kanteleen.
– Onhan se perinteisin, hän virnistää,
vaikka ehkä vähäkielisyyteen on syynä
myös huhtikuun tihkusade sekä puun laho
kunto. Sähköttömien työvälineiden äänet
sulautuvat luontoon ja kanteleen tappien
ja kielten virittämisen kalke tuntuu olevan
sirkuttavien lintujen ohella hiljaisin osa
äänimaisemaa. Vieressä kolisevat junat,
jotka siirtävät tavaraa 5 000 kilometrin
mittaisella radalla, ja moottorisahat ulvovat, kun lähistöllä kaadetaan metsää.
Silti Palonen on se, jota tuntemattomat
ihmiset internetissä syyttävät häiritsevän
luonnonrauhaa.

Kolmisen vuotta sitten hän rakensi ensi kertaa metsäkanteleensa tai puuharppunsa Ontarioon, Graftonin metsään, jossa
Toronton ukrainalaisjuurinen väestö pitää
elokuussa perinneleiriään, Folk Campia, jossa tutustutaan oman perinteen ohella eri
kulttuurien traditioihin niin laulun ja soiton
kuin käsitöiden ja tarinoiden osalta. The Tree
Harp -projektista löytyy pätkiä YouTubesta,
mutta todellinen nettisensaatio siitä syntyi,
kun joku leikkasi lupaa kysymättä materiaalista lyhyen pätkän, joka lähti kiertämään
Facebookissa. Siihen itsekin ihastuin.
Internet-sensaatiosta on ollut myös
haittaa. Ihmiset, jotka näkevät vain lyhyen vilauksen kanteleenpystytyksestä,
saattavat lähettää aggressiivisia viestejä,
joissa penätään, miksi Palonen kiduttaa
lahottajaötököitä ja pesiviä lintuja ”huomiohakuisella taideprojektillaan”. He eivät näe, miten kunnioittavasti Palonen
pystyttää kanteleen, soittaa meditatiivisia melodioita, purkaa soittimen ja kerää
metallikielet tarkkaan pois, jotteivat eläimet tai ihmiset satuttaisi niihin itseään.
Minusta on kaunista, että kuollut puu
jatkaa elämäänsä soiton myötä aina sen
hetken, kun Palonen kanteleensa kokoaa.
Junapillin huuto ja metsänharvennuksen
>
meteli jäävät jälkeemme metsään.

Kuva Amanda Kauranne

Juuret Suomesta
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Kuva Kathryn Durst

Kantele lumosi konsultin
– Kanteleen ääni lumoaa, kun sitä ensi
kertaa kuulee, kertoo hän kun kysyn, miten kanadalainen ympäristögeologi alkoi
soittaa kanteleita. Kyseessä on myös siirtolaisuuteen liittyvä syvempi piirre:
– Jokaisessa diasporassa toimii melko
samanlainen, jopa tutkittu, kaava, kertoo
hän soitinrakennuksen lomassa.
– Ihmiset tulevat vaikkapa Kanadaan
ja kamppailevat siirtolaisuutensa kanssa.
Heidän lapsensa irtisanoutuvat vanhasta
identiteetistä ja integroituvat uuteen yhteiskuntaan parhaansa mukaan. Seuraava sukupolvi, lapsenlapset, alkavat kysyä,
mikä on tämä perinne, josta olen osin,
mutten kokonaan osallisena. Olen tässä
viimeisessä leirissä! hän hymyilee.
Kymmenen vuotta sitten Palonen alkoi
soittaa yhtyeessä, joka soitti suomalaista
tangoa ja humppaa, mutta myös vanhempia sottiiseja, masurkkoja ja polskia. He
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”Haluan ajatella,
että olemme osa
elävää perinnettä.”

soittivat Finnish Grand Festivaleilla, jotka
järjestetään kesäisin eri puolilla Kanadaa,
usein Ontarion alueella.
– Soitimme Thunder Bayssa, jossa on
suurin suomalaisväestö Suomen ulkopuolella. Törmäsin siellä kanteleenrakentaja Gerry Luoma Henkeliin ja tilasin tältä
soittimen. Kun hän ilmoitti, ettei voikaan
sairastumisensa takia tätä tehdä, totesin, että minun täytyy varmaan sitten
itse opetella!
Niin alkoi Palosen matka soitinrakentajaksi. Torontossa oli muutamia kante-

leita, joista hän katsoi mallia ja alkoi tehdä laskelmia puiden ja kielten suhteesta.
Konsulttifirmassa oli taantuman aikana
vähän töitä ja niin kantele vei miehen
mennessään.
Palonen näki torontolaisella festivaalilla jonkun virittäneen kieliä elävään
puuhun ja elektroniikkaan, mutta estetiikasta jäi uupumaan jotain olennaista.
Hän tajusi, että puu voisi oikeasti toimia
kaikukoppana ja viritti puuharppunsa ensi kertaa Folk Campille. Tänä kesänä hän
on tutkinut sen uusia mahdollisuuksia ja
sen monikielinen versio on soinut muun
muassa High Parkin eläintarhassa.

Musiikki yhdistää
Musiikissa on Palosen mukaan muutosvoimaa. Siihen hän on törmännyt myös
metromuusikkona. Päästäkseen puskasoittajaksi Toronton maanalaiseen pitää

Kuva Ingrid Foster

Matti Palonen lumoutuu
kanteleen äänestä.

erikseen pyrkiä ja tämän päivätyönsä takia
Palonen sai Suomessa käydessään lempinimen Metro-Matti.
– Metrossa soittaminen mahdollistaa
kokopäiväisen muusikontyöni. Pidän taitoani yllä soittamalla päivittäin pari tuntia ja ohikulkijat osoittavat arvostustaan
antamalla rahaa. Katusoittajat lienevät
helposti lähestyttäviä, mutta se ehkä korostuu kanteletta soittaessa, sillä soittimella on taianomainen ääni. Ihmiset tulevat lähelleni ja kertovat elämästään. He
arvostavat, että soitollani on rauhoittava
vaikutus hälyisässä ympäristössä. Iloitsen
myös, kun saan lapset tanssimaan metrohalleissa. Sellainenkin voima kanteleella
on! Kantele on jäänyt hiljasäänisenä soittimena haitarin ja viulun jalkoihin, mutta
se on edelleen voimallinen myös siinä
puuhassa, tuumii Palonen, jonka yksi tavoitteista on nostaa kanteleen asemaa
yhtyesoittimena.

Vahvat yhteisöt
ammentavat perinteestä
Kun Toronton ukrainalaistaustaiset ihmiset alkoivat kiinnostua perinteestään, he
alkoivat laulaa juhlapyhiinsä liittyviä lauluja. Heistä kasvoi tiivis yhteisö, joka halusi
tarjota tilaa myös muille samankaltaisille,
kuten puolalaisille ja valkovenäläisille,
traditioille. Tästä syntyi elokuisin järjestettävä leiri, jossa nykyisin käy ympäri
maailmaa opettajia opettamassa omista perinteistään. Tässä yhteisössä myös
Matti Palonen ja kantele ovat tervetulleita.
Mitä enemmän hän on oppinut suomalaisesta perinteestä muun muassa kantelisti
Arja Kastisen ja Maija Pokelan tai laulaja
Emmi Kuittisen kursseilla, on hän voinut
omissa työpajoissaan välittää eteenpäin
myös suomalaista kansanmusiikkia.
Kulttuurien jakaminen tuntuukin olevan olennaista Toronton kansanmusiikkikentälle. Lähes kaikki ovat maahan-

muuttajien jälkeläisiä ja kulttuurien kohtaaminen on arkipäivää.
– Haluan ajatella, että olemme osa
elävää perinnettä, pohtii Matti Palonen.
– En halua leuhkia tai tehdä musiikkia,
jota täytyy opiskella, jotta sitä voi ymmärtää. Tavoitteeni on olla helposti lähestyttävä ja mahdollistaa musiikkini kautta yhteisöjen rakentumista. Muusikot kantavat
mukanaan kulttuuriemme syviä tarinoita
- oli kyse sitten kansantanssin askelikoista
tai lauluista. Ne muistuttavat meitä siitä,
miksi tunnemme, kuten tunnemme marraskuun kaamoksessa, silloin kun aurinko
on poissa. Jos emme itse omista kertomuksiamme, joku toinen määrää siitä,
miten tarinoitamme käytetään ja silloin
tuotetaan musiikkia, jolla on tarkoitus
rahastaa. Yhteisöni Torontossa käyttää
perinteitä voimauttamiseen. Vahvemmat
yhteisöt pystyvät ilmaisemaan kantansa
ja taistelemaan oikeuksiensa puolesta. ❖
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Iloa ja inspiraatiota
Kalevala Korun
Heimosta

Näin helposti liityt Heimoon:
Mene osoitteeseen www.kalevalakoru.fi/heimo ja klikkaa ”Täytä tietosi
ja luo tili” -painiketta. Täytä lomakkeen tiedot. Muista tilata samalla
uutiskirje ja hyväksyä kanta-asiakkuuden ehdot. Paina vielä ”Lähetä”-painiketta. Kun tilisi on luotu, saat
tästä vielä vahvistuksen antamaasi
sähköpostiosoitteeseen. Sähköpostiosoitteesi toimii jatkossa myös kirjautumiseen tarvittavana käyttäjätunnuksena.
Voit luoda uuden tilin ja kirjautua
jatkossa tilillesi myös klikkaamalla
”Heimo kanta-asiakkaat” -linkkiä Kalevala Korun etusivun oikeassa yläkulmassa.
Olet sydämellisesti tervetullut
Kalevala Korun Heimoon!

LIITY NYT Kalevala Korun kanta-asiak-

kaaksi ja osaksi Heimoa. Saat uutena kanta-asiakkaana 15 euron alennuksen ensimmäisestä yli 80 euron ostoksestasi.
Heimolaisille on ilmainen verkkokauppatilauksien toimitus kotimaassa sekä
etuosto-oikeus uutuuksiin ja poistotuotteisiin. Järjestämme kaksi kertaa vuodessa
Heimopäivät, jolloin saat koruista ostoetuja ja vastaavasti huoltopäivien aikana saat
huoltotyöt edullisempaan hintaan.
Saat kutsuja inspiroiviin tapahtumiin
ja uutiskirjeissä jaamme innostavaa sisältöä, suunnittelijoiden ajatuksia ja tarinoita
korujen taustoista.

Elämäni esineissä ja piirustuksissa
ELOKUUN LOPUSSA AVAUTUNUT korumuotoilija Tony Granholmin muistonäyttely esittelee taiteilijan lukuisia koruja ja
korumallistoja, joita hän suunnitteli Kalevala Korulle, Kaunis Korulle, Timanttisille
sekä omalle Aika Koru -yritykselleen.
Kalevala Korussa pitkään vaikuttaneen
korumuotoilijan Tony Granholmin haaveena oli, että Suomeen saataisiin korumuseo. Kun hän kuuli Suomen Kellomuseon
uudesta kello- ja kultasepänalat yhdistävästä museokonseptihankkeesta, hän otti

yhteyttä Kellomuseoon ja ilmaisi halunsa
lahjoittaa elämäntyönsä museolle.
Elämäni esineissä ja piirustuksissa
-näyttely esittelee korujen lisäksi Granholmin varhaisia koulutöitä Lahden Kultaseppäkoulun ajoilta, Kultaseppäkoulun
lopputyön, mallikoruja, työpiirustuksia
sekä Granholmin keräämiä koruja hänen
arvostamiltaan kultasepiltä.
Korumuotoilija suosittujen Kalevala
Korun korumallistojen Talon sydän, Kielo
ja Hirvenpää takaa, ja vuoden Kultasepäk-

si 2009 valittu Tony Granholm menehtyi
joulukuussa 2018.
Näyttelyyn on vapaa pääsy.
Näyttelykeskus Weegee,
Suomen Kellomuseo
Ahertajantie 5
Näyttely
on avoinna
5.1.2020 asti.

Kuvat Kalevala Koru
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KOLUMNI
Vilja-Tuulia Huotarinen

Carpe diem – silloin kun se minulle sopii
OLEN NIITÄ, jotka tarttuvat hetkeen. Ohjaan myös muita tarttumaan hetkeen.
Kuulostaa ylevältä, mutta loppujen lopuksi kysymys on määräilystä. Teepä sinä
tämä, ja sinä tuo, pian, mielellään heti. Kotona, yhdistyksissä, työpaikoilla ja kauppojen kassajonoissa toiminta on monesti käynnissä puoliteholla. Romaaniani Niin
kuin minä heidät näin kirjoitin aamupäivät kahvilassa. Välillä oli vaikeaa kestää,
kun tarjoilija totesi sisään tupsahtaneelle asiakkaalle, ettei kahvia vielä ollut.
Olisin halunnut nousta teekuppini äärestä ja kiehauttaa sen saamarin sumpin.
Hommat liikkeelle!
Toisaalta minusta on ihanaa lojua ja levätä. Kun on lepäämisen kohta, siihen
pitää tarttua. Istua auringonläikässä lattialla tai vaeltaa rannalla. Alitajunnan
rattaat saavat pyöriä rauhassa. Rauhoittuminen on kirjoittamisen kannalta
tuottavaa. Kaikki ajattelu on. Kokeminen. Kehkeyttely. Tulin todella tyytyväiseksi
kuultuani, että aivojen käyttäminen vastaa rasitukseltaan huomattavaa fyysistä
suoritusta. Lapsen säntäilyä, jota saatetaan pitää hermoja raastavana, seuraan
yleensä ilolla. Onpahan aktiivinen, leikki on lapsen työtä.
Kiireessä lähdön hetkellä pahimmat puoleni pääsevät pintaan. Keskittyminen
kirpoaa. Tuntuu, etten saa tehdyksi mitään kunnolla. Pudottelen tavaroita, unohtelen, ärjyn ja tiuskin. Kun ollaan tien päällä, olo helpottuu. On suunta. Kuljetaan,
päästään eteenpäin, maisema muuttuu. Myös yllätykset ovat tervetulleita, nehän
tarkoittavat sitä, ettei oma koikkelehdinta ole mekaanista, vaan osa jatkuvasti
mullistuvaa ja muuttuvaa kokonaisuutta.
Kotona pulmani on energian kuluttaminen pitkiin keskusteluihin, jotka käsittelevät arjen tilanteita. Minusta on helpointa päättää ja määrätä. Siihen menee
kymmenen sekuntia. Mieheni suosittelee asioiden käymistä läpi yhdessä. Siihen
tarvitaan kolme minuuttia. Tai kolme tuntia. Minulle sopisi, että vuorollaan päätetään, ei minun tarvitse päsmäröidä, ei ainakaan joka päivä. Se, että kumpikin
viettää elämänsä hetken miettien uuvuttavan tylsää käytännön asiaa, on kuitenkin mieheni mielestä hyödyllisempää ja mukavampaa kuin se, että jompikumpi
ratkaisee ongelman. Hyvä puoli tässä on se, että olen ymmärtänyt seurani olevan
arvokasta.
Yhtenä päivänä luin virkistävän lauseen: ”On yhtä hyveellistä olla koristeellinen kuin hyödyllinenkin.” Niinhän minäkin oikeasti ajattelen. Ei tarvitse säätää
ja höösätä. Riittää, että kukkii tavallaan.
Mutta myös siihen, että hehkuu koristeena, tarvitaan läsnäolon voimaa. ❖

Mikko Palonkorpi

Kirjoittaja on Helsingissä ja Reykjavikissa asuva kirjailija.
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Mikä kauhussa
kiinnostaa?

Järkyttävien tarinoiden kautta ihmiset haluavat usein
kohdata omia pelkojaan ja pyrkiä hallitsemaan niitä.
Teksti Karolina Kouvola

S

eisomme piirissä oppaan ympärillä Seurasaaren ulkomuseon
kummituskierroksella. Olemme
saapuneet kierroksen viimeiseen
kohteeseen, hämärtyvässä syysillassa tunnelmalliseen Kahiluodon kartanoon. Opas on juuri kertomassa kartanon
huoneissa kummittelevasta rouvasta, kun
kaapista takaamme alkaa kuulua koputusta. Koputus on tasaista, mutta koputuksen voimakkuus kohoaa välillä ja välillä taas vaimenee. Muutaman kerran se
loppuu kokonaan alkaakseen sitten taas
uudelleen. Vilkuilemme toisiamme hermostuneesti naureskellen, mutta kukaan
ei rohkene keskeyttää opasta tai ehdottaa
kaapin ovien avaamista. Kun lähdemme
huoneesta, on kaappi taas hiljaa.
Edellä kuvatun kaltaiset kummituskierrokset ovat kasvattaneet suosiotaan
viime vuosina ja Seurasaaren ulkomuseon lisäksi muutkin museot ovat pyrkineet
vastaamaan kasvavaan kysyntään. Museo-ohjelmien lisäksi kummitus- ja muut
kauhutarinat näkyvät television ohjelmatiedoissa, elokuvaohjelmistossa sekä kustantamoiden uutuusluetteloissa. Viime
syksynä julkaisemani teoksen Helsingin
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henget (SKS) myötä eteen havaitsin, että
tarve kuulla ja jakaa kummitustarinoita
ei ole jäänyt hämärien tupien uunienedustoille, vaan siirtynyt osaksi modernia maailmaa. Haluamme edelleen kokea
väristyksiä turvallisessa ympäristössä ja
jakaa näitä kokemuksia muista aihepiiristä
kiinnostuneiden kanssa.

Hallittua pelon tunnetta
Ihmiset kaipaavat usein kummituskierroksilla omakohtaisia turvallisen pelon
väristyksiä, jollaisia alun esimerkissä pääsimme kokemaan. Omakohtaisiin kokemuksiin ei välttämättä suhtauduta kovin
ryppyotsaisesti, vaan pikemminkin hieman pilke silmäkulmassa. Lopulta ei ole
suurta merkitystä, oliko paikalla oikeasti
henkimaailman edustaja vai ei. Omakohtaisia selittämättömiä kokemuksia kun
voi jakaa muiden kanssa ilman, että itse
välttämättä uskoo kummitusten olemassaoloon. Kummituskokemuksissa on myös
kyse siitä, minkä merkityksen kokemalleen antaa omassa elämässään. Kesken
opastuskierroksen kuultavat koputukset
eivät muodostu yhtä henkilökohtaiseksi

kokemukseksi kuin esimerkiksi edesmenneen sukulaisen läsnäolon tunteminen.
Henkilökohtaisemmista kokemuksista ei
mielellään puhuta ulkopuoliselle samalla
tavoin kuin yhdessä tai julkisessa tilassa
koetuista kokemuksista. Ne koetaan liian
intiimeinä ja tärkeinä, jotta niitä haluaisi
jakaa tuntemattomille.
Kummitustarinoiden lisäksi true crime eli tosimaailman rikoksia käsittelevä
viihde on viime vuosina suosioon noussut
omanlaisensa kauhutarinagenre ja näen
näissä tarinatyypeissä paljon yhteistä.
Usein kummitustarinat liittyvät tragediaan, kuten murhaan tai itsemurhaan,
jotka vetoavat kertomistilanteessa sekä
kertojan että kuulijoiden tunteisiin. True
crimeen kuuluu raakojen rikosten yksityiskohtainen läpikäynti ja sarjamurhaajien
mielenmaisemaan sukeltaminen. Andrea
Marks on pohtinut vuonna 2017 The Atlanticissa julkaistussa artikkelissaan syitä
true crimen suosioon erityisesti naisten
keskuudessa. Vaikuttaisi siltä, että true
crime -podcastit toimivat eräänlaisena
terapiana masennuksesta ja ahdistuksesta kärsiville henkilöille. Järkyttävien
tarinoiden kautta voidaan kohdata omia

Kuva Tuukka Lindholm

Karolina Kouvolaa kiehtoo ihmisten
kiinnostus kummitustarinoihin.

pelkoja ja pyrkiä hallitsemaan niitä: mitä
minä voin tehdä, jotta en joutuisi uhriksi?
Kauhutarinat auttavat meitä ahdistavassa
tilanteessa toimimaan itseämme suojaavasti tarjoamalla käyttäytymismalleja. Ne
ovat kertoneet miten toimia kun kohtaa
kummituksen, jolta ei pidä ottaa mitään
vastaan vaikka tämä kuinka tarjoaisi tupakkaa tai hienoja vaatteita, tai miten toimia jos epäilyttävän oloinen henkilö pyytää apua asiassa, jota varten täytyy siirtyä
hieman syrjemmälle muiden näköpiiristä.
Vastaavanlaista suhtautumista pelkoon on havaittavissa myös kummitustarinoissa. Aiemmin ne ovat toimineet
moraalisääntöjä välittävinä tarinoina, joiden avulla on kerrottu miten elää hyvää
elämää yhteisön jäsenenä, jotta kuoleman
jälkeen saisi levon tai siirtyisi eteenpäin
ilman että täytyy jäädä tänne maan päälle
elävien keskuuteen. Kauhutarinat, kuten

tarinat yleensäkin, auttavat meitä järjestelemään usein kaoottiselta tuntuvaa
maailmaa. Ne auttavat meitä sanallistamaan tunteita ja pelkoja, joita ei ilman
tarinakehystä voisi samalla tavalla välittää
toiselle ihmisille.

Teknologian vaikutus
kummitustarinoihin
Nykykulttuurin voimakas teknologisoituminen näkyy tavassa kertoa ja kokea
kummitustarinoita. Kummituksia pyritään saamaan kiinni video- tai ääninauhalle tai heidän läsnäoloaan tarkkaillaan
sähkömagneettisia kenttiä tai lämpötiloja mittaavilla laitteilla. Samalla tavoin jo
1800-luvulla valokuvauksen keksimisen ja
valokuvauslaitteiden yleistymisen jälkeen
alettiin ottamaan kummituskuvia, joista
suurin osa pystyttiin jo omana aikanaan

todistamaan väärennöksiksi. Tavoite kummituksen saamiseen nauhalle jäi osaksi
populaarikulttuuria ja käsityksiin siitä,
miten kummitukset kommunikoivat elävien kanssa liikuttamalla esineitä tai vaikuttamalla radioaalloilta kuuluviin ääniin.
Nykyaikaisessa kummitusten metsästämisessä kummitustarina on vasta
kokemuksen lähtökohta, minkä jälkeen
kummitusten olemassaolo pyritään vahvistamaan tallentavilla laitteilla. Taustalla
on havaittavissa luonnontieteellisen maailmankatsomuksen tavoite mitata ja verifioida erilaisia ilmiöitä. Tallenteita voidaan
jakaa asiasta kiinnostuneiden parissa ja
niiden aitoudesta käydään aktiivista keskustelua. Mikäli nauhalta kuuluu koputus
tai muu ääni siinä kohtaa kun kysyjä on
pyytänyt kummitusta esittäytymään, antaa se varmuutta siitä, että voimme todella olla kommunikaatiossa tuonpuoleisen >
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”Kauhutarinat auttavat
ahdistavassa tilanteessa
toimimaan suojaavasti
tarjoamalla käyttäytymismalleja.”
Kummitusten tutkimiseen liittyy ajatus siitä, mitä meille tapahtuu kuoleman
jälkeen. Jos pystymme taltioimaan kummituksen olemassaolon, voi se tuoda varmuuden siitä, että pystymme kuoleman
jälkeen vielä palaamaan rakkaiden luokse
– tai kenties valvomaan testamentin jakoa haluamallamme tavalla. Tuntematto-

man viehätys välittyy kummitustarinoista
voimakkaana. Ne ovat yksi tapa pyrkiä
hahmottamaan ikuisuuskysymystä siitä,
mitä meille tapahtuu kuoleman jälkeen ja
onko tässä maailmassa jotain, mitä emme
pysty havainnoimaan kuin satunnaisesti
lukuisista taltioimisyrityksistä huolimatta.
Kauhutarinat lajityyppinä auttavat meitä
harjoittelemaan pelon tunteen kokemista ja järkeistämistä, mutta ne sisältävät
lisäksi tarinallistettuja malleja siitä, miten
meidän tulisi toimia osana yhteisöä vielä
eläessämme. ❖
Kirjoittaja on julkaissut Vanessa Kairulahden
kanssa tietokirjan Helsingin kummituksista ja
valmistelee väitöskirjaansa Helsingin yliopiston
uskontotieteen oppiaineeseen Suomen rannikkoalueen rahvaanuskosta.

Kuva Helsingin kaupunginmuseo, T V Vuorela

kanssa. Tavoite on tuttu jo 1800-luvun
spiritisteiltä sekä kansanperinteen hautausmaakäynneissä, joiden avulla kuolleita tai heidän väkeään pyrittiin käyttämään omaksi hyödyksi ja heiltä kysyttiin
neuvoa. Jos henkiolennon koetaan olevan
ahdistunut tai peloissaan, nykykokijat
voivat pyrkiä ohjaamaan henkiä valoon.
Uskontotieteellisestä näkökulmasta valoon ohjaaminen on mielenkiintoinen
osa modernia kummituskokemusta. Se
vie ajatukset siihen, miten ymmärrämme
tuonpuoleisen ja kokijan henkilökohtaisen
vaikuttamisen kummituksen kohtaloon.
Kummituksen havaitsijan tehtävänä ei
ole enää pelkästään pelätä tai ihmetellä
ilmiötä, vaan auttaa aktiivisesti tätä seuraavaan vaiheeseen.

Kummitustarinoissa elävien ja kuolleiden välinen raja hämärtyy. Vuonna 1949 otetussa kuvassa lapsia ulkoilutetaan yhdellä Helsingin vanhimmista hautausmaista, Ruttopuistossa.
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Kuva Helsingin kaupunginmuseo, Ivan Timiriasew.
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Tuohitapettia
ja suuria pintoja

Moni varmasti muistaa ja kaipaa Kestikartanon ravintolaa Helsingin Keskuskadulla.
Kaikki sen sisustustekstiilit olivat Greta Skogster-Lehtisen käsialaa.
Teksti Päikki Priha

K

estikartano oli aikansa johtavien
suunnittelijoiden työtä. Tila oli
arkkitehti Aarne Ervin käsialaa,
huonekalut sisustusarkkitehti
Maija Taimin, tarjoilijoiden muinaispukuja muistuttavat asut tekstiilitaiteilija
Laila Karttusen ja kaikki sisustustekstiilit
tekstiilitaiteilija Greta Skogster-Lehtisen
(1900–1994).
Kaikki tekstiilit – verhot, huonekalukankaat ja ennen kaikkea koko seinän
peittävä tuohitapetti – oli kudottu Greta Skogster-Lehtisen omassa kutomossa
käyttäen villaa, sillaa, paperia, pellavaa ja
tuohinauhaa, jota oli saatu Enso-Gutzeit
Oy:ltä. Kestikartanossa tuohitapetti loi
tilaan suomalaiskoivikon suloa ja kesän
valoa. Juhlahuoneisto sai ansaitusti paljon
kiitosta ja huomiota osakseen.
Tuohitapetti on jäänyt historiaan pula-ajan hienoimpana innovaationa, joka
oli sekä kestävä että kaunis. Materiaalia
olisi Ensosta saanut vaikka junalastillisen,
mutta sen työstäminen kudottaviksi nauhoiksi oli sen sijaan työlästä ja aikaa vievää.

Muutto Ensoon
Tuohitapetti muistuttaa myös rakkaustarinasta, joka syttyi Greta Skogsterin
ja William Lehtisen välillä 1935. Tuolloin
Enso-Gutzeit Oy teki Greta Skogsteril-
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le tilauksen arkkitehti Väinö Vähäkallion
suunnitteleman yhtiön pääkonttorin ja
kerhorakennuksen sisustamisesta Imatran lähellä sijaitsevassa Ensossa.
Pääkonttoriin valmistui mattoja, huonekalukankaita ja suuri kuvakudos, jossa
kuvataan tehtaan toimintaa, mutta ennen
kaikkea tilaustyö muutti Greta Skogsterin
yksityiselämän. Kun hän matkusti Ensoon
neuvottelemaan tilauksesta tehtaan kaupallisen johtajan William Lehtisen kanssa,
kohtaaminen johti pikaiseen avioliittoon.
Kollegat järjestivät vasta jälkikäteen Helsingin Taidehallissa polterabendin, jossa
he Enson pahveihin kääriytyneinä lauloivat onnittelulauluja nuorelle rouva Skogster-Lehtiselle.
Muutto Ensoon tapahtui sillä ehdolla,
että myös kutomo siirrettiin sinne. Näin
siksi, että Greta Skogster-Lehtinen oli jo
tunnettu suunnittelija ja menestyvä liikenainen. Hänellä oli oma tekstiilitoimisto
ja kutomo, joka työllisti myös sotavuosina runsaasti kutojia, kirjojia ja ompelijoita. Skogster-Lehtinen oli yrityksen ainoa
suunnittelija. Kutomo muutti takaisin Helsinkiin 1939, kun talvisota puhkesi.

Töitä kirkoista Eduskuntataloon
Tekstiilitaiteilija Greta Skogster-Lehtisen tuotteliaimmat työvuodet sijoittu-

vat 1930- ja 1940-luvuille. Tuolloin hänen
kutomossaan syntyi valtava määrä monumentaalisia kuvakudoksia, kirkkotekstiileitä kymmeniin kirkkoihin, julkisten rakennusten kokonaissisustuksia ja toinen
toistaan suurempien karvalankamattojen
malleja muun muassa Eduskuntataloon.
Häntä kiinnostivat eniten mittavat hotellien, ravintoloiden ja kerhohuoneistojen
sisustustekstiilien kokonaissuunnitelmat.
Tekstiilit olivat usein suuria kooltaan tai
lukumäärältään. Suurin kuvakudos on Kotkan kaupungintalon yli kahdeksan metriä
korkea ja neljä metriä leveä kuvakudos

Sokoksen Vaakuna-hotellin kaikki tekstiilit. Niitä valmistui noin 9 000 m² pulavuosista huolimatta. Ne kudottiin ja kirjailtiin
korvikemateriaaleilla, jos aitoja ei ollut
saatavilla: paperinarulla, oljilla, voipaperilla ja jopa lehmänkarvoilla. ”Vaikka mitään
ei ole, niin sittenkin on vain tehtävä töitä”,
oli Gretan motto.

Lahjakas ja luja luonne

”Greta Skogster-Lehtisen
suunnittelutaitoa,
värisilmää,
mielikuvitusta ja
hyvää makua
arvostettiin.”

vuodelta 1934 ja suurin matto Eduskuntatalon Diplomaattihuoneen matto, joka
piti kutoa kolmessa osassa, sillä sen koko
on yli 40 m².
Greta Skogster-Lehtisen suunnittelutaitoa, värisilmää, mielikuvitusta ja hyvää
makua arvostettiin Suomen eturivin arkkitehtien keskuudessa. Malleja syntyi hänen
omassa kutomossaan, ja lisäksi hän suunnitteli pöytäliina- ja verhomalleja monille
tehtaille ja esimerkiksi karvalankamattoja

Lähikuva Hilkka-matosta.

Aaltosen mattokutomolle Kiikkaan.
Enso-Gutzeitin pääkonttori muutti Helsinkiin vuonna 1944, ja Enson uusi
pääkonttori valmistui Helsinkiin Katajanokalle 1962. Sen ylimmässä kerroksessa
on edelleen lähes 30 m² kokoinen Skogster-Lehtisen suunnittelema karvalankamatto muistuttamassa talon arkkitehdin
Alvar Aallon ja Skogster-Lehtisen monipuolisesta yhteistyöstä.
Skogster-Lehtinen suunnitteli myös

Kuva Nina Skogster.

Alalla menestymiseen Greta Skogster-Lehtisellä oli erinomaiset edellytykset.
Hän oli lahjakas, mutta myös päämäärätietoinen. Hän oli lähtenyt jo 16-vuotiaana
Hämeenlinnasta opiskelemaan Helsinkiin
Ateneumin mallipiirustusosastolle, josta
valmistui vuonna 1920.
Perhetuttava, arkkitehti Armas Lindgren oli ehdottanut, että opintoihin kannattaisi lisätä kudontaa. Nämä taidot
Greta Skogster hankki Wetterhoffin kutomakurssilla Hämeenlinnassa, jonne hän
myös perusti ensimmäisen kutomonsa
21-vuotiaana. Menestyvä kutomo ja siihen
liitetty värjäämö muutti Helsinkiin 1929,
jossa Tekstiilitoimisto Greta Skogster OY
toimi vuoteen 1974 asti lukuun ottamatta
neljää Enson vuotta.
Greta Skogster-Lehtinen luopui kutomostaan 1974. Hän muutti Tampereelle pari vuotta sen jälkeen, kun puoliso
vuorineuvos William Lehtinen oli kuollut
1975. Greta Skogsterin oma elämänlanka
katkesi vuonna 1994. ❖
Kirjoittaja on emeritaprofessori ja tekstiilitaiteilija. Hän on kirjoittanut teoksen Greta
Skogster-Lehtisestä yhdessä Leena Svinhufvudin kanssa.

Yksityiskohta Kymin Oy:n kuvakudoksesta. Tuohitapetti.

Kuva Aimo Hyvärinen.

Kuva Nina Skogster.
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PUKU PYKÄLÄSSÄ
Teksti Amanda Kauranne

Kansanpuku elämäntyönä
Harva tietää enemmän karjalaisesta kansanpuvusta
kuin taiteentutkija Leena Jääskeläinen, jonka rakkaus
kansankulttuuriin näkyy joka pistossa.

rinteeseen.
– Siinä näkyy kulttuurien vuorovaikutus: puku kulkee ympäri maailmaa ja saa aina paikallisia
piirteitä. Malli on saattanut syntyä vaikkapa lämpimässä Iranissa ja kulkeutua kylmään Karjalaan,
jossa sanotaan, että tämä on meidän kansallispukumme! Puvuissa kulkee koko maailmanhistoria.

Vaikka Leena Jääskeläinen on jäämässä eläkkeelle, toimii hän edelleen tilaisuuden tullen asiantuntijatehtävissä sekä kurssien ja ompelutyön
parissa.
Hän toimii kansanlaulaja Emilia Kallosen projekteissa etnografisena asiantuntijana. Jos tee-

”Ompelemiseen liittyy kokonainen
tekemisen kulttuuri.”
Kuva Timo Jääskeläinen

O

len saanut tehdä tutkimusmatkoja eri
puolille Karjalaa kummankin puolen
rajaa, kertoo Leena Jääskeläinen, joka
on erikoistunut 1800-luvun pukupe-

Kižin saarelta Suomeen
Jo nuorena Leena Jääskeläinen ihaili mennyttä
elämäntapaa ja halusi työskennellä vanhojen esineiden parissa.
– Rakastin kuunnella 1800-luvulla syntyneiden
mummojeni tarinoita.
Hänen juurensa ovat Karjalan tasavallassa,
puukirkoistaan tunnetulla Kižin saarella. Sen etnografisessa museossa hän työskenteli 17-vuotiaasta siihen, kunnes muutti perheensä kanssa
Suomeen vuonna 1998. Välissä hän ehti valmistua
Pietarin Taideakatemiasta taiteentutkijaksi ja saada perinnearkkitehtuuriin erikoistuneen miehensä
Aleksanterin kanssa lapsensa Anastasian vuonna
1977 ja Timon 1985. Turun kautta he muuttivat Kuhmoon, jossa työskentelivät Juminkeko-säätiössä
Paanajärven kylän elävöittämisprojektissa. Sieltä
he kotiutuivat Joensuuhun.
– Suomessa olen jatkanut freelancerina alallani,
vaikka eri muodoissa. Olen voinut jatkaa tutkimustani ja se on itselleni tärkeää.
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Puvut ovat olleet aina
merkittävä osa Leena
Jääskeläisen elämää ja uraa.

mana on kuolema, tekee hän perinteenmukaiset
puvut ja ristit. Karjalaisia itkuhäitä käsittelevään
Kruuga-näytelmään hän teki lavastuksen, pukusuunnittelun, ompeli perinneasut morsiusparille
perheineen sekä itki itkuvirsiä.
– Olen koko elämäni kuunnellut mummojen
itkuvirsiä. Kruugaan Emilia otti minut mukaan
pieneen, mutta tärkeään osaan morsiamen ristiäitinä eli kummitätinä. Se oli iso muutos elämässäni, kun uskalsin avata suuni ja itkeä omalla
äänisniemeläisellä murteellani. Edelleen jatkan
itkuvirsiperinnettä.

Rajat eivät pukua pitele
Valtakunnalla ei ollut varsinaisesti merkitystä karjalaisessa kansanpuvussa, vaan sillä, oliko sen kantaja luterilainen vai ortodoksi. Kun luterilaisen piti
pukeutua tiukasti säätynsä mukaan, saivat ortodoksiset sisarensa käyttää värillisiä pukuja, koruja
ja silkkihuiveja. Niihin tosin vaikuttivat kirkolliset
pyhät: paastonaikaan ei saanut käyttää punaista,
kun taas praasniekan aikaan se oli suositeltavaa.
– Juuri kansanpuvun symbolit ovat kiinnostukseni kohde. Ne ovat vanhoissa kulttuureissa
hyvin samanlaisia.
Jääskeläinen iloitsee myös modernista otteesta,
sillä kansanpuvun elvyttäminen on hänen sydämenasiansa. Osa tätä on vuosittain 5.8. järjestettävät
kansallispuvun tuuletuspäivät.
– Haluan säilyttää taitoa tuleville sukupolville
ja tehdä perinteestä helposti lähestyttävää, jotta
ihmiset voivat ottaa sen luontevasti omakseen
myös arkipäivään, vaikkapa yhdistämällä kansallispuvun taskun farkkujen kanssa.
Nykyään suhde vaatteeseen on muuttunut.
– Ennenkin omistettiin paljon vaatteita, sarafaaneja oli arkeen ja juhlaan, mutta ne olivat tehty
niin korkealaatuisesti luonnonmateriaaleista, että
vaatteen elinkaari oli hyvinkin sata vuotta - toki
niitä korjattiin monta kertaa. 1900-luvun tuoman
teknologian myötä huonolaatuisia vaatteita käsitellään toisinaan roskana ympäri maailmaa.

Ompelun taikaa
Leena ompelee käsin ilman kaavoja ja opettaa myös
tätä kursseillaan. Se on osa hänen etnografista
tutkimusmetodiaan.

– Haluan säilyttää tradition siinä muodossa
kuin se oli ennen. Koneella ommellen syntyy kuin
tehtaassa: vahvaa ja varmaa, mutta samanlaista.
Ero on sama kuin mekaanisen äänen ja lauluäänen
kanssa - jokaisella on oma käsialansa. Tutkijana
kyselin, miten mummot tekivät pukujaan, mutta
he vain käskivät aloittaa ompelemisen. En saanut
siis ompelukoulutusta missään, mutta ensimmäinen puku syntyi 1970–80-luvun taitteessa Kižin
suureen praasniekkaan.
Ompelemiseen liittyy kokonainen tekemisen
kulttuuri. Ortodoksisessa traditiossa vaatteita
tehtiin usein paaston aikaan. Laulut, itkuvirret ja
rukoukset vaatteen omistajan puolesta kuuluivat
perinteeseen.
– Kaikki mikä kuuluu sielunelämään, tapahtui
kun nainen ompeli itselleen ja perheelleen. Tästä
haluaisin kertoa myös nykypäivän ihmisille: käsin ompeleminen on kuin hierontaa sormillemme,
mutta myös mielellemme. Taideterapian ohella
voisimme puhua taitoterapiasta! Kun käsissä on
älypuhelimen sijasta ompelutyö, ehtii hiljaisen
tekemisen aikana käydä läpi omaa elämäänsä ja
sen tärkeitä asioita.
Perinteessä vaatteet on koettu myös suojelukseksi - ei vain konkreettisesti auringolta ja tuulelta,
vaan myös maagisesti.
– Itsekin uskon sanan ja äänen magiaan. Kun
ompelemme, hyviä ajatuksia voi siirtää materiaaliin. Ja vyö pitää olla ehdottomasti sielun suojeluksi,
hymyilee Jääskeläinen.
– Perinnepuvulla on nykyäänkin hyvä vaikutus,
sillä usein ihmiset ympärillä kiinnittävät siihen huomiota ja alkavat kommunikoida kanssasi.

Kansankulttuurin avain
Tutkijapariskunnan lapset ovat oppineet luonnollisesti perinnetaitoja. Nyt isomummuksi ehtinyt
Jääskeläinen toivoo, että rakkaus kansankulttuuriin
jäisi perinnöksi tuleville sukupolville.
– Puhun rakkaudesta kansan- tai oikeastaan
kansojen kulttuuriin, en kansalliseen kulttuuriin.
Ihmiset ovat aina olleet vuorovaikutuksessa keskenään ja kulttuuri on jatkuvasti muuntuva, elävä prosessi. Jokainen meistä on omanlaisensa ja
kansankulttuurit tarjoavat lämpöä, kauneutta ja
ymmärrystä kohdata elämän erilaisuutta. ❖
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ARVIOT

Kirjoittava nainen

Nuoret ja kiihkeät

JOHANNA VENHON Ensimmäinen nainen

“MEIDÄN ON vastustettava sotaa kaikin

ei ole Sylvi Kekkosen elämäkerta, vaan
romaani, joka sijoittuu muutamaan päivään elokuulle 1966. Sylvi Kekkosen kirjailijaystävä Marja-Liisa Vartio on kuollut
saman vuoden kesäkuussa 41-vuotiaana.
Romaanissa Sylvi Kekkonen ajaa perheen
kesähuvilalle, jossa hän pohdiskelee omaa
kirjailijan työtään ja muutenkin elämäänsä
Urho Kekkosen rinnalla käyden mielessään
keskusteluja Marja-Liisa Vartion kanssa.
Venho on tutustunut Sylvi Kekkoseen
elämään perusteellisesti, mutta päähenkilön ajatukset ovat tietenkin Johanna Venhon luomia. Venho käsittelee uskottavasti
ja oivaltavasti ristiriitoja, jotka epäilemättä
Sylvi Kekkosen elämään liittyivät julkisuuden henkilönä, presidentin puolisona, kirjailijana ja naisena. Erityisen kiinnostavia
ovat kirjoittamiseen liittyvät pohdinnat.
Sylvi Kekkonen julkaisi ensimmäinen
teoksensa, aforismikokoelman Kiteitä,
vuonna 1949. Sen jälkeen hän kirjoitti novellikokoelman ja kaksi romaania. Jälkimmäisen, Amalian, ilmestyessä 1958 Urho
Kekkonen oli jo presidentti. Presidentin
rouvan kirjoittaminen on eri asia kuin
jonkun muun kirjoittaminen. Ehkä kriitikko suopeaa arvostelua kirjoittaessaan
ajattelee itsekseen, ettei koko kirjaa olisi julkaistu, jos kirjoittaja olisi ollut joku
muu, Kekkonen tuskailee. Hän tuntee tarvetta kirjoittaa, mutta onko hän oikeasti tarpeeksi hyvä? Venhon kirjassa Sylvi
Kekkonen päätyy kuitenkin työstämään
lapsuusmuistoista ammentavaa teostaan Lankkuaidan suojassa, joka ilmestyi
vuonna 1968.
Sylvi Kekkosen ajatusten lomassa kuvanveistäjä Essi Renvall etsii Sylvi Kekkosen
olemusta toiselta suunnalta. Renvall tekee
luonnoksia veistosta varten. Kirjan kauniissa
kansipaperissa on herkkä kuva Sylvi Kekkosesta, kansipaperin alla kannessa on yllätyksenä Essi Renvallin
piirros. Kaikkiaan kysymyksessä on ajatuksia herättävä
teos, joka kestää toisenkin lukukerran. ❖

keinoin”, Toivo sanoi.
“Meidän on noustava vastarintaan!”
Kerttu huusi.
Nämä lauseet kuvastavat osuvasti Terhi Rannelan vaikuttavaa romaania Kiivaat.
Teoksessa Tampereella asuva Salme Kiivas
kirjoittaa nuoruudenrakkautensa vaimolle kirjettä. Siinä hän kertoo, kuinka hän
nuorena kommunistisen ystäväjoukkonsa kanssa vastusti jatkosotaa levittämällä
lentolehtisiä, käännyttämällä ihmisiä ja
tuhoamalla sotakalustoa. Poliisi oli koko
ajan joukon jäljillä eikä kiinnijäämisiltä ja
kuulusteluilta vältytty.
Salme kirjoittaa kirjettä vuonna 1955,
mutta palaa sotavuosiin 1939–1944 kerta
toisensa jälkeen kertoen välillä turhilta tuntuviakin yksityiskohtia, jotka eivät vie tarinaa eteenpäin. Lukemista olisi helpottanut
kronologinen eteneminen – takaumat häiritsivät ajoittain tapahtumiin keskittymistä.
Romaanin kieli on rikasta, värikästä ja
melko helppolukuista. Nuoret kommunistiset sodanvastustajat olivat aihe, josta en
ollut kuullut mitään aikaisemmin. Aihe oli
minulle uusi, kiinnostava ja antoi uuden näkökulman Suomen sotiin. Sanonta “talvi- ja
jatkosota yhdisti Suomen sisällissodan jäljiltä” ei siis täysin pidä paikkaansa. Pystyin
samaistumaan päähenkilön tuntemuksiin,
vaikka en ole kokenut lähellekään niin hurjistuttavia asioita. Salmella oli 16-vuotiaana
sodan alkaessa myös ihan tavallisia ongelmia, jotka kyllä kuulostavat tutuilta melkein
samanikäisen itseni korvaan.
Romaani jätti jälkeensä hieman liikaa
kysymyksiä ja epätietoisuutta. Miksi Salme
kirjoittaa kirjettä juuri nuoruudenrakkautensa vaimolle? Lukijaa pidettiin joissain
kohdissa hiukan liian viisaana, itse olisin
kaivannut enemmän asioiden selitystä. Tämä tosin saattaa johtua nuoresta iästäni enkä siksi
ymmärtänyt aivan kaikkea. ❖
Teksti Venla Jyrkinen

Kirjoittaja on 17-vuotias lukiolainen.
Teksti Merja Leppälahti

Ensimmäinen nainen
Johanna Venho, WSOY 2019.
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Kiivaat
Terhi Rannela, Karisto 2019.

ARVIOT

Yhdessä elämässä
ja kuolemassa

Näkymiä näköalattoman taakse

KONTAKTI ALOITTAA kahden nimekkään

ELIZABETH STROUTIN novellikokoelma

nuoren suomalaiskirjailijan, Salla Simukan
ja Siri Kolun, tiivistunnelmaisen trilleritrilogian. Yhteistyön tuloksena on syntynyt
kirjailijanimellä S/S Urst totutusta poikkeavaa fiktiota, jota lukija tuskin osaa odottaa
kirjaa avatessaan.
Tarina kertoo kahdesta sisaruksesta,
kotona asuvasta ja perheyrityksen jatkajasta Stellasta ja hänen adoptoidusta sisarestaan Ursasta. Kun perheen isä kuolee,
Ursa palaa monen vuoden välirikon jälkeen
takaisin kotiin. Sisarusten mielestä isän
kuolemassa on jotain hämäräperäistä ja he
päättävät saada kysymyksilleen vastauksia.
Kirjan keskeisen tarinan muodostaa
sisarusten keskinäinen dynamiikka. Hyvin pian lukijalle käy selväksi, että Stellan
ja Ursan keskinäinen rakkaus ei ole platonista sisarrakkautta, vaan jotakin paljon,
paljon enemmän. Vahva seksuaalinen lataus saa välillä paatuneimmankin lukijan
nostamaan kulmiaan ja hieman nikottelemaan. Tämä lienee ollut kirjailijoiden tarkoituksenakin.

Kaikki on mahdollista vie soijapapupeltojen
ympäröimään Amgashin pikkukaupunkiin
keskilännessä. Kirja esittelee lukijalle yhdeksässä tarinassaan pienessä yhteisössä
elämäänsä kompuroivia ihmisiä, joita vuosikymmenet ovat viskelleet toinen toistaan
mutkikkaimmille poluille.
Stroutin tarinat huokuvat alakuloa, tavallisen elämän tragedioita ja vuosikymmeniä vaiettuja salaisuuksia, joita yksinäiset
sielut kantavat kukin tavallaan. Kirjan henkilöiden tarinat sivuavat toisiaan arkisissa
risteyskohdissa, ja kohtaamisista syntyy
sarja sattumanvaraisia välähdyksiä. Kirjaan
etsiytyvät henkilöt tuntuvat kaikki kaipaavan ymmärrystä ja nähdyksi tulemista. Kysymys kuitenkin kuuluu, kenen silmin elämää
olisi katsottava ja kenen totuus on oikea.
Kaikki on mahdollista on yhdysvaltalaisen Stroutin toinen suomennettu romaani ja itsenäinen jatko-osa vuonna 2018
suomeksi ilmestyneelle Nimeni on Lucy
Barton -teokselle, joka saa oivaltavasti lisävaloa Stroutin uutuudessakin. Kaikki on
mahdollista -kirjan ihmiskohtalot ja tarinat
palautuvat tavalla tai toisella Lucy Bartoniin, joka vastoin kaikkia odotuksia nousi
Amgashin näköalattomasta nuhjuisuudesta kiitetyksi kirjailijaksi ja ammensi menestysteoksessaan kokemastaan häpeästä
– siitä tarinasta, joka oli pikkukaupungin
yhteistä omaisuutta.
Pulitzer-palkitun Stroutin ote on ihailtava: kirjailija tekee kepeäntraagisilla havainnoillaan haaleasta ja arkisesta erityistä. Stroutin kerronnan voima kasvaa
hienosyisten virkkeiden muodostamasta
merkitysten vyyhdistä, jota lukija ei voi
ohittaa kepeästi. Kirjan nimikin kurkottaa
moneen suuntaan ja jättää yhden version tapahtumista kerrottuaan kaiken tavallaan ilmaan. Kaikki muukin
on mahdollista, sillä totuus jää aina puolitiehen. ❖

On liian myöhäistä, minä ajattelen.
En mene poispäin, menen kohti. Minä maistoin jo sitä, mistä ei koskaan parane. Minä
olen onnellinen, turmeltunut ja valintani
tehnyt.
Trilogian avausosassa teos hakee vielä
paikkaansa. Kieli oli vivahteikasta ja tarkasti
loppuun asti mietittyä. Koska kyse on ensimmäisestä osasta, Kontaktin pitäisi jättää
lukija janoamaan lisää. Näin ei tällä kertaa
käynyt, vaan teos jätti rikkaasta kielestään
ja monista juonenkäänteistään huolimatta
tämän lukijan hieman kylmäksi. ❖
Teksti Petra Nikkinen

Kontakti
S/S Urst, Otava 2019.

Teksti Satu Laatikainen

Kaikki on mahdollista
Elizabeth Strout, Tammi 2019.
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”Muovien todellinen
läpimurto alkoi
1950-luvulla.”
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Ylistetty ja kirottu
– muovin monet ulottuvuudet
– Meri on mun televisio ja ranta mun olohuoneeni. Mä vietän niin
paljon aikaa rannalla, että mä haluan pitää paikat puhtaana.
Teksti Anna-Mari Immonen

N

äin totesi hankolainen roskienkerääjä Inkeri Pekkanen haastattelussa kesäkuussa 2018.
Meriroskat saastuttavat ja likaavat Suomenlahden pohjoisia rantoja.
Roskia kulkeutuu Hankoon suotuisalla
tuulella aina Itämeren eteläosista saakka.
Lehtikirjoitukset valtamerien jäteongelmista talvella 2018 saivat Kansallismuseon ja Museoviraston Kuvakokoelmien
henkilökunnan havahtumaan. Merten roskasta noin 80 % on muovia. Määrä kasvaa
sellaista vauhtia, että ennusteiden mukaan vuoteen 2050 mennessä muovijäte
painaa enemmän kuin kalakanta. Päätimme yhteistuumin dokumentoida muovin
ympäristönäkökulmia. Tavoitteeksi otettiin aineistonkeruu nykydokumentoinnin
keinoin haastattelemalla, havainnoimalla,
valo- ja videokuvaamalla sekä ottamalla kokoelmiin ilmiötä kuvaavia esineitä.
Ympäristöongelmien lisäksi tarkastelua
laajennettiin ratkaisuihin, joilla vakavaan
tilanteeseen yritetään puuttua.
Dokumentoinnin rinnalla heräsi ajatus
esitellä kerättyä aineistoa näyttelyssä, joka toteutuikin Kansallismuseon pop-up

tilassa marras-joulukuussa 2018. Nykydokumentointiaineiston rinnalle kokosimme aikajanan Kansallismuseon muoviesineistä. Tällä halusimme osoittaa, että
varsinkin 1900-luvun alkuvuosikymmenet
aina 1960-luvulle näyttäytyvät muovin
historiassa innostuneilta ja ovat täynnä
uuden kokeilua ja kekseliäitä oivalluksia.

Muoviesineet museokokoelmissa
Kansallismuseon sähköisestä luettelointijärjestämästä löytyy yli 4 500 esinettä,
jotka ovat muovia tai sisältävät muovisia
osia. Vanhimmat ovat nukkekodin esineitä
1890-luvulta ja valmistettu selluloidista.
Ensimmäiset selluloosapohjaiset kokeilut muovimateriaalin kehittämiseksi teki
Aleksander Parkes 1850-luvulla. Muovilaatu nimeltään parkesiini perustui kamferilla käsiteltyyn selluloosanitraattiin.
1800-luvun lopulla oli tyypillistä, että
muoviesineet jäljittelivät luonnonmateriaaleja, kuten norsunluuta, sarveis- ja
helmiäisaineita.
Ensimmäinen täyssynteettinen muovi,
bakeliitti, keksittiin 1909. Bakeliitin mul-

listavana ominaisuutena oli kuumuudensieto ja sähköneristävyys. Sitä käytettiin
paljon sähkölaitteiden suoja- ja kotelomateriaalina. Kansallismuseosta löytyy bakeliittisia puhelimia, radioita, silitysrautoja,
valaisimia, parranajokoneita… Sotavuosista 1939–1944 muistuttavat kumiset kaasunaamarit, joissa on bakeliittisia muoviosia.
Muovien todellinen läpimurto alkoi 1950-luvulla. Muovi-sana otettiin
käyttöön 1947. Uudet ruiskuvalukoneet
mahdollistivat yhä suurempien muoviesineiden sarjatuotannon. Kertamuovit,
kuten bakeliitti, korvautuivat öljypohjaisilla kestomuoveilla. Uuden aikakauden
symboliksi nousi Sarviksen Muovi-Maija
-sanko, joka oli 1955 suurin siihen mennessä Suomessa tehty muoviesine.

Muovikoti
1960-luvun lehtikirjoittelussa mullistava
materiaali muovi sai runsaasti palstatilaa.
”Nainen ja koti muovikauteen”, otsikoi
Uusi Suomi syksyllä 1960. Lehtijutussa
kerrotaan kuinka naiset ovat hyötyneet
muovista.
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Kuva: Museovirasto.

Fiskarsin Fiskamin-sarjan kulho on klassikko
niin muodon kuin värin puolesta.

”Suomessa tehtiin paljon työtä
muovin maineen eteen.”

”Nykyaikainen perheenemäntä piiskaa mattonsa
polyeteenistä valmistetulla mattopiiskalla ja käyttää
muovista pyykkikoria. Vaatteet
riippuvat komerossa muoviripustimillaan ja kylpyhuoneen pyyhinliina
muovikoukuissa tai kannattimissa. Maalaistalossa taas kertovat niin eläinsuka
ja harava kuin sangot ja kauhatkin siirtymisestä uuteen aikakauteen.”
Työtehoseuran osastopäällikkö Maiju Gebhard listasi vielä joukon muitakin
muovivalmisteita, jotka ovat parantaneet
emännän työtehoa; muoviputket ja letkut
vapauttavat veden kantamisesta; vaahtomuovipatja on pölytön ja kevyt kantaa ulos
tuulettumaan; lasten ”rapahousut” suojaavat lasten vaatteita kurakelillä; pyykkisaavi vapauttaa emännän puisten saavien
turvottamiselta; äyskäri ei raavi veneen
maalia eikä kolise.
Edellä mainitut näkökulmat osoittavat, kuinka 1960-luvulle siirryttäessä Suo-
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messa elettiin vielä maaseudun ja maatalojen rytmissä. Kaupungistuminen oli
käynnistynyt, mutta suurin muuttoaalto
pohjoisesta etelään ja Ruotsiin oli edessäpäin. Naisten työn ajateltiin olevan vielä
pitkälti maatalon emännän työtä.
Suuren muuton kiihtyessä asuntotuotannossa keskityttiin lähiö-Suomen
rakentamiseen. Uusia kerrostaloja nousi
erityisesti Etelä-Suomeen pääkaupungin
ympärysalueille. Professori Kirsi Saarikangas kirjoittaa uudenlaisesta asumisfilosofiasta, jossa moderni koti riisuttiin kaikesta turhasta. Kodin tuli ilmentää uutta
puhtauden ja tarkoituksenmukaisuuden
estetiikkaa. Tähän ideologiaan värikäs,

kevyt, kestävä, pinottava ja helposti puhdistettava muovi soveltui mainiosti.

Ristiaallokossa
Professori Jeffrey L. Meikle on todennut,
miten muovin maine pysyi Pohjois-Amerikassa ristiriitaisena läpi 1960-luvun. Siltä
puuttui positiivinen identiteetti. Avaruuden valloitus vuosikymmenen lopussa
muutti tilannetta. Muovimaisista materiaaleista tuli trendikkäitä niin pukeutumisessa kuin sisustuksessa.
Myös Suomessa tehtiin paljon työtä
muovin maineen eteen. Muoviyhdistys
perustettiin vuonna 1940. Stockmannil-

sivat tuotteiden säilymistä ja vähensivät
keveytensä ansioista kuljetuskustannuksia, mutta varjopuolena oli kaatopaikkojen
jätevuorien kasvu.
Kansallismuseon kokoelmissa on kattava valikoima 1970-luvun elintarvike- ja
kosmetiikkapakkauksia. Onpa joku keksinyt tallentaa sinne yli 250 eri yritysten
muovikassia. Ne kertovat ajasta, jolloin
muovisiin pakkausmateriaaleihin ei suh-

Kuva: Markku Haverinen, Museovirasto.

Anna-Mari Immonen työskentelee amanuenssina Suomen kansallismuseossa.

Kuva: Ilari Järvinen, Museovirasto.

Suomalaisia muovialan yrityksiä oli 1950-luvun
lopulla jo lähemmäs sata. Noita-norsu on Pitäjänmäellä sijainneen Oy Is-ma AB:n tuote.

Käännekohdassa
Suomalaisten elintaso ja varallisuus kohosivat 1960-luvun mittaan. Yhteiskunta
organisoitui yhä enemmän kuluttamisen ympärille. Yhtenä mittarina tästä oli
muovinkulutuksen kasvu. Vuonna 1955
suomalainen kulutti keskimäärin 2,6 kg
muovia, 1960-luvun lopulla luku oli jo 34,5
kg/henkilö.
”Muovijätteestä tulossa Suomeen vakava ongelma”, uutisoi Helsingin Sanomat
kesäkuussa 1969. Elintarvikkeita, lääkkeitä
ja kosmetiikkaa alettiin pakata muovisiin
pulloihin, putkiloihin ja rasioihin sotien
jälkeen. Tiiviit muovipakkaukset paran-

tauduttu samanlaisella kriittisyydellä kuin
tänä päivänä. Olemme tilanteessa, jossa
kulutustottumuksemme ja elämäntapamme ovat käännekohdassa – maapallon tila
vaatii sitä. Kansallismuseokin on mukana
muutoksessa ja sen tallentamisessa jälkipolville. ❖

Kuva: Stina Björklund, Museovirasto.

la pidettiin ensimmäinen muovinäyttely
1951. Niitä järjestettiin pitkin vuosikymmentä muovitietouden lisäämiseksi ja
muovin monipuolisten mahdollisuuksien
esittelemiseksi. Näyttelyistä tuli suosittuja. Niiden vetonaulaksi houkuteltiin
tunnettuja suunnittelijoita. Viimeaikainen kokoelmahankinta Kansallismuseoon on Yki Nummen suunnittelema ja
Sanka Oy:n valmistama, akryylia ja teakpuuta yhdistävä tarjotin, joita myytiin
Stockmannilla.
Muovi toi paljon hyvää ihmisten elämään, esimerkiksi terveydenhuollon alalla,
mutta myös epäonnisia hetkiä sen kanssa koettiin. Lehtiotsikko vuodelta 1965
peräänkuulutti: ”Uudet materiaalit kotitaloudessa vaativat emänniltä tervettä
järkeä. Kokemuksen sanelema valistus
tarpeen.” Etenkin naisille suunnatut ohjeet muistuttivat, että muovikulhot eivät
kestä kovaa kuumuutta. Harmia aiheuttivat ruuanlaitossa värjäytyvät astiat ja
niiden herkkä naarmuuntuminen. Ikävää
sotkua tuli myös kauppakassissa vuotavista maitopusseista, mutta pahiten muovin maine kärsi tapauksista, jotka olivat
vahingollisia terveydelle.
”Äidit, varokaa muovia”, muistutettiin Helsingin Sanomissa lokakuussa 1967.
Lehtijutussa kerrottiin vuoden ikäisestä
pikkutytöstä, joka tukehtui leikkiessään
muovipussilla. Ruotsissa vastaavanlaisia
tapauksia oli ollut jo 22. Äideille ja lastenhoitajille annettiin ohjeita, kuinka välttää
vastaavanlaiset onnettomuudet. Muovia
ei saanut missään nimessä jättää lasten
lähettyville ilman valvontaa.

Muovi voi säilyä haitallisen pitkään ekosysteemissä, mutta museokokoelmissa vaarana voi
olla yllättävän nopea tuhoutuminen. Walt Disneyn porsaalle on käymässä huonosti, siitä kielivät kasvoihin ilmestyneet ”hikikarpalot”.

Iltapuku vuodelta 2016 on suunnittelija AnneMari Pahkalan kannanotto merien puolesta.
Sen valmistuksessa on käytetty merestä kerättyjä muovipulloja.
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Minna Canth
Jyväskylässä

Minna Canth ja Kuopio ovat käsite. Mutta myös Jyväskylällä oli merkittävä rooli
Canthin henkisessä ja kirjallisessa kehityksessä. Minna Johnson tuli
Jyväskylään 19-vuotiaana opiskelijana vuonna 1863 ja jätti kaupungin vuonna
1880 Minna Canth -nimisenä 36-vuotiaana leskenä seitsemine lapsineen.
Teksti Iris Schwanck

O

piskelu vuonna 1863 perustetussa Jyväskylän seminaarissa oli rankkaa. Opetusta
oli kuutena päivänä viikossa,
yhdeksästä kymmeneen tuntia päivässä
niin, että oppitunteja oli viikossa 56. Minna Canth kuitenkin nautti seminaarissa
kokemastaan vapaudesta ja jatkoi noina
aikoina alkanutta fyysisen kuntonsa ylläpitämistä kuolemaansa asti.
Minna Johnson erosi seminaarista
kuitenkin jo toisen lukuvuoden alusta ja
palasi miettimään elämäänsä Kuopioon.
Keväällä 1864 hän meni kihloihin ja pian
sen jälkeen naimisiin lehtori Ferdinand
Canthin kanssa, joka tuki monin eri tavoin
vaimonsa pyrkimyksiä. Aikaisemmin oli
isä-Johnson puolustanut Minna Canthin
koulutusta yhtä tarmokkaasti.
Minna Canthin Jyväskylän aikaa kesti
kaikkiaan 16 vuotta. Hän eli kaupungissa
intensiiviset nuoruusvuotensa. Voidaan
oikeutetusti kysyä, olisiko Minna Canthista
tullut kirjailijaa ja esitaistelijaa, jollaisena
hänet tunnemme, ilman Jyväskylän aikaa
ja sen mukanaan tuomia monia vaikeitakin kokemuksia?
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Kasvun ja kehityksen
vuodet Jyväskylässä
Minna Canth oli syntymästään saakka
kaupunkilainen. Maalaismiljöö oli hänelle
aina hieman etäinen ja vieras. Kirjailijalle
tärkeää oli myös se, että hänelle tulivat
eri yhteiskuntaluokat ja puheenparret
tutuiksi. Canth oli myös aidosti kaksikielinen ihminen, joka liikkui suvereenisti
pohjoismaisissakin ympyröissä.
Jyväskylässä Minna Canth piirsi perheelle oman talon, joka valmistui vuonna 1870. Suuressa talossa oli tilaa paitsi
hyyryläisille, joita lehtorit usein pitivät,
myös kasvavalle perheelle ja kahdelle
palvelijattarelle. Suuri puutarha ja sen
laaja ryytimaa olivat varsinkin Ferdinand
Canthin silmäterä.
Loppuvuodesta 1877 seminaarin piirissä toimiva Karl Gustaf Göös perusti
Päijänne-nimisen sanomalehden. Päijänteessä julkaistiin Minna Canthin kirjoittamia novelleja ja suomennoksia.
Canth käytti kirjoittaessaan kolmea nimimerkkiä: kertomukset Wilja-nimellä, pakinat Teppona ja pääkirjoitukset

omalla nimellä. Vuoden 1878 päätyttyä
Minna Canthin nimimerkit katoavat lähes
tyystin Päijänteen palstoilta yksityiselämän murheiden vuoksi. Ensin menehtyi
isä, pian sen jälkeen Augusta-sisar ja
sitten puoliso.

Minnasta tuli kirjailija
Suomalaisen Teatterin Jyväskylän-vierailut vuosina 1876 ja 1878 olivat ratkaiseva tekijä Minna Canthin kirjailijuuden
synnyssä. Hän kirjoittaa asiasta vuonna
1894 artikkelissaan Kuinka meistä tuli
kirjailijoita. Minna Canth toimitti teatteriesityksistä yksitoista arvostelua Päijänne-lehteen ja laajan artikkelin Teatterin merkitys kansallisessa sivistystyössä.
Suurena tukena ja rohkaisijana tässä
työssä oli Robert Kiljander. Tuloksena oli
Murtovarkaat-käsikirjoitus, jonka Minna
Canth lähetti Suomalaisen Teatterin johtajalle Kaarlo Bergbomille. Bergbom otti
sen ohjelmistoonsa vuonna 1882 ja siitä
tuli suuri menestys. Näytelmäkäsikirjoitus
sai Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran
palkinnon jo edellisenä vuonna.

Kuva Museoviraston kuvakokoelmat
Kuva Mikael Ratschinskij/Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän seminaarin naisopiskelijoita. Minna Canth istuu eturivissä kolmantena vasemmalta.

”Olisiko Minna Canthista tullut kirjailijaa
ja esitaistelijaa ilman Jyväskylän aikaa?”

Minna Canthista ei siis tullut opettajatarta. Sen sijaan hänestä kasvoi Jyväskylän vuosinaan taistelija, joka paljasti
epäkohtia, vaati niihin muutoksia ja auttoi
apua tarvitsevia. Lehtityöstä tuli hänen
kirjailijakoulunsa. Minna Canthista tuli Jyväskylässä ensimmäinen suomenkielinen
naisjournalisti, hän julkaisi kaupungissa
ensimmäiset proosateoksensa ja suomennoksensa sekä kirjoitti ensimmäisen
näytelmäkäsikirjoituksensa.
Minna Canth kuvaa vuonna 1880 tapahtunutta lähtöään Jyväskylästä seuraavasti: ”Ero seminaarista, joka oli ollut
henkinen kotini jo ennen naimisiinmenoani, ero lukuisista ystävistäni, jotka
viimeisinä raskaina aikoina olivat osoittaneet minulle niin suurta myötätuntoa,
niin suurta osanottoa, että tulen vieläkin
liikutetuksi, kun ajattelen sitä, ero omasta
talostani, johon itse olin tehnyt piirustuk-

set ja jonka rakentamista olin seurannut
niin palavalla mielenkiinnolla, jonka puutarhan jokainen pensas ja jokainen puu
oli rakas vanha tuttava ja jonka pieninkin
nurkka henki sydämellistä ystävällisyyttä
– ero kaikesta, joka oli minulle rakasta ja
kallista, vihloi epätoivoisesti sydäntäni.” ❖
Kirjoittaja on Jyväskylän ja Helsingin yliopistoissa opiskellut ja opettanut filosofian tohtori.
Hän on toiminut muun muassa Suomen Ranskan instituutin ja kirjallisuuden vientikeskus
FILIn johtajana.
Kirjallisuutta:
Maijala, Minna, Hellä, herkkä hekumallinen
Minna Canth, Otava 2014.
Krogerus, Tellervo, Keskustelija. Minna Canth
lehtikirjoittajana, s. 138.147, teoksessa Monisärmäinen Minna Canth. Kirjoituksia hänestä
ja hänen tuotannostaan, toim. Liisi Huhtala,
Kuopio 1998.

INFO
Minna Canthin patsas sijaitsee
Jyväskylässä Kirkkopuistossa,
vastapäätä kaupunginteatteria.
Sen on veistänyt Pauli Koskinen.
Suomalaisen Naisliiton Jyväskylän osasto teki aloitteen patsaan
rahoittamiseksi jo 1909. Patsas
paljastettiin kuitenkin vasta vuonna 1962. Se on nimeltään Nuori
uneksija. Patsas kukitetaan joka vappu Jyväskylän yliopiston
ylioppilaskunnan ja Jyväskylän
ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toimesta.
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Lönnrotin

Koti-Lääkäri 180 vuotta
Vuonna 1839 Kajaanin piirilääkäri Elias Lönnrot sai vihdoin valmiiksi
Suomalaisen Talonpojan Koti-Lääkärin. Oli kulunut jo seitsemän vuotta siitä,
kun hän oli kustantajalle luvannut kääntää suomeksi ruotsalaisen
Carl Nordbladin kirjan Sundhets-Lärobok för Menige Man.
Teksti Pertti Mustajoki

E

lias Lönnrot toimi ainoana lääkärinä
alueella, joka vastasi suunnilleen
nykyistä Kainuun maakuntaa. Piirilääkärin velvollisuuksiin kuului
torjua jokavuotisia kulkutauteja, huolehtia
isorokkorokotuksista ja tehdä ruumiinavauksia. Matkan teko kävellen, veneellä, hevosella ja hiihtäen ei ollut erityisen
joutuisaa. Jos aikaa liikeni, hän hoiti apua
tarvitsevia sairaita. Kaiken tämän päälle
aikaa ja energiaa tarvittiin kosolti Kalevalaan, jonka Lönnrot punnersi ilmesty-
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mään 1835. Oli vaikea löytää tilaa kirjan
suomentamiseen.
Käännöstyötä hidasti vielä se, että
suomen kielestä puuttui iso määrä sopivia lääketieteen ja terveyden alaan liittyviä sanoja. ”Ett satans arbete har sjelfva
läkare boken gifvit mig med sin terminologi” (Saatanallisen homman on lääkärikirja aiheuttanut minulle terminologiansa
vuoksi), manaili Lönnrot kirjeessä ystävälleen Helsinkiin. Kielinero ei tyytynyt
mekaaniseen kääntämiseen, vaan halu-

si kunnianhimoisesti etsiä ja löytää hyviä suomen sanoja. Kirjansa esipuheessa
Lönnrot mainitsee keksimiään ”oudonlaisia sanoja”: kuume, oireet, potilas, valtimo,
laskimo, uloste.
Viime vuonna kaksi sydänlääkäriä
olivat löytäneet Lönnrotin kirjasta vielä
yhden uudissanan kuvaamaan yleisintä
sydämen rytmihäiriötä eteisvärinää. He
julkaisivat Lääketieteellinen aikakauskirja
Duodecimissa artikkelin Sydänhypintä
eilen, tänään ja huomenna.

”Yleisissä terveysasioissa useimmat
Koti-Lääkärin ohjeet ovat
paikallaan vielä tänä päivänä.”

Koti-Lääkärissä Lönnrot kirjoittaa aivohalvauksia edeltävistä oireista: ”Huime,
päänviemistys eli heikytys, korvain suhina,
sydänhypintä sekä aikalomin menehtyminen eli tainnunta.” Sana sydänhypintä
kuvailee täydellisesti eteisvärinää, jossa
rytmi on epäsäännöllinen, epätasainen ja
usein nopea. Hoitamattomassa eteisvärinässä sydämestä voi lennähtää verihyytymiä, jotka aiheuttavat aivohalvauksia.
Talonpojan Koti-Lääkäristä tuli vuosikymmeniksi suomalaisten tärkein terveysopas. Kirja myytiin loppuun muutamassa
vuodessa. Uusi täydennetty painos ilmestyi 1853 ja seuraava 1867.

Lämpimistä teevesistä rokotuksiin
Lönnrotin aikana sairauksien syitä ei tunnettu, minkä vuoksi hoito-ohjeilla ei voinut
olla tieteellistä pohjaa. Lönnrotin suosittelemat iilimatohoidot ja suoneniskentä
olivat jo 1800-luvun loppupuolella mennyttä aikaa. Moneen vaivaan Koti-Lääkäri
antaa ohjeeksi kukista ja puiden lehdistä
valmistettuja ”veteliä, hiestyttäviä juomia,
lämpimiä teevesiä”. Nämä tipahtelivat asteittain pois lääketieteen hoito-ohjeista.
Isorokkorokotus oli tuon ajan lääketieteessä aivan hämmästyttävä helmi. Se
kykeni kokonaan suojaamaan tuhoisalta
kulkutaudilta, joka levisi Vienan Karjalasta
Suomeen vajaan kymmenen vuoden välein. Piirilääkärin tärkeimpiä tehtäviä oli
lasten rokottamisen järjestäminen alueellaan, mistä Lönnrot tunnollisesti huolehti.
Koti-Lääkärissä hän käyttää isorokkorokotuksesta nimeä panorokko. ”Ainoastaan
oikein toimitetulla panorokolla voidaan
iso rokko estää.”

Yleisissä terveysasioissa useimmat Talonpojan Koti-Lääkärin ohjeet ovat paikallaan vielä tänä päivänä.
Pikkulasten hoidosta Lönnrot
kirjoittaa: ”Kuudennella, seitsemännellä eli kahdeksannella kuulla syntymästään on lapsi muuhun
ruokaan totutettawa ja rinnalta
vieroitettawa, wähitellen, ei yhtäkkiä”… ”Lapsen unta ei millään pidä häirittää, vaan ei nukkumaankaan ylimäärin
pakottaa kowalla kiikuttamalla (soudulla,
heijaamisella, kätkyttämisellä)”…”Lapsi
saakoon aina mieltänsä myöten liikuksella,
kuin waan silmällä pidetään, ettei mitään
vahinkoa tapahdu.”

Kohtuus ylläpitää terveyttä
Lönnrot luettelee joukon elintapoja, jotka aiheuttavat tauteja: ”Liika syöminen
ja juominen, nautintoaineiden kehnous
tahi sopimattomuus, saastainen ilma,
huvitusten pitkällinen nautinto eli muu
väärinkäytös.”
Koti-Lääkäri kannustaa liikkumaan:
”Liikuntoa seuraa lepo, tyytyväinen mieli,
rauhallinen uni, terveys ja pitkä elämä…
Alituiseen istuntaan viraltansa vaaditut
tekevät hyvin, jos he edes tiiman (tunnin)
päivässä ovat liikkeellä.”
Ravinnosta Lönnrot kirjoittaa: ”Ruokia
ja juomia tulee ruumiin ravinnoksi ja virvoitukseksi kohtuullisesti nauttia. Kaikki
liika siinä on myrkkyä ruumiille. Vaan kohtuus ylläpitää terveyden… Kasvu-aineista
nautitaan enimmäksi jyviä ja potakoita
(perunia)… Luonnollisin ja terveellisin juoma on puhdas vesi…Kaikista väkevistä juo-

mista on paloviina sekä erityisille ihmisille
että koko ihmiskunnalle turmelevaisin”.
Vuonna 1847 Lönnrotin opettaja ja
ystävä professori Immanuel Ilmoni piti
promovoitaville lääkäreille kuuluisan puheen Lääkärin ammatista ja velvollisuuksista. Myöhempien aikojen lääkärit ovat
arvelleet Ilmonin käyttäneen esikuvanaan
Lönnrotia laatiessaan listaa hyvän lääkärin ominaisuuksista.
Ilmonin mukaan hyvän lääkärin on
myös perehdyttävä kansan tapoihin, jotta hän voi antaa käytännön ohjeita. Liikkuessaan runonkeruumatkoilla Lönnrot
oli perinpohjin tutustunut rahvaan elämään. Talonpojan Koti-Lääkärissä hän
yhdisti nämä kokemuksensa oivalla tavalla
oman aikansa lääketieteelliseen tietämykseen. ❖

Kirjoittaja on professori ja eläkkeellä oleva
sisätautilääkäri. Hän on Paikkarin torpan tuki ry:n hallitustyön kautta kiinnostunut Elias
Lönnrotin työstä lääkärinä ja terveysvalistajana.
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MENOVINKIT
Kuva Nuorisoseurat

Monitaiteellista Kalevalaa Turussa

Tanssimaniaa!

ÅBO SVENSKA TEATERIN monitaiteellinen Kalevala yhdistää musiikkiteatterin ja visuaalisen
teatterin, animoidut esineet ja nukkehahmot sekä punoo Kalevalamitan ja uudet laulut yhteen.
Koko tuotanto on yhdistetty erikoiskoulutukseen, joka sisältää musiikkiteatterin ja nukketeatterin syventäviä opintoja. Produktion ohjaa Jakob Höglund.

PISPALAN SOTTIISIN TANSSIMANIA valloittaa Tampereen 14. kerran yli 500 tanssijan
ja soittajan voimin. Festivaaleilla voi nauttia
vauhdikkaista esityksistä ja konserteista sekä
vaikkapa tanssia kansanomaisia paritansseja
iltaklubeilla.
Konsertit levittäytyvät Pakkahuoneelta
Hällä-näyttämölle ja Kulttuuritalo Laikulta G
Livelab Tampereen tiloihin.

18.9.–30.11.2019
Liput alkaen 10 euroa
Lisätietoja Abosvenskateater.fi
Kuva Joni Sarkki

Kuva Tavaton

26.-29.9.2019
Liput ja lisätiedot tanssimania.fi

Kuva Sarka

Kalevala elävänä
tai kuolleena

Nainen, joka loi
savesta maailman

KALEVALA elävänä tai kuolleena -festivaali uudistaa ajattoman kansanrunouden kansallispukujen, tuohivirsujen, juhlapuheiden ja
lausuntanumeroiden haudasta. Kaksipäiväisillä
festivaaleilla esiintyvät muun muassa Paleface,
Tuomari Nurmio & Tohtori Hillilä, Ismo Alanko
ja Pekko Käppi.

KOUVOLAN TEATTERISSA lokakuun lopussa ensi-iltansa saava Anu Pentikistä kertova
näytelmä kertoo taiteilijan tarinan, jossa hän
loi savesta elämän itselleen ja työtä sadoille.
Illan aikana katsojat pääsevät perehtymään
perheyrityksen maailmaan ja siihen, kun Anu
Pentik yhdisti omassa elämässään perheen,
yrittäjyyden ja taiteilijan työn.

Helsingin Tavastia
20–21.9.2019
Liput alkaen 25 euroa
Lisätietoja kalevalafest.fi

Kouvolan Teatteri
31.10–28.11.2019
Liput alkaen 18 euroa
Lisätietoja kouvolanteatteri.fi
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Aikamatka entisajan
maaseudulle
SUOMEN MAATALOUSMUSEO SARKA esittelee
Ennen koneita -näyttelyssä perinteisen maatalouden töitä ja askareisita. Näyttelyssä perehdytään runsaan esineistön kautta kaski- ja
peltoviljelyn vaiheisiin kynnöstä sadonkorjuuseen, tuvan ja pihapiirin töihin, karjanhoitoon
sekä maatalouden lukuisiin sivuelinkeinoihin
kalastuksesta kotiteollisuuteen.

Suomen maatalousmuseo Sarka
Loimaa
Lisätietoja sarka.fi

HETKI RUNOLLE

Mutta eivät kivet ole, jotta voisivat tulla löydetyksi
edes silloin, kun ovi on kiinni ja koko yön sataa.
Ikuisuuden jäljiltä niin kovana: niin pihalla
Ametisti on halutuin kvartsilaji
Ametisti joka ei hiomista kaipaa
Vaikka teki kaikkensa, että pitäisi pintansa
ei mahda enää huokosilleen mitään

			

Voittaminen ei auta ketään

“Runo on peräisin keväällä ilmestyneestä kokoelmastani Kärhi. Valitsin sen Pirtaan muistutukseksi siitä, miten hyödytöntä ja tiukassa
omapäisyys voi meissä olla. Eikö vaikeinta ja helpointa olekin vain päästää irti? Välillä täytyy lähteä ulos, ennen kuin voi laskea jotakin sisään. Luovuttaa, jotta kykenisi ottamaan vastaan. Antaa sataa ja altistua; kastua kokonaan ja kirkastua. Se saattaa auttaa.”

Reetta Pekkanen (s. 1985) on Tampereella asuva runoilija, jonka toinen runoteos Kärhi (Poesia 2019) käsittelee luopumista, yhteyksien etsimistä ja
yksinäisyyttä. Hänen esikoiskokoelmansa Pieniä kovia nuppuja ilmestyi 2014.

PIRTA 3 | 2019 29

Radiotoimittajan
on osattava kuunnellakin

Tiedonvälitys on mullistunut viime vuosikymmeninä ja jatkaa mullistumistaan.
Jokin kuitenkin on ja pysyy ainakin radiossa: kuunteleminen.
Teksti Eijaleena Melolinna

A

loitin radiotoimittajana 1970-luvulla ja vakituisena Yleisradion
aluetoimituksessa vuonna 1983.
Jäädessäni eläkkeelle vuonna
2014 koko alkuperäinen toimenkuvani oli
kääntynyt päälaelleen. Nyt toimituksessa
arvostettiin nettiä ja liikkuvaa kuvaa. Rakas radio oli kuin sivuseikka, vaikka juuri
radio pitää edelleen ihmisille seuraa kellon
ympäri missä tahansa. Radio suoratoistoineen, tallennetarjontoineen ja podcasteineen pitää pintansa, sen osoittaa uusien
kanavien putkahtelu maailmaan.

Haastateltavan on suotavaa olla juuri se
oikea, sellainen, joka tuntee asiansa ja
osaa kertoa sen kiinnostavasti. Tärkeintä on kuitenkin sisältö. Kunpa toimittajat
ymmärtäisivät, miten paljon me tavalliset
radionkuuntelijat arvostamme faktoja, perusteltuja mielipiteitä ja fiksua keskustelua. On toimittajia, jotka pätkivät juttujaan
jingleillä ja ajavat taustalle hissimusiikkia,
jopa toistavat samoja haastatteluklippejä useaan kertaan. Ihan turhaan. Jos
juttu kantaa, se kantaa. Ja kun se lakkaa
kiinnostamasta, mitkään voltit eivät auta.

Taustatyö näkyy toimittamisessa

Toimittaja on kuulijaa varten

Kuunteleminen on radiossa kahden tahon
hommaa. Päähenkilö on tietysti radiokuuntelija. Hänen tavoittamisestaan kilpaillaan yhä kiihkeämmin. Kun kännykät
ovat juurtuneet kämmeniimme, instat
ja twitterit ryöpyttävät tuntemattomien
viestejä ja perinteiset mediat panevat
siinä sivussa parastaan, radiokuuntelijan tavoittamiseksi pitää heittää jos jonkinlaista koukkua. Joku kanava tarjoaa
lähetysvirtaa, jossa kahden toimittajan
voimin pyritään kuulostamaan vauhdikkaalta – usein sisältönä on nollainformaatio. Toisenlainen kanava, kuten Yle
Radio 1, tavoittelee kuuntelijaa laadulla.
Laadukkaista ohjelmista ja niiden kuun-

Viimeinen, muttei vähäisin perusasia on
toimittaja ja toimittaminen. Siinä olennainen taito on kuunteleminen. Yksin se ei
kuitenkaan riitä. Aina voi toki istua hartaana kuuntelemassa asiantuntijaa, joka saa
puhua mitä haluaa. Näin käy, jos toimittaja ei tunne asiaa. Kunnon kuuntelemista
edeltää kunnon perehtyminen aiheeseen.
Tässä kohtaa vanhana ajankohtais- ja uutistoimittajana hymähdän itsekin. Milloin
muka nykyisessä uutisrytmityksessä on
aikaa perehtyä kunnolla mihinkään? Niinpä, mutta aina pitää tehdä parhaansa.
Toimittajan tukena on onneksi verkko,
josta voi löytää taustaa ja perusasioita
haastattelua varten. Hyvällä tuurilla ehtii
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telemisesta kannattaa edelleen puhua,
vaikka ne tässä huomiotalouden ajassa
eivät saa sellaisia vastaanottajalukuja
kuin kohuotsikoilla klikkauksia keräävät
kissankiusaamistarinat.
Mutta miten saa kuuntelijan huomion
jutulleen? Perusasioiden pitää olla kunnossa. Teknisen tason on oltava korkea.
Äänitys on tehtävä niin, ettei kuuntelijan
tarvitse välillä lisätä volyymia ja välillä kiskoa kuulokkeita kauhuissaan korviltaan.
Aiheen pitää puhutella, tosin se voi olla
mitä vain kvanttifysiikasta kahvikuppien
keräilyyn, jos juttu on toimitettu hyvin.

vielä selata aiheesta käytyjä keskusteluja
ja tutkimusreferaatteja ja miettiä omaa
tulokulmaansa aiheeseen.
Kun läksyt on tehty, voi ryhtyä haastattelemaan. Pää saattaa olla pullollaan
uutta tietoa, ja vaativa rasti onkin se, ettei
toimittaja ryhdy itse tarinaa kertomaan.
Toimittajan on tunnettava asia voidakseen
kyseenalaistaa, tarkentaa, väittää vastaan
tai ruuvata lisää, jotta saisi selkeät vastaukset kysymyksiinsä.
Mainitsen monista ihailemistani toimittajista vain yhden: Maija Elonheimo/
Brysselin kone. Mikä nautinto, kun toimittaja tietää itsekin, mutta antaa asiantuntijan puhua. Kun haastateltava harhautuu
liikaa omiin sfääreihinsä, toimittaja ohjaa
hänet takaisin raiteille.
Huolellisesti kuuntelevaa ja hyvin valmistautunutta toimittajaa ei pysty vedättämään. Ja ainahan on se mahdollisuus,
että vastaanottimen ääressä istuva tarkkakorvainen kuuntelija tuntee aiheen ja
vetäisee aamukahvit väärään kurkkuun
kuullessaan, mitä kaikkea ovela haasta-

teltava saakaan läpi, ellei toimittaja ole
hereillä. Meidän kuuntelijoiden asiallahan
jokainen toimittaja on. ❖

INFO
”Pohjois-Kymen Kalevalaiset kutsuivat minut puhumaan radiotoimittajan kuuntelukokemuksista.
Kuusankoskella vietetty ilta ja siihen valmistautuminen olivat jo
ilonaihe sinänsä. Mutta tosi hienoa oli tajuta uusi asiakin. Kaksi
hoitoalan ihmistä kertoi joskus
väsyneensä kuunneltuaan työpäivän mittaan asiakkaitaan. He
kysyivät, enkö itse koskaan väsynyt kuuntelemiseen. Hämmästyneenä huomasin, että en. Jälkeenpäin tajusin: toimittajantyössäni
ihmisiä kuunnellessani opin aina
jotain uutta. Mikä etuoikeus!

Kirjoittaja on työskennellyt toimittajana Ylen
Kymenlaakson aluetoimituksessa lähes kolme
vuosikymmentä. Hän on kiinnostunut suomen
kielestä, murteista, perinteenkeruusta ja mustikanpoiminnasta.
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KIELESTÄ KIINNI
Teksti Laura Rostén-Jokinen

Löytyykö viranomaiselle ja
asiakkaalle yhteistä kieltä?
Eri julkishallinnon edustajat ja viranomaiset tulevat osaksi arkeamme
kun vaikkapa muutamme veroprosenttiamme, haemme rakennuslupaa tai
kun selvitämme ikääntyvän vanhempamme oikeuksia vanhuspalveluihin.
Tuolloin ryhdymme vuorovaikutukseen viranomaisen kanssa.

T

uoreessa suomen kielen pro gradu -työssäni tutkin Kelan kirjallista vuorovaikutusta
asiakkaidensa kanssa. Kela lienee yksi tutuimpia viranomaistahoja, sillä kaikki me
Kela-korttia lompakossamme kantavat olemme sen
asiakkaita. Konkreettisemmalta Kelan asiakkuus
tuntuu kuitenkin ehkä silloin, kun kysymme neuvoa Kelasta. Digitalisaation ja sosiaalisen median
kehityksen myötä Kelaan ollaan nykyään entistä
useammin yhteydessä kirjoittamalla. Gradussani
tutkin, millä tavalla Kela-Kerttu-niminen leppäkerttuhahmo vastaa äitien ja isien kysymyksiin Kelan omalla keskustelupalstalla. Pohdin myös, miksi
näyttää, että toisinaan asiakas ja Kerttu puhuvat
eri kieltä eikä neuvonta onnistu.
Virkakieltä on perinteisesti moitittu vaikeaselkoiseksi. Sitä se myös usein todellisuudessa on.
Esimerkiksi Kela on selkeyttänyt asiakkaille lähetettäviä kirjeitä, koska asiakkaat ovat kokeneet ne
vaikeaselkoisiksi. Vaikeaselkoinen virkakieli ei kuitenkaan ole lukijalle ainoastaan epämukavaa tai
hankalaa. Se voi olla myös vahingollista: epäselvä
teksti voi estää kansalaisen oikeuksien toteutumisen. Kelan tuet eivät kilahda tilille itsestään,
vaan niiden saaminen vaatii hakijalta sekä tietoa
että toimia. Jotta tukeen oikeutettu kansalainen
ensin ymmärtää ja sen jälkeen osaa hakea tukea,
Kelan on täytynyt osata kertoa asiasta ymmär-
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rettävästi. Selkeä kieli on edellytys kansalaisen
mahdollisuudelle hoitaa asioitaan tasavertaisesti
viranomaisen kanssa.

Lukijan huomioiminen on hyvää palvelua
Virkakielisen tekstin ymmärrettävyyttä tulee arvioida aina tekstin yleisön näkökulmasta. Se, mikä
viranomaiselle on läpikotaisin järkeenkäypää, ei
välttämättä ole sitä asiakkaalle. Tämän eron huomioonottaminen on tärkeää silloin, kun asiantuntija
kirjoittaa tekstejä asiakkaalle. Muuten lukijan voi
olla vaikea ymmärtää tekstiä.
Kela-Kertun keskustelut paljastavat, että viranomaisen voi olla toisinaan vaikea luopua asiantuntijan roolista ja asettua kirjoittamaan teksti maallikkoasiakkaalle. Taustalla näyttää olevan
viranomaisen institutionaalisesta roolista kumpuava tarve käsitellä asioita omalta kannaltaan
ongelmattomasti.
Viranomaisen kannalta ongelmallisia voivat olla esimerkiksi asiakkaan käyttämät virheelliset tai
epätarkat ilmaukset. Asiakas saattaa kysyä vaikkapa lapsen kanssa erillään asuvan isän oikeudesta
isyysrahaan. Tämä asiakkaan oma kuvaus perheen
asumistilanteesta on kuitenkin Kela-Kertun vastauksen kannalta epätarkka, koska lainsäädäntö
katsoo asiaa eri näkökulmasta. Erillään voi asua,

Kelan kuva-arkisto

”Vaikeita asioita
ei ole mahdollista
aina esittää selkeästi.”
vaikka oltaisiinkin yhdessä. Siksi Kela-Kerttu käyttää vastauksessaan täsmällistä ilmaisua lapsen hoidosta vastaava isä, joka ei ole avio- tai avoliitossa
lapsen äidin kanssa. Sen avulla etäisän isyysrahaoikeuden kuvaaminen onnistuu viranomaisen ja lain
näkökulmasta tyhjentävästi. Ilmaisu voi kuitenkin
olla maallikolle vaikeaselkoinen, ja sen sovittaminen
omaan elämäntilanteeseen saattaa olla hankalaa:
olenko lapsen hoidosta vastaava isä, jos lapsi asuu
äidillään? Viranomaisen näkökulmasta tyhjentävä
vastaus saattaakin olla asiakkaalle jopa hyödytön.

Tasapainoilua ymmärrettävän
ja täsmällisen kielen välillä
Viranomainen haluaa antaa vain oikeita neuvoja –
muutenhan sitä voitaisiin syyttää liikojen lupausten
tai väärien neuvojen antamisesta. Vaikeita asioita
ei ole mahdollista aina esittää selkeästi. Kirjoittamalla palveleminen onkin taiteilua täsmällisen ja
ymmärrettävän kielenkäytön ristipaineessa. Asiakkaan kannalta ei kuitenkaan ole oikein, jos ymmärrettävyys jää tyystin viranomaisen omien motiivien jalkoihin.
Viranomaisen ja kansalaisen välinen vuorovaikutus hyötyisi siitä, että viranomainen tunnistaisi, miten maallikkolukijan edellytykset ymmärtää
puheena olevaa asiaa eroavat sen omista. Hyvää

asiakaspalvelua on tulla asiakasta vastaan, myös
kielenkäytön tasolla. Nyrkkisääntöä tähän ei ole,
vaan onnistuneen vuorovaikutuksen avaimet löytyvät yksilöllisistä tilanteista. Viranomaisen tulee
jokaisessa vuorovaikutustilanteessa ratkaista, miten kulloiseenkin kysymykseen vastataan niin, että
kysymys ja vastaus puhuvat asiakkaalle samaa kieltä. Institutionaalisista motiiveista ei ole välttämätöntä luopua kokonaan, jos viranomainen on niiden
suhteen avoin. Liikojen lupausten antamisenkin
voi välttää, kun epäilyt sanoo suoraan: Kertomasi
perusteella en voi antaa tyhjentävää vastausta,
mutta vaikuttaa siltä, että...
Viranomainen voi siis löytää yhteisen kielen
asiakkaan kanssa, mutta se vaatii viranomaiselta
vaivannäköä. Asioita ja niiden välisiä suhteita täytyy
malttaa kirjoittaa auki. Avain selkeään kirjalliseen
neuvontaan on ymmärtää, että asiakasta ei palvella
vain vedenpitävillä ja kylmillä faktoilla, vaan myös
ymmärrettäväksi muotoillulla kielellä. ❖

INFO
Kysy Kelasta -palsta, jossa Kela-Kerttu vastaa lapsiperheiden kysymyksiin: https://kysykelasta.kela.fi/
”Terkuin Kela-Kerttu” - Kelan vuorovaikutus lapsiperheiden neuvontaan keskittyvällä keskustelupalstalla -gradu:
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/301920

Kirjoittaja työskentelee Kelassa suunnittelijana ja on tutkinut pro gradu -työssään
Kelan kirjoittamalla toteutuvaa asiakasneuvontaa.

PIRTA 3 | 2019 33

KORU KERTOO TARINAN
Teksti Jaana Riikonen

Hopeasolki ja
pronssitähdyköitä
Ravattulan pukuun
TURUN LÄHELLÄ Kaarinan Ravattulassa sijaitseva Ris-

timäki on tunnettu Suomen vanhimpana kirkonpaikkana ja satoja hautoja käsittävänä ruumiskalmistona.
Haudoista noin 60 on tutkittu arkeologisesti ja niistä
toistakymmentä on sellaisia, joissa on säilynyt jäänteitä
naisvainajan vaatetuksesta ja korustosta.
Syksyllä 2016 kaivetusta haudasta 41 paljastui sekä
harvinaisen suuria kankaankappaleita että tekstiileitä,
joiden kaltaisia ei ole aikaisemmin tavattu Suomesta. Ne
innostivat hahmottelemaan Ravattulan pukua, jossa on
aikaisempiin muinaispukuihin verrattuna paljon uutta
ja erilaista, toki myös jotain tuttua ja perinteistä. Hauta,
johon uusi puku perustuu, ajoittuu vuoden 1200 vaiheille, rautakauden ja keskiajan taitteeseen.
Vainajan asuun on kuulunut vain yksi pieni hopeinen
hevosenkenkäsolki. Se oli keskellä rintaa ja kooltaan 25
x 28 mm. Solki on palasina eikä koristelua ole säilynyt.
Sen vuoksi pukuun tuleva solki tehdään toisesta Ristimäen haudasta löytyneen, paremmin säilyneen hopeasoljen mukaan.
Haudan 41 soljen kehän alta löytyi mikroskooppitutkimuksissa muutaman millimetrin kokoisia kasvikuitupalttinan hippusia, mutta ei tiedetä varmasti, mitä
vaatetta solki on kiinnittänyt.
Hienon pellavakankaan jäänteitä on säilynyt monessa muussakin Ristimäen haudassa, eräässä haudassa
jopa paidan päärmätty hihansuu. Ravattulan pukuun
tehdään pitkähihainen pellavapaita, mutta kaikki muut
vaatekappaleet ovat villaa.
Haudassa eniten säilyneessä kankaassa kaksi ruskeaa
ja luonnonvalkoista loimi- ja kudelankaa vuorottelevat
keskenään. Vaate on ommeltu useasta eri levyisestä
kappaleesta, joissa loimi on haudassa pitkittäin. Tämän
mekoksi nimetyn vaatteen helmapoimujen välistä löytyi
katkelma kuviollista lautanauhaa, joka lienee vyönauhaa.
Sininen esiliina, jonka reunoja kiertää pronssispiraaliputkien jono, edustaa haudassa vanhaa rautakauden perinnettä. Uutta keskiajan muotia ovat sen sijaan
vainajalla olleet punaiset kangassukat. Ne oli ommeltu
vanutetusta villatoimikkaasta ja sidottu polven alta kapealla kolmivärisellä lautanauhalla.
Ennen arkun kannen sulkemista vainaja oli peitetty
sinisellä villaviitalla, jonka kullanvärisissä spiraalikoristeissa vaihtelevat erilaiset ristiaiheet. Viitan päädyissä
ei ole hapsuja, vaan ne on päärmätty. Luultavasti koko
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Ravattulan puvun villaviitan ristiaiheisia pronssispiraalikoristeita. Kansanrunoissakin mainittujen ”vaskivaippojen” esikuvat
löytyvät Bysantin hovissa valmistettujen emali-ikonien kuvista.
Koristeluidea on tullut Baltian kautta Lounais-Suomeen, jossa
vaskivaippa oli Jumalanäidin kultakoristeisen viitan vastine. Kuva ja spiraalikoristeiden valmistus Sue Salminen.

vaatetta on kiertänyt reunaan ommeltu pyöreäksi kudottu lautanauha.
Vainajan hartioiden kohdalta löytyi villanauhaan
pujotettuja pieniä pronssispiraaleja. Ne kuuluvat koristeisiin, jotka ovat olleet pään ympärille kiedotun ristikkonauhan päissä ja riippuneet ohimoilta. Ristimäen
haudoista on löytynyt myös useita nutturan jäännöksiä,
joista saadaan malli muinaiskampaukseen. ❖

INFO
Ravattulan puku -hankkeen tavoitteena on valmistaa tieteellisesti perusteltu ennallistus, joka kertoo siitä, minkälaista tietoa
menneisyydestä voidaan tavoittaa arkeologisin kaivauksin. Sue
Salminen johtaa puvun valmistamista osana käsityömestarin
tutkintoaan ja hanketta tukee Suomen muinaistutkimuksen
tuki ry. Pukuhanke on osa laajempaa, Turun yliopiston arkeologian oppiaineen Ravattulan Ristimäki -tutkimushanketta.
Lisätietoa: http://www.ravattula.fi/puku

Kirjoittaja on myöhäisrautakauden hautalöytöihin, etenkin
tekstiileihin perehtynyt arkeologi.

PUHEENJOHTAJALTA
Teksti Ildikó Lehtinen

TEIN KESÄKUUSSA lyhyen tutkimusmatkan Belajajoen

Marjo Koivumäki, Studio Apris

rannalla asuvien marien luo. Pienessä maalaiskylässä
loisteliaita pukujaan esitellyt marin kielen opettaja kertoi sukunsa vaiheista. Isä kasvoi orpona ja kävi ainoastaan
kansakoulua. Tämä jäi kaivertamaan isää ja hän vannoi,
että omille lapsilleen hän takaa koulutuksen. Näin tapahtuikin; seitsemänlapsisesta perheestä lapset valmistuivat
asianajajaksi, lääkäriksi, koneinsinööriksi ja kirjanpitäjäksi.
Kahdesta perheen lapsesta tuli opettaja.

Asenne oli oikea. Arvostammeko nyt tarpeeksi koulutuksen merkitystä? Suomi on koulutuksen mallimaa,
ja Snellmanin ajasta lähtien koulutus on ollut Suomen
vahvuus. Suomalaiset lukevat paljon, mutta silti on syytä
huoleen. Tilastot kertovat, että joka kahdeksas koulusta
valmistuva poika ei osaa kunnolla lukea. Kannustetaanko
tarpeeksi nuoria koulutukseen? Tähän asti koulutuksen
taso on noussut sukupolvelta sukupolvelle. Nyt näin ei
enää tapahdu. Voidaanko syyttää ainoastaan verkkoympäristöä ja sosiaalista mediaa? Onko kysymys myös kannustimesta ja asenteesta? Tiedämme, että koulutukseen
panostaminen on keino edistää hyvinvointia. Onko teorian
ja käytännön välillä yhä syvenevä kuilu?
Kalevalaiset naiset ovat aina rohkeasti tarttuneet
ongelmakohtiin vaikeissakin tilanteissa. On ymmärretty
naisten rooli kasvatuksessa, ja avustettu äitejä ja lapsia
säätyyn, syntyperään tai kansallisuuteen katsomatta. Kansallistunne ja kansainvälisyys ovat vaikuttaneet rinnakkain.
"Rahahuolista vapaana on tarpeen keskittyä positiiviseen
kulttuurityöhön”, tokaisi kirjailija Elsa Heporauta vuonna
1959. Miten nyt? Kalevala on sinänsä muotia, harva se päivä
tulee tieto sen uudesta tulkinnasta, visuaalisesti, sanallisesti tai musiikin keinoin. Kalevala avaa ajatuksia, arvoja ja
kertoo päätöksistä ja valinnoista tarinan keinoin. Voidaanko rakentaa tulevaisuutta nojaamalla naisten hiljaiseen
tietoon? Luontoyhteydestä ja kulttuuriperinnöstä saa
voimia yhä kiihtyvän elämämme polttaviin kysymyksiin. ❖
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Kuva Cata Portin

Kalevalan naiset -kiertue 2019
MILLAISIA Kalevalan myyttiset naiset todella olivat? Kirjailija, FT Tiina
Piilolan Kalevalan naiset -kirja näyttää konkreettisesti, miten maailmalle
pannaan tarpeen tullen hanttiin ja pidetään oma pää ja myös sen, miten elämän muutoksiin mukaudutaan ja niistä selvitään, vaikka kuinka
pelottaisi – välttämätön taito epävarmassa ja nopeasti muuttuvassa
nykymaailmassakin.
Tiina Piilola kertoo kirjasta ja vetää Kalevalan naisiin keskittyvän
kulttuuri-illan. Lopuksi osallistujat saavat pohtia, kuka Kalevalan naisista tuntuu omimmalta.

Kiertuepaikat
Helsinki 16.9. klo 18 Bulevardin seurakuntasali
Oulu 23.9. klo 18-19 pääkirjasto Pakkalan sali
Rovaniemi 24.9. klo 18 kirjasto
Kemijärvi 25.9. klo 17.30 Kemijärven kulttuurikeskuksen kahvio

Helkanuorten kuulumisia

Teksti Sirpa Huttunen

Helkanuoret leirillä Jyväskylässä

Mikä on kalevalaisten
naisten strategia?

Kirjoittaja on Kalevalaisten Naisten Liiton toiminnanjohtaja.
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Helkanuorten liitto järjesti perinteisen kesäleirin kesäkuussa Jyväskylässä. Leirille
osallistui helkanuoria ja -ohjaajia Hankasalmelta, Kuhmosta, Laukaasta, Lempäälästä ja Porista.
Leirin työpajoissa saimme tutustua,
miten masurkkaa tai tikkuristiä tanssitaan.
Perinnekäsityöpajassa muotoilija ja perinnekäsityöläinen Elina Koskelainen opasti
perinnekäsitöihin, kuten pirtanauhan tekoon. Entäpä sitten Kumihimo – punontaa omatekoisella laudalla. Miten helppoa!
Valmista punosta syntyi, kun vain oikeassa
rytmissä siirteli lankoja punontalaudalla.
Mari Varosen järjestämä kansallispukuesitelmä sai leiriläisissä innostuneen
Kuva Seija Tiihonen

Käynnistämme Kalevalaisten Naisten Liitossa uuden strategiatyön, johon haluamme kutsua teidät
kaikki mukaan. Kun seuraavan kerran tapaatte
yhdessä, pohtikaa samalla, mihin suuntaan haluatte järjestöämme vietävän. Kotiseutupäivillä
Tuusulassa todettiin, että uusi aika vaatii uusia
ja raikkaita toimintatapoja yhdistystoimintaan.
1800-luvulla luotu yhdistysmalli ei enää tänään
toimi. Ihmiset haluavat tehdä kiinnostavia asioita,
eivätkä välttämättä halua istua enää kokouksissa.
Hallinto ei ole se juttu!
Käynnistäkää rohkeasti keskustelu omassa
yhdistyksessänne. Olisiko aika jättää kokoustaminen vähemmälle? Miten voisimme keskittyä
toimintaan, joka kumpuaa perinteestä ja uudistuu
tähän aikaan sopivaksi? Mikä on mielikuva kalevalaisista naisista? Tarvitaanko tällaista kulttuurijärjestöä? Miten maailma on muuttunut ja mikä on
meidän tehtävämme siinä? Millaisen tulevaisuuden haluamme ja mistä löydämme uusia jäseniä?
Myöhemmin syksyllä käynnistyy jäsenkysely,
jossa jokainen voi ottaa kantaa ja vaikuttaa kalevalaisen järjestötyön suuntaan. Mitä juuri Sinä
odotat toiminnalta? Miten Sinä haluaisit osallistua?

Ruovesi 26.9. klo 17.30 kirjasto
Göteborg 2.11.
Kuopio 12.11. klo 17.30 Kuopion kaupungintalo
Turku 30.11. klo 12 Åbo Svenska Teater

vastaanoton. Tykkimyssyt, sorokat/harakat, tanut ja säppälit – vain muutamia
mainitakseni – tulivat tutuksi ja tietenkin kauniit kansallispuvut. Taina Halmemiehen Karjankutsuntahuudot-esitys toi
tuulahduksen ajalta, jolloin karja kesäisin
kutsuttiin tietynlaisella äänellä ja huudoilla
heinäniityltä tai aholta lypsettäväksi.
Fyysistä kuntoa pääsimme testaamaan
luontoretkellä Laukaan Hitonhaudalla, joka
on jääkauden aikana muodostunut rotko.
Leirin antiin kuului myös tutustuminen
Jyväskylään Aallon hengessä- kaupunkikierroksella ja flashmob-esitykset, joissa
raikui ja kaikui ennen kaikkea perinteisesti runo! Leiriohjelman monipuolisesta sisällöstä vastasivat
Seija Tiihonen ja
Riitta Varpuharju.
Heille iso kiitos leirijärjestelyistä, oli
ilo olla mukana ja
saada hienoja kokemuksia!
Kirsi Haverinen
Helkanuorten
varapuheenjohtaja

KOLUMNI
Teksti Karoliina Suoniemi

Perinteen kasvattamat
MINUSTA TULEE keijututkija! Näin ilmoitin hämmästy-

neelle kotiväelle 2000-luvun taitteessa. Olin tuore ylioppilas ja juuri päässyt sisään Turun yliopistoon folkloristiikan oppiaineeseen. Olin aina rakastanut tarinoita ja nyt
saisin opiskella niitä yliopistossa! Ajatus oli työläiskodista
ponnistavalle huumaava ja ihmeellinen – siitäkin huolimatta, että kuulin ihmettelyä lähdenkö todella opiskelemaan kukkien sidontaa, sillä niin helposti floristiikka
ja folkloristiikka sekoittuivat ihmisten mielissä.
Moni myös ihmetteli alan valintaa, joka ei suinkaan
johtaisi suoraan ammattiin. Itse en ihmetellyt, tunsin olevani kotona heti ensimmäisestä luennosta saakka. Naisten myyttinen väki, loitsut, nuuttipukkiperinne, tontut,
kaupunkitarinat, itkuvirret, Kalevalan
tarinat, kummitusjutut, sisällissodan
muistot, pohjoisten kansojen myytit –
kaikki oli loputtoman kiehtovaa. Löysin
opintojen myötä myös omat juureni,
kun luennolla otettiin esiin Elinan surma -balladi. Se oli oman juuripitäjäni Vesilahden perinnettä, josta en ollut koskaan ennen kuullutkaan. Opin
katsomaan kotiseutuni historiaa uusin silmin.
Olen myöhemminkin kokenut elämässäni vahvasti,
ettei opintojeni tuoma suullisen perinteen tuntemus
ja laaja-alainen humanistinen sivistys ole koskaan ollut
turhaa. Sen ansiosta ymmärrän paitsi omaa kulttuuritaustaani, myös toisista kulttuureista tulevia. Se on auttanut minua töissäni niin opettajana, museolehtorina
kuin sanataiteen läänintaiteilijanakin löytämään asioille
laajempia merkityksiä ja yhteyksiä. Se antaa eväitä syvälliseen maailman tarkasteluun ja avaa kirjallisuuden,
elokuvien ja jopa markkinoinnin merkityksiä.

Koen erityisen tärkeäksi perinteestä kertomisen lapsille. Siksi kirjoitin kirjani Ihan oikeat viikinkiajan lapset,
jossa kerron lapsentajuisesti ja jutustellen suomalaisesta
muinaisajasta. Mitä tuhat vuotta sitten leikittiin, syötiin
tai miten asuttiin. Ja ennen kaikkea: millaisia tarinoita
kerrottiin, mitä laulettiin ja mihin uskottiin. Ja miten tuo
muinainen aika myös yhä näkyy arjessamme, äidin kalevalakoruissa, isän illalla lapsille laulamassa Nuku nuku
nurmilinnussa tai mummon lorutellessa lapsenlapselleen
Lennä lennä leppäkerttu. Ne kaikki kantavat ikivanhaa
perinnettä mukanaan.
Me olemme osa pitkää ketjua ja perinnettä ja sen olen
halunnut jälkipolville välittää. Olen halunnut kertoa samalla myös sen, että mikään perinne
ei synny tyhjiössä. Meidän rikas kertomaperinteemme on saanut lainoja
ja uusia ideoita toisilta kansoilta, eikä
se silti lainkaan vähennä perinteemme arvoa. Olemme eläneet vahvassa
vuorovaikutuksessa nykyisten saamelaisten esi-isien,
joita vielä 1500-luvullakin asui myös eteläisessä Suomessa, sekä muiden suomalais-ugrilaisten kansojen ja
viikinkien kanssa. Edes muinaisen idän kulttuurit eivät
ole olleet tavoittamattomissa, sillä olemme saaneet paitsi kulttuurista lainaa myös esineistöä jo rautakaudella
aina Arabiasta asti. Kulttuuri tarvitsee toisia kulttuureja
syntyäkseen, kasvaakseen ja voidakseen hyvin. On ollut
ilo kuulla, että kirjan avulla moni lapsi ja myös moni aikuinen on havahtunut ensi kertaa rikkaaseen aineettomaan kulttuuriperintöömme, joka on koko ihmiskunnan
yhteinen aarre. ❖

”Me olemme osa pitkää
ketjua ja perinnettä.”

Kolumnisti on toiminut sanataiteen läänintaiteilijana, museolehtorina sekä historian ja uskonnon opettajana.
Hän kirjoittaa lapsille historiallisia tietokirjoja. Parhaillaan hän työskentelee 1800-luvun suomalaisten tehdaskaupunkien
lasten elämästä ja perinteestä kertovan kirjan parissa.
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Kuva Tony Härkönen

Kalevalaisten
Naisten Liiton vuosikokous
lauantaina 28.9.2019
klo 9–16
Pääpostitalo, Mannerheiminaukio 1 B, Helsinki
Kokouspaketti 40 e/hlö sis. lounas ja iltapäiväkahvit
Maksut Liiton tilille FI90 2142 1800 0097 33
viitteellä 9328.
Ilmoittautumiset 16.9. mennessä
toimistosihteeri Leena Asp-Rinteelle:
leena.asp-rinne@kalevalaistennaistenliitto.fi
tai puh. 050 4122 021.
Kerro myös erikoisruokavaliosi.

Uutuuskirja Tekstiilitaiteilija
Greta Skogster-Lehtinen (19001994) esittelee merkittävän
suomalaisen taiteilijan elämän
ja teokset kattavasti.
Teos on arvoesine, joka sopii
myös lahjaksi.
TILAUKSET
maahenki.fi -verkkokaupasta
tarjoushintaan 34,50 + postikulut
koodilla PIRTA19 tai sähköpostitse
maahenki@msl.fi/050 560 4544
Kustantaja Maahenki Oy
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Mitä uutta muinaiskoruista?
Koruseminaari perjantaina 27.9.2019 klo 13–16
Suomen kansallismuseon Ateljee-tilassa, 2. krs.
Mannerheimintie 34, Helsinki
MISTÄ KORUT KERTOVAT? Milloin korvakoruja alettiin käyttää?
Kalevalaisten Naisten Liitto järjestää yhdessä Kansallismuseon ja Kolttakulttuurisäätiön kanssa koruseminaarin, jossa perehdytään suomalaisiin koruihin ja niiden tutkimukseen.
Klo 13–14
Tuija Kirkinen: Muinaiskoruista, Helsingin yliopisto
Krista Vajanto: Muinaiskorut muinaispukujen osana, Aalto-yliopisto
Mari Korpimäki: Kolttasaamelaiset korut luonnon antimista
Klo 14–15
Kalevalakorujen tunnistusta, Kalevala Koru Oy, Ville Jokela
Tilkusta helmeksi -työpaja, Suomen Kansallismuseo, Ulla Kostiainen
Klo 15–16
Marketta Tamminen: Kansanomaisista hopeakoruista, tietokirjailija
Ildikò Lehtinen: Korvakoruista, Helsingin yliopisto, dosentti

Vapaa pääsy! Tervetuloa!
Tilaisuuden jälkeen Kalevala Korun uutuuksien esittely
Espan myymälässä klo 17–19. Pohjois-Esplanadi 25–27.
Illan aikana – 20 % alennus Kalevala Korun tuotteista.
Ilmoittautuminen: leena.asp-rinne(at)kalevalaistennaistenliitto.fi
tai puh. 050 4122 021.

Tarvitaanko Kalevalataloa?
KALEVALAN PÄIVÄNÄ on totuttu kuulemaan Kalevalasta. Miten muulloin?
Mikä on Kalevalan asema nyt suomalaisessa kulttuuriperinnössä? Muusikot
ovat aina olleet kiinnostuneita Kalevalasta, sen sisällöstä ja myös sen poljennosta. Miten kalevalaisuus näkyy arjessa?

Aika
12.10.2019 klo 13–16
Paikka
Helsingin keskustakirjasto, Oodi, Maijan sali
Järjestäjä Kalevalaisten Naisten Liitto

Paneelikeskustelu
Niina Hämäläinen, SKS
Tiina Piilola, kirjailija
Kaisa Rönkkö, Music Finland
Tuija Wahlroos, Gallen-Kallelan museo
Larin Paraske -palkinnon julkistus

Kuva Suvi Sievilä.

Alustajina
Tuija Wahlroos, Gallen-Kallelan museo
Kaisa Rönkkö, Music Finland

SUOMALAISUUTTA
VEISTÄMÄSSÄ
E E M I L H A LO N E N , N U O R E N KA N SA N KU VAS E P P Ä

Kirjan koko 280 x 320 mm, sivumäärä 392
Teos on sidottu koviin ylivetokansiin, kluutti ja foliopainatus
Painettu taidepainopaperille
Kansi, kirjan graafinen suunnittelu ja taitto Pekka Krankka
Painettu 1500 numeroitua kappaletta EU:ssa 2019
Kustantaja Tammi, ISBN 978-952-04-0376-8
Hinta: 360 € (Sis. ALV 10%). Toimituskuluitta suoraan kotiin.

Suomi ei saavuttanut itsenäisyyttään väkirikkaan kansan, vahvan
armeijan tai suurten luonnonrikkauksien ansiosta. Pohjan valtiolliselle
itsenäisyydelle loivat oma kieli ja kulttuuri: kansanrunous, kirjallisuus,
kansanopetus, musiikki, käsityöt ja kuvataiteet. Vuonna 1917 itsenäiseksi
julistautuneen valtion peruskivi oli sivistyksellinen. SUOMALAISUUTTA
VEISTÄMÄSSÄ kertoo kuvanveistäjä Eemil Halosesta, suomalaisen
kulttuurin jykeväkätisestä rakentajasta.
Kuvanveistäjä Eemil Halonen (1875–1950) syntyi savolaiseen monilahjakkaaseen taiteilijasukuun. Työteliään ja käsistään kätevän Halosen
taidot noteerattiin jo varhain, ja hänestä sukeutui suomalaisen taide-elämän vaikuttaja. SUOMALAISUUTTA VEISTÄMÄSSÄ kertoo 1900luvun suomalaisen taiteen tilasta ja kansainvälistymisestä sekä kuvaa
taiteemme kehitystä itsenäisyytemme ensimmäisinä vuosikymmeninä.
Eemil Halonen oli tarkkasilmäinen kansankuvaaja, ja hänen työnsä
levisivät ympäri Suomea. Kuuluisimpia töitä ovat mm. Suomitalon
julkisivun veistokset Helsingissä, Minna Canthin patsas Kuopiossa,
Lallukan talon veistokset Viipurissa, Haukipojat Helsingin Seurahuoneella, Kalevalan innoittamat Impi ja Pohjolan emäntä sekä lukuisat
merkkimiesten muotokuvat ja hautamuistomerkit.
Tilaukset sähköpostitse arvoteos@wsoy.fi tai soita 010 5060 333
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Jokaisesta
Roosa nauha -korusta
Kalevala Koru lahjoittaa
keräykseen 10 €

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

