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KALEVALAISET NAISET ovat kuluvana 
vuonna kirkastamassa toiminta-ajatus-
taan eli valmistelemassa strategiaa. Minä 
kuulun niihin, joista strategian tekeminen 
ei ole vain tärkeää vaan myös innosta-
vaa. Aina silloin tällöin on hyvä ajatuk-
sella miettiä, missä olemme ja erityisesti, 
minne haluamme mennä, mitä tavoitte-
lemme. Kun tavoite on selvillä, on pal-
jon helpompaa ryhtyä käytännön toimiin 
kuin silloin, kun mennään eteenpäin mu-
tu-tuntumalla.

Tätä kirjoittaessani tammikuun lopun 
Louhen paja on vasta tulossa. Ohjelmassa 
minua kiinnostaa kovasti Helsingin yli-
opiston Murros-kurssin opiskelijoiden 
mielikuvat meistä kalevalaisista naisista. 
Ulkopuolelta saatu palaute on erityisen 
arvokasta, kun asetamme itsellemme tu-
levaisuuden tavoitteita. Onko kalevalais-
ten naisten toiminta niin kiinnostavaa 
nykypäivänä, että haluan liittyä mukaan 
toimimaan? Ja jos ei ole, niin mitä pitäisi 
tehdä, jotta olisi?

Olisiko jopa niin, että ulkopuolelta nä-
kee paremmin metsän eli kokonaisuuden, 
ja me itse näemme sisäpuolelta enem-
mänkin yksittäisen puun tai pari, eli it-
semme ja pari kaveria siitä vierestä. Mikä 
meidän muodostamassamme metsäs-
sä on kiinnostavaa ja tavoiteltavaa, mikä 
taas outoa tai jopa karkottavaa? Uskon, 
että saamme opiskelijoiden mielikuvista 
hyvää materiaalia strategiamme työstä-

Näemmekö metsän puilta?
miseen. Yhdessä meidän on päätettävä, 
mitä mielikuvia haluamme vahvistaa, mitä 
taas muuttaa.

Tämän vuoden teema innostaa mo-
nenlaisiin ajatusleikkeihin. Millainen 
metsä me kalevalaiset naiset olemme? 
Aarniometsä vai talousmetsä, kuusikko, 
männikkö vai koivikko? Vai olisimmeko ys-
tävällinen lähimetsä, jossa sulassa sovus-
sa kasvaa ikihonkia ja männynkäppyröitä, 
valkorunkoisia koivuja ja pikkupihlajia? 
Tämän vuoden Pirroissa pyrimme tutus-
tumaan mahdollisimman monenlaisiin 
metsiin ja metsissä liikkujiin.

Sen lisäksi, että käsissäsi on vuoden 
ensimmäinen Pirta, on käsissäsi myös uu-
den vuosikymmenen ensimmäinen Pirta. 
Olisiko nyt hyvä hetki aloittaa jotakin uut-
ta, tehdä osaltamme tästä maailmasta 
vähän parempi, kestävämpi ja ystävälli-
sempi paikka?

Oikein hyvää uutta vuosikymmentä!

Sirkka-Liisa Mettomäki
päätoimittaja

Jk. Kalevalan ja suomalaisen kulttuurin 
päivä 28.2. on ollut epävirallinen liputus-
päivä vuodesta 1950 ja virallinen vuodes-
ta 1978. 
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Teksti Kati Lampela, kuvat Helsingin Kaupunginteatteri

>

Teatterielämää
Heidi Herala kuljettaa katsojan tunteesta toiseen läpi Suomen historian kipupisteiden  

ja yhden naisen elämän. Vastaansanomattoman voimakas ja samaan aikaan herkkä  
näyttelijäntyö saa kerta toisensa jälkeen yleisön osoittamaan suosiotaan seisaaltaan.  

Herala ottaa Helsingin Kaupunginteatterin pienen näyttämön uljaasti haltuunsa.  
Everstinna on äänessä.

E
verstinna on Heidi Heralan mo-
nologi. Katsojapalautteiden ja ar-
vostelujen myötä on selvää, että 
Herala on tehnyt elämänsä roolin, 

tähänastisen uransa tärkeimmän. 
Kirjailija Rosa Liksomin 2017 julkaistu 

romaani Everstinna teki ilmestyessään 
vaikutuksen Heidi Heralaan. Liksomin ro-
maani oli arvostelumenestys, sitä kiitet-
tiin muun muassa siitä, kuinka se onnistui 
ilmaisemaan kipeitä ja tärkeitä teemoja 
näennäisen helposti. 

Kirjassa on kysymys Suomesta, jossa 
valmistaudutaan sotaan Neuvostoliiton 
ja natsi-Saksan välissä. Toisaalta kirjan 
keskiössä on perhehelvetti ja naisen ase-
ma siinä. Valta sen kaikkine puolineen. 
Kirjan tarina ja kieli eivät jättäneet Heidi 
Heralaa rauhaan. 

– Ehdotin Everstinnaa teatterinjohtaja 
Kari Arffmanille ja onnekseni talon johto 
tarttui siihen, Herala kertoo. 

Ja niin sai alkunsa viimeaikojen puhu-
tuin teatteritapaus.

Everstinna-näytelmän päähenkilön 
esikuva on kirjailija Annikki Kariniemi. 
Vaikka fiktiivisen Everstinnan ja kirjaili-
ja Annikki Kariniemen elämäntarinoissa 
on eroavaisuuksia, on Kariniemen värikäs 

elämä pohjana romaanille ja näytelmälle. 
Ja sen kuulee myös Heidi Herala katsojien 
kommenteissa. 

– Saan palautetta todella paljon sekä 
miehiltä että naisilta. Paljon tulee kerto-
muksia katsojllta, jotka ovat itse tavanneet 
romaanin esikuvat eli Annikki Kariniemen 
ja Oiva Willamon. Kaduilla pysäytetään ja 
kerrotaan kokemuksia ja tuntemuksia mitä 
esityksemme on herättänyt.

Näytelmän päähenkilö kertoo elämän-
tarinansa meänkielellä. Kirjailija Rosa Lik-
som on syntyisin Ylitorniolta, ja hän kir-
joitti Everstinna-romaanin meänkielellä. 
Meänkieltä puhutaan Tornionlaaksossa 
sekä Suomen että Ruotsin puolella. Suo-
men puolella kielimuoto on peräpohja-
laisiin murteisiin kuuluva murre, mutta 
Ruotsin puolella se lasketaan viralliseksi 
vähemmistökieleksi. Herala on omaksunut 
puheenparren ilmiömäisen taidokkaasti, 
ja kuulee siitä usein kiitosta. 

– Murteesta tulee aika paljon positii-
vista palautetta.

Näyttämön kasvatti

Heidi Herala on todellisen teatterisuvun 
kasvatti. Hän eli teattereiden kulisseis-

sa jo niin varhain, että teatterikärpäsen 
puremalta ei voinut suojautua. Teatteri 
kaikkine puolineen, näyttämön takainen 
jännittävä maailma, tunnetut näyttelijät 
ja ihastuttavat näytelmät tekivät Heralaan 
jo lapsena lähtemättömän vaikutuksen. 
Ammatinvalinta oli selvä.

Hänen äitinsä oli monipuolinen näyt-
telijä Marja Korhonen, joka puolestaan 
oli näyttelijäpariskunnan Heidi Blåfieldin 
(1900–1931) ja Jaakko Korhosen (1890–
1935) tytär. Marja Korhonen muistetaan 
merkittävän teatteriuran lisäksi elokuva- 
ja televisiotähtenä, joka tuli tunnetuksi 
muun muassa elokuvasta Rovaniemen 
markkinoilla ja legendaarisesta Noita No-
kinenä -radiokuunnelmasarjasta. 

Heidin isä Helge Herala teki puoles-
taan loisteliaan teatteriuran ja näytteli 
myös kymmenissä elokuvissa sekä te-
levision viihdeohjelmissa. Tunnettujen 
näyttelijänvanhempien tyttärenä Heidi ei 
ole voinut välttyä vertaamiselta – mutta 
mitä pidemmälle oma ura on edennyt, sitä 
harvemmin hän enää kuulee eleidensä tai 
olemuksensa muistuttavan vanhempiaan. 
Vanhempiensa henkistä perintöä Heidi 
Herala kantaa aina mukanaan: äidiltään 
hän oppi työmoraalia, isältään rohkeutta 
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“Heidi Herala 
on teatterisuvun 
kasvatti.”
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– Toivo-koiramme tuo iloa ja tohinaa 
elämään ja kävelyttää meitä ulkona.

Esityspäivinä energiaa on jaettava niin, 
että illan esityksessä vireystaso on vahva. 
Siihen Heidillä on jo vuosia sitten hyväksi 
havaittu keino: 

– Päikkärit ovat tärkeät esityspäivänä.
Lavalla näyttelijä antaa kaikkensa, 

keskittyy vain rooliinsa, latautuminen on 
täydellistä. Esityksen loputtua, suosion-
osoitusten vaimennuttua on aika tasata 
sykettä. Iltanäytöksen synnyttämä vireys-
tila alkaa hiljentyä takahuoneessa näyt-
tämömaskia puhdistaessa. 

– Ei minulla rooli jää päälle, mutta esi-
tyksen vaikutus jää. Tunne siitä, menikö 
hyvin vai huonosti.

Everstinna on tarjonnut vahvaa, hyvää 
onnistumista. Tässä roolissa Heidi Herala 
on saanut valjastettua estradille monisär-
mäisen osaamisensa. ❖

”Heidi Herala on  
tehnyt Everstinnassa  
elämänsä roolin.”

Rosa Liksomin (s. 1958) romaani 
Everstinna ilmestyi 2017 (Like). 

Teokseen pohjautuva mono-
loginäytelmä Everstinna. Väkevä 
ja unohtumaton sai ensi-iltansa 
2.10.2019 Helsingin kaupungin-
teatterissa. Esitys on ollut ylei-
sö- ja arvostelumenestys, ja sen 
esitykset jatkuvat edelleen.

◆ Näyttelijä Heidi Herala
◆  Dramatisointi ja ohjaus 

Susanna Airaksinen
◆  Lavastus ja puvut  

Vilma Mattila
◆ Valosuunnittelu Vesa Ellilä
◆  Äänisuunnittelu ja sävel-

lykset Johanna Puuperä
◆  Maskeeraus ja kampaukset 

Aino Hyttinen
◆ Dramaturgi Merja Turunen

Everstinna

heittäytyä ja olla menemättä siitä, mistä 
aita on matalin.

Heidi Herala eli 2000-luvulla todellisia 
ruuhkavuosia. Hänen neljä lastansa olivat 
kukin omassa vaiheessaan, omat vanhem-
mat ikääntyivät ja sairastivat. Heidi kan-
toi huolta, kun diabeteksen seurauksena 
Helge Heralan jalat amputoitiin, äiti sai-
rastui Alzheimeriin. Vanhempien viimei-
set vuodet hoivakodissa toivat tyttären ja 
vanhempien väleihin uuden juonteen: nyt 
oli tyttären vuoro pitää huolta. 

– Täyttä elämää, kaikissa väreissään, 
voi jälkikäteen todeta.

Vastapainoa parrasvaloille

Esiripun laskeuduttua ja teatterin oven 
sulkeuduttua on mahdollisuus suunnata 
huomio muualle. Teatterin tekeminen ja 
näyttelijäntyö ovat kokonaisvaltaisia, alati 
otteessaan pitäviä. Mutta jotta voi loistaa 
työssään, on tärkeää että elämässä on 
muutakin kuin teatteria.

Heidi Herala pitää tärkeänä vastapai-
nona työlleen aivan tavallista arjen hoi-
tamista. Neljän lapsen äitinä hän nauttii 
keskusteluistaan lastensa ja aviomiehen-
sä Sepon kanssa. Toki teatteria sivutaan 
myös perhepiirissä.

Kuten Heidin lapsuuden perhe, myös 
hänen oma perheensä on todellinen teat-
teriperhe. Heidin aviomies Seppo Maijala 
on myös näyttelijä, ja osa heidän lapsis-
taan on niin ikään löytänyt uransa teatte-
rin maailmasta. Heidin ja Sepon rakkaus-
tarina ulottaa juurensa vuoteen 1980. He 
tapasivat toisensa tuolloin Samppalinnan 
kesäteatterissa Turussa, jossa Nummisuu-
tarit-näytelmän Eskoa näytteli Seppo ja 
Heidin rooli oli kasvattitytär Jaana. 

– Kyllä teatteri on oikeastaan läsnä 
tavalla tai toisella aina ja kaikkialla.

Fyysinen ja henkinen tasapaino löytyy 
liikunnasta. Tanssi, jooga ja pilates ovat 
Heidin lempilajeja, ja myös ulkoilu kuuluu 
päivittäisiin askareisiin.

Kansanperinteen myyttisyys on 
aina kiehtonut Heidi Heralaa. Hän 
on saanut toisen nimensä Helka 
Helkavirsien mukaan.

– Lähimmäksi Kalevalaa tulin 
vuonna 1975 näyttelemällä sa-
mannimisessä teoksessa 15-vuo-
tiaana Samppalinnan kesäteat-
terissa Turussa. Esitin Ilmarisen 
siskoa Annikkia. Muistan jopa en-
simmäisen repliikkini näytelmäs-
tä… ’Annikki hyvänimikkö joutui 
sotkut sotkemassa’ ja samalla 
poljin pyykkiä paljussa.

TIESITKÖ

Heidi Herala

Syntynyt  
1960 Helsingissä.
Vanhemmat   
näyttelijät Marja Korhonen (1924-
2014) ja Helge Herala (1922-
2010).
Opinnot  
Teatterikorkeakoulu 1979–1983.
Näytellyt  
 Lahden kaupunginteatterissa 
1983–1987, Turun kaupunginte-
atterissa 1987–1991 ja Helsingin 
kaupunginteatterissa vuodesta 
1991 lähtien. Näyttämötyön lisäk-
si useita elokuva- ja tv-rooleja.
Perhe  
 Puoliso näyttelijä Seppo Maijala, 
lapset Lauri, Juhani, Inka ja Eero.

INFO
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Heidi Herala tulkitsee vaativan monologiroolin Everstinnassa väkevällä intensiivisyydellä.

PIRTA 1 | 2020  7



K
arkauspäivän erikoinen nimi 
tulee ajalta, jolloin ajanlaskus-
sa käytettiin kalenterisauvaa tai 
-levyä, jossa oli reikä tai kolo vuo-

den jokaiselle päivälle. Vuorokauden vaih-
tuessa merkkitikkua siirrettiin seuraavaan 
koloon. Karkauspäivänä merkki nostettiin 
kolosta, mutta asetettiin takaisin samaan 
koloon. Merkki siis hyppäsi paikallaan. 
Länsimurteissa karkaaminen tarkoittaa 
paikallaan hypähtämistä. Esimerkiksi jos 

henkilö karkasi pystyyn, tarkoitti se sei-
somaan nousemista.   

Miksi on karkauspäivä?

Ajanlaskun ongelmana on, että vuorokau-
si eli yksi maapallon pyörähdys itsensä 
ympäri, ja vuosi, kierros auringon ympäri, 
eivät mene tasan keskenään. Trooppinen 
vuosi, joka auringolta kuluu kevätpäivän-
tasauksesta seuraavaan kevätpäivänta-

saukseen, on 365 päivää 5 tuntia 48 mi-
nuuttia 46 sekuntia. Koska tavanomainen 
vuosi on pituudeltaan 365 päivää, jää ka-
lenteri noin 5,8 tuntia jälkeen. Kahdessa 
vuodessa ero on jo 11,6 tuntia. Neljässä 
vuodessa ero on jo 23,25 tuntia. Tämä 
ero korjataan lisäämällä joka neljäs vuosi 
ylimääräinen päivä eli karkauspäivä hel-
mikuun viimeiseksi päiväksi. 

Koska karkauspäivän lisääminen joka 
neljäs vuosi tekee vuoden keskimääräisen 

Teksti Asko Palviainen

Tämän vuoden helmikuussa ei olekaan tavanomaiset 28 päivää vaan 29.  
Syynä on se, että helmikuun viimeiseksi päiväksi lisätään karkauspäivä.  

Siksi vuotta 2020 kutsutaan karkausvuodeksi. 

Vuosi 2020 on  
karkausvuosi
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pituuden 11,2 minuuttia liian pitkäksi, on 
karkauspäivässäännössä tasavuosisatoja 
koskeva lisäehto. Sen mukaan tasavuosi-
sadat ovat karkausvuosia vain, jos ne ovat 
jaollisia luvulla 400. Siksi vuosi 2000 oli 
karkausvuosi, mutta 2100 ei ole.

Taustalla roomalainen kalenteri

Käytössä oleva kalenterimme pohjautuu 
vanhaan roomalaiseen kalenteriin ja kar-
kauspäivä on siitä peräisin. Vanha roo-
malainen kalenteri alkoi maaliskuusta ja 
päättyi helmikuuhun. Viimeistään vuon-
na 450 e.a.a. kalenteriin lisättiin 22- tai 
23-päiväinen karkauskuukausi. Helmikuu 
katkaistiin 23. päivän kohdalta, josta aloi-
tettiin karkauskuukausi. Tämän jälkeen 
palattiin takaisin helmikuuhun viettä-
mään viimeiset viisi päivää. Toisen teo-
rian mukaan helmikuun viimeiset päivät 
lisättiin karkauskuukauteen, jolloin sen 
pituus oli 27 tai 28 päivää. 

Karkauskuukausi piti olla joka toinen 
tai kolmas vuosi, ja sen lisäämisestä päätti 
Rooman ylipappi. Karkauskuukausia lisät-
tiin tai jätettiin lisäämättä välillä mielival-
taisesti, minkä seurauksena roomalainen 
kalenteri erkani vuodenajoista. Lopulta 
se oli kolme kuukautta jäljessä vuoden-
ajoista. Rooman hallitsijaksi tullut Julius 
Caesar päätti korjata kalenteria. Hän lisäsi 
vuoteen 46 e.a.a. kolme karkauskuukautta. 
Samalla hän muutti kuukausien pituuk-
sia. Caesar korvasi karkauskuukauden 
karkauspäivällä, jonka paikka oli vanhan 
karkauskuukauden ensimmäinen päivä eli 
24.2. Tämä kalenteri tunnetaan juliaani-
sena kalenterina Julius Caesarin mukaan.

Aluksi roomalaiset viettivät karkaus-
vuotta joka kolmas vuosi eli liian tiheästi. 
Kun virhe huomattiin, jätettiin muutama 
karkauspäivä viettämättä. Noin vuodes-
ta 5 j.a.a. on karkauspäivää vietetty joka 
neljäs vuosi. Koska juliaaninen kalenteri 
on 11,2 minuuttia liian pitkä, poikkeaa ka-
lenteri päivän verran 128 vuodessa. Vir-
heen kasautuessa vuosisadasta toiseen, 

”Aluksi roomalaiset  
viettivät karkausvuotta 
joka kolmas vuosi.”

olivat vuodenajat jo 10 päivää sijoiltaan 
1500-luvulle tultaessa. Kirkolle tämä oli 
ongelma, koska pääsiäinen oli sidottu 
kevätpäiväntasaukseen 21.3. Ajanlaskun 
epätarkkuuden takia kevätpäiväntasaus 
oli jo 11.3., jolloin pääsiäinen sijoittui kir-
kon mielestä väärään paikkaan. Tämän 
takia paavi Gregorius XIII päätti korjata 
karkauspäiväsääntöä lisäämällä siihen 
edellä mainitun tasavuosisatoja koskevan 
lisäehdon. Samalla kalenterissa hypät-
tiin 10 päivää eteenpäin. Tämä kalenteri 
tunnetaan gregoriaanisena kalenterina. 
Karkauspäivän paikkaan paavi ei kuiten-
kaan kajonnut. 

Karkauspäivä Suomessa

Ennen kuin Suomessa alettiin käyttää pai-
nettuja kalentereita, ajankulkua seurattiin 
riimusauvan avulla. Karkauspäivä huomi-
oitiin laskemalla 24.2. oleva Talvi-Matti eli 
apostoli Mattiaan muistopäivä kahteen 
kertaan. Painettujen kalenterien yleistyt-
tyä karkauspäivä oli merkitty samalle 24.2. 
päivälle. Suomessa tätä roomalaista mää-
räystä noudatettiin vuoteen 1996 saak-
ka. Vuodesta 2000 lähtien karkauspäivä 
siirrettiin helmikuun viimeiseksi päiväksi. 

Suomi ja kaksi karkauspäivää

Suomessa on kerran ollut jopa kaksi kar-
kauspäivää. Tämä tapahtui vuonna 1712. 
Tällöin päättyi 12 vuotta aikaisemmin alka-
nut erikoinen aikakausi. Ruotsi-Suomessa 
oli päätetty siirtyä tuolloin käytössä ol-
leesta juliaanisesta ajanlaskusta gregori-
aanisen kalenteriin jättämällä viettämättä 
kymmenen karkauspäivää vuodesta 1700 
alkaen. Vuonna 1700 ei ollut karkauspäi-
vää. Vuosina 1704 ja 1708 karkauspäivä 
kuitenkin epähuomiossa pidettiin. Ruot-
si-Suomessa palattiin takaisin juliaani-
seen kalenteriin pitämällä helmikuussa 
1712 kaksi karkauspäivää. Helmikuun 24. 
päivä oli normaali karkauspäivä, mutta 
helmikuulle oli merkitty myös 30. päivä, 
jossa oli merkintä tilökelsedag, lisäpäivä. 
1712 on myös viimeisin vuosi, jolloin hel-
mikuussa on ollut 30 päivää. ❖

Kirjoittaja on Yliopiston almanakkatoimiston 
erikoissuunnittelija.

Karkauspäivästä  
sanottua
”Olen kuullut sellaisesta tavasta, että jos 
nainen karkausvuonna kysyy miestä ka-
verikseen ja tämä kieltäytyy, on miehen 
ostettava naiselle pukukangas. Jos hän 
suostuu kosintaan, on hänen ostettava 
naisen äidille hamekangas.” (Vimpeli)

”Lapsesta alkaen olen kuullut sanottavan, 
että se on vanhojen piikojen kosimavuosi. 
Kun nuorena kävin tansseissa, pidettiin 
erikseen karkaustansseja juuri karkaus-
päivän aikaan ja silloin aina tytöt haki-
vat poikia tanssiin, siis päinvastoin kuin 
tavallisesti. Ja sellaisia poikia haettiin, 
jotka kainouttaan eivät hakeneet tyttöjä. 
Jos tyttö kosi, eikä poika suostunut, tuli 
pojan ostaa rukkasiksi silkkikangas. Niin 
oli tapana sanoo. Itse leikilläni kokeilin ja 
sain vastauksen, että hän tuumii asiaa ja 
tuumii sitä vieläkin, vaikka aikaa on jo 40 
vuotta kulunut.” (Ylämaa)

”Karkauspäivänä sai kyllä sataa lunta, 
mutta ei tuulen kanssa. Jos tuulen kans 
tuli niin että reen jalas meni peittoon, tuli 
huono vuosi.” (Rantsila)

”Karkauspäivänä joutu vanhatpiijat kyö-
peliin. Se päivä pit oleman vanhojenpii-
kojen viimeinen mahdollisuus päästä 
avioon. Ne saivat itte kosia silloi. Jos ei 
kosittava siihen suostunu nii se sai antaa 
vanhallepiijalle pailan.” (Nastola)

Lainaukset ovat SKS:n karkauspäivän 
arkistokyselystä vuodelta 1968. 
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Suomalaisen Kirjallisuuden Seura julkaisi tam-
mikuussa Matkalla Kalevalaan -verkkojulkaisun, 
joka esittelee viimeisimpiä tutkimustuloksia 
hyödyntäen kansalliseepostamme eri näkö-
kulmista. Mukana on Elias Lönnrotin elämä 
ja työtavat, periaatteet, joilla kansalliseepok- 
semme koottiin, nouseva kansallisuusaate ja 
1800-luvun eurooppalaiset virtaukset sekä 
Kalevalan näkyminen tämän päivän keskus-
teluissa ja ympärillämme ylipäätään.

Kuusi etappia

Matkalla Kalevalaan koostuu kuudesta laa-
jemmasta kokonaisuudesta, jotka jokainen 
tutustuttavat Kalevalaan hieman eri suunnista.

1. Kuka oikeastaan oli Elias Lönnrot, jonka 
Kalevala mullisti ajatuksen kansanrunoista, 
suomen kielestä ja historiasta?

2. Kalevala on osa suullista, mutta myös 
osa kirjallista kulttuuria. Kalevala on painet-
tu kirja, joka on luotu suomalais-karjalaisten 
suullisesti esitettyjen kansanrunojen pohjalta. 
Eepos ei syntynyt umpiossa, vaan sen synty 
oli osa 1800-luvun eurooppalaisia aate- ja 
kulttuurivirtauksia.

3. Kaikille ei välttämättä ole selvää, että 
Kalevala ei ole yksi eepos, vaan monta erilaista 
versiota samasta tarinasta. Lönnrot laati viisi 

Teksti Sirkka-Liisa Mettomäki

Matkalla Kalevalaan
Matkalla Kalevalaan sopii kenelle tahansa Kalevalasta ja Elias Lönnrotista 
kiinnostuneelle, aiempaa perehtyneisyyttä et tarvitse. 

erilaista versiota eepoksesta: Sikermä-Kalevala 
(1833 sisältää kokonaisuudet Lemminkäinen, 
Väinämöinen, Naimakansan virsiä), Runoko-
kous Väinämöisestä eli Alku-Kalevala (1833), 
Vanha Kalevala (1835), Välilehdillä varustettu 
Vanha Kalevala (1836−1837), Uusi Kalevala 
(1849) ja Lyhennetty Kalevala eli Koulu-Ka-
levala (1862).

4. Miten Lönnrot työskenteli kentällä ol-
lessaan, entä miten hän toimi työpöytänsä 
ääressä? Osiossa esitellään myös alkuperäisiä 
Lönnrotin muistiinpanoja ja käsikirjoituksia, 
jotka on digitoitu.

5. Ketkä lukivat ja ketkä lukevat Kalevalaa? 
En ole musta, luonnon musta -runon julkai-
suprosessin kuvaus esittää sen, miten Lönn- 
rot muokkasi keräämiään runoja lukijoitaan 
ajatellen. Sammon arvoitus on kiinnostanut 
ihmisiä jo kohta 200 vuotta, ja Ainon ja Väi-
nämöisen suhde nousi 2000-luvun mediaan 
#metoo-keskustelua käytäessä.

6. Apua kiireiselle. Mitä Kalevalassa oikein 
tapahtuu, kuka menee kenenkin kanssa naimi-
siin, ketkä taistelevat sammosta, kuka kuolee 
omaan miekkaansa?

Tee oppitunnilla tai muuten vaan!

Matkalla Kalevalaan sisältää runsaasti erita-
soisille oppijoille suunnattuja oppimistehtäviä, 

Matkalla      Kalevalaan

matkallakalevalaan.finlit.fi

jotka perustuvat ajantasaisiin opetussuunni-
telmiin ja hyödyntävät verkon tarjoamia mah-
dollisuuksia.

Julkaisusta löytyy vinkkejä sivuston käyt-
töön sekä opettajille että kenelle tahansa kiin-
nostuneelle.

Tehtävät on suunniteltu niin, että niitä voi 
käyttää perusopetuksessa ja lukiossa, mutta 
myös aikuisopetuksessa ja luovan kirjoittami-
sen opetuksessa. Oppiaineita, joissa tehtäviä 
voi hyödyntää, ovat esimerkiksi äidinkieli ja 
kirjallisuus, historia, uskonto, elämänkatso-
mustieto, yhteiskuntatietouden ja kulttuurin-
tuntemuksen oppiaine sekä elämäkerrallinen 
kirjoittaminen. 

Tekijät esiin

Verkkojulkaisun käsikirjoituksesta vastaavat 
Avoin Kalevala -hankkeen tutkijat Niina Hämä-
läinen ja Juhana Saarelainen (kalevala.finlit.fi), 
tehtävät ovat opettajien Alina Mehto ja Mari 
Rummukainen käsialaa. Raikas, uudenlaisesta 
näkökulmasta Kalevalaa lähestyvä ulkoasu on 
graafikko Jenna Kunnaksen suunnittelema.

Tervetuloa matkalle Kalevalaan!



KOLUMNI

Anni Kytömäki

11-VUOTIAANA KIRJOITIN ensimmäisen fiktiivisen kertomukseni. Sen nimi oli 
”Kauniaisten kartanon kummitus”. Inspiraation olin saanut kesämökkimme 
lähellä sijaitsevasta kartanosta, jossa kuulemma kummitteli. Kerrottiin, että 
kesäöinä kartanon puutarhassa käyskentelee välillä Valkoinen nainen, usein 
onnettomuutta ennakoiden.

Omaan tarinaani sisältyi paitsi kummittelua, myös romantiikkaa. Sydän vä-
risi jännityksestä, kun koukersin virkkeitä kaunokirjoituksella pieneen vihkoon.

Kirjoittaminen oli niin mukavaa, että aloin laatia lisää kertomuksia. Niihin 
pujottui mukaan historiallisia henkilöitä ja aineksia kansantarinoista. Monesti 
tuntui siltä, että vanhat tarinat olivat jollain tavoin puutteellisia: vuosisadat 
olivat karsineet niistä yksityiskohdat. Kirjoittamalla halusin täydentää kuu-
lemaani, yhdistää, luoda uutta ja ratkaista arvoituksia.

Samaa metodia käytän edelleen. Molemmat tähän mennessä ilmesty-
neet romaanini ovat paljon velkaa menneille sukupolville – tarinoille, jotka 
sanallisesti tai kuvallisesti ovat välittyneet nykypäivään jopa vuosituhansien 
takaa. Kultarintaa (2014) en olisi pystynyt kirjoittamaan, jos en olisi tullut pe-
rehtyneeksi karhuun liittyvään mytologiaan. Kivitaskuun (2017) vaikuttivat 
voimakkaasti taru Olavinlinnan neidosta, Astuvansalmen kalliomaalaukset 
ja kertomus Sompiojärven rannalla muinoin eläneestä lovinoita Akmeelista.

Kansanperinne kuvastaa kiertelemättä sitä, millainen yhteys ihmisellä 
on ollut luontoon eri aikoina ja eri tilanteissa. Aukotonta luonnonsuojelu-
henkeä esivanhempiemme keskuudessa ei vallinnut. Mytologiassa esiintyy 
runsaasti julmuutta vaikkapa eläimiä kohtaan, elävien olentojen alistamista 
taikakeinojen välikappaleiksi. Useimmiten pohjavire on kuitenkin selvä: luon-
to nähdään ihmistä suurempana, sitä pelätään ja kunnioitetaan – ja hädän 
hetkellä luonto auttaa varmemmin kuin lajitoverit.

Vuosien mittaan olen alkanut hahmottaa, että kansanperinne saattaa 
valmentaa meitä selviytymään ekokriisistä siinä missä tieteellinen tietokin. 
Elämme aikaa, jossa luonnonvaroja kulutetaan surutta ja ihmistä pidetään 
muiden olentojen ylivertaisena valtiaana. Kansanperinne avaa kuitenkin 
ikkunan toisenlaiseen todellisuuteen ja herättää toivon. Olemme ennenkin 
kunnioittaneet luontoa ja luonnonvoimia, miksemme oppisi kunnioittamaan 
jälleen? Tätä kysymystä pohdin usein, myös romaaneissani.

Varovaisuus luonnon edessä perustui entisaikoina etenkin pelkoon. 
Metsässä, vedessä, maassa, kaikkialla uskottiin lymyävän olentoja, joita ih-
misen kannatti väistää tai lepytellä. Ajatussilta ekologiseen ymmärrykseen 
ei ole kovin pitkä. Metsässä, vedessä, maassa, kaikkialla on kiistatta olentoja 
– sammalia, jäkäliä, sieniä, leviä, putkilokasveja, hyönteisiä, selkärankaisia, 
mitä erikoisimpia eliölajeja – joiden merkitystä ekosysteemin kokonaisuu-
den kannalla emme tunne. 

Kukaan ei tiedä, mitä tapahtuu, jos köyhdytämme luonnon monimuo-
toisuutta edelleen; missä vaiheessa vaikkapa pölyttäjähyönteisten hupe-
neminen alkaa vakavasti uhata omaa ruoantuotantoamme. Kuten entisinä 
aikoina, luontoa on syytä kunnioittaa, vähän pelätäkin. Haltioita, keijuja ja 
peikkoja metsissä ei nykytietojemme mukaan ole, mutta elävä luonto on it-
sessään jo kyllin vahva. Sillä on kaikki valta ylitsemme. ❖

Uutta tietoa vanhoista uskomuksista

Kirjoittaja on hämeenkyröläinen kirjailija ja luontokartoittaja, joka 
aikamatkustelee mielellään, varsinkin menneisyyteen.

Matkalla      Kalevalaan

matkallakalevalaan.finlit.fi
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Teksti Kukku Melkas

Maria Jotunin syntymästä tulee tänä vuonna kuluneeksi 140 vuotta.  
Hänen kirjoitustensa aiheet – naisen asema parisuhteessa ja yhteiskunnassa  

ylipäätään, koko elämänkaari – ovat yhä ajankohtaisia.

M
aria Jotuni (1880–1943) aloit-
ti kirjailijanuransa 1900-lu-
vun alussa novellistina. Ensi-
kokoelmien nimet, Suhteita 

(1905) ja Rakkautta (1907), voidaan jäl-
keenpäin nähdä enteellisinä. Jotuni tar-
kasteli ja analysoi ihmissuhteiden ja rak-
kauden monimutkaisuutta tuotannossaan 
aina 1930-luvulle saakka, jolloin hän kir-
joitti yhden tunnetuimmista teoksistaan: 
Huojuvan talon. Romaanissa rakkauden 
tunteelle ja käsitteelle muodostuu lo-
pulta lukemattomia variaatioita. Toiset 
niistä ovat tuhoavia, toiset kantavia ja 
pelastavia. 

Rakkauden leikit

Ruotsinkielinen sana ”kärlek” ehdottaa 
yhdeksi rakkauden muodoksi leikkiä. Kär 
lek on rakas, toverillinen leikki. Toisinaan 
rakkaus voi muuttua vakavaksi leikiksi, jos 
sen säännöt on sovittu etukäteen muualla 
kuin leikkijöiden kesken. Vielä vakavampia 
sävyjä leikki saa, kun leikkijät eivät – eri 
syistä – ole tasavertaisia. Näitä epäta-
sa-arvoisia rakkauden riskitekijöitä Jotuni 
valaisee monelta suunnalta eikä tarjoile 
lukijoilleen varsinaisesti ratkaisuja. Sen 

Aina ajankohtainen
Maria Jotuni

sijaan saamme kiinnostavia ristivalotuk-
sia rakkauden kulttuurisiin ja sosiaalisiin 
reunaehtoihin, jotka määrittelevät mah-
dollisuuksia rakastaa.

Yksi määräävimmistä rakkauden reu-
naehdoista on raha. Ilman rahaa yksilö 
on vailla itsemääräämisoikeutta, toisten 
armoilla, ja raha puolestaan on jakautu-
nut yhteiskunnassa kovin epätasaisesti. 
Kysymys rahasta kietoutuu Jotunilla tii-

viisti ihmissuhteisiin. Siksipä naiset niin 
novelleissa kuin Huojuvassa talossakin 
joutuvat käymään raskaita neuvotteluja  
rakkauden suhteen. 1900-luvun alun 
kärjekkäimmissä kirjallisissa pohdiske-
luissa avioliitto rinnastettiin laillistet-
tuun prostituutioon. Avioliiton solmivasta 
naisesta kun tuli automaattisesti mie-
hensä holhouksenalainen eikä hänellä 
ollut mahdollisuutta hallita mahdollista 
omaisuuttaan. Asiantila muuttui vasta 
uuden avioliittolain myötä 1929, mutta 
käsitykset avioliitosta tai puolisoiden oi-
keuksista huomattavasti hitaammin. Täl-
laisessa taitekohdassa Jotuni ryhtyi kir-
joittamaan suurta romaaniaan.

Neljän seinän sisällä 

Huojuva talo herätti hämmennystä raa-
dissa, joka luki käsikirjoituksen Otavan jär-
jestämää romaanikilpailua varten vuonna 
1935. Raadin mielestä romaanikäsikirjoi-
tus sisälsi liikaa äärimmäisyyksiä ja jätti 
lukijansa ymmälle. Niinpä käsikirjoitus 
julkaistiin vasta vuonna 1963 ja vuoden 
1935 romaanikilpailun voitti Auni Nuo-
livaaran ihanteellis-isänmaallinen teos 
Paimen, piika ja emäntä. Jotunin terävä 
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yhteiskuntakritiikki ja paikoin äärimmäi-
sen väkivaltainen perhehelvetin kuvaus 
eivät sopineet nuoren kansakunnan ihan-
teelliseksi rakennettuun omakuvaan. 

Huojuva talo on kuvaus Lea Hornin 
ja sanomalehtimies Eero Markun avio-
liitosta. Nykypäivän sanoin se on myös 
kuvaus vuosien myötä raaistuvasta pa-
risuhdeväkivallasta. Lähes kuusisataasi-
vuisen romaanin tapahtumat sijoittuvat 
suurimmaksi osaksi kotiin, neljän seinän 
sisälle. Avioliiton myötä Lea joutuu ajan 
tapojen mukaan jättämään konttorityönsä 
ja siirtymään kotirouvaksi. Rahasta tulee 
ongelma ja vallankäytön väline jo aviolii-
ton alkumetreillä, heti kun yhteinen koti 
on perustettu: ”Lean oli tapana panna 
ostokset paperille ja näyttää se Eerolle, 
että tämä näki, mitä elämä tuli maksa-
maan. Ja maksamaanhan se tuli. Täytyy 
tulla vähemmällä toimeen, sanoi Eero aina 
vihaisesti.” (HT, 134.)  Kun avioliiton arki al-
kaa, Lea alkaa tuntea itsensä ”palkolliseksi 
vain” (HT, 144). Myöhemmin hän pohtii:

Jos naisella olisi toimeentulonsa, niin 
että hän voisi elättää lapsensa, muut-
tuisi avioliitto vapaiden ihmisten yh-
teenkuuluvaisuudeksi. Ristiriidat eivät 
lakkaisi kokonaan, mutta orjuusmuoto 
lakkaisi. (HT, 238.)
Raha sanelee näin konkreettisesti 

osan niistä reunaehdoista, jotka sääte-
levät sukupuolten välistä vallanjakoa. Jo-
tuni osoittaa, miten ilman omaa rahaa ja 
toimeentuloa nainen on satimessa. 

Romaanin kerronnan rytmi tavoittaa 
viiltävästi vinksalleen menevän parisuh-
teen dynamiikan. Se viipyilee suvanto-
hetkissä Lean sisäisissä monologeissa, 
arkipäivän toisteisessa ja tyynnyttävässä 
rytmissä, jossa lukija tuudittautuu samaan 
toiveikkaaseen turvallisuudentunteeseen 
kuin Lea. Seesteiset hetket päättyvät lo-
pulta kuitenkin aina kiihtyvään ja nopea-
tempoisempaan puolisoiden väliseen  
dialogiin, joka toistuessaan romaanin – ja 
elämän – edetessä päättyy väkivaltaisiin 

kohtauksiin. Ahdistus ja pelko siirtyvät 
kerronnan rytmityksen kautta suoraan 
lukijaan. Hengähdystaukoja niin lukijalle 
kuin henkilöhahmoille tuovat romaanissa 
vuorottelevat vakaammat, hiljaisemmat 
kaudet kaaosmaisen selviytymiskamp-
pailun kanssa. Tällaiset vakaat kaudet 
mahdollistuvat ennen kaikkea perheen 
palvelijoiden avulla.

Kohti vapautta

Palvelustytöt ovat useimmiten saaneet 
suomalaisessa 1900-luvun alun kirjalli-
suudessa jäädä toimittamaan traagisen 
uhrin virkaa tai olla vaikkapa moraalikes-
kustelujen väline. Jotunin novelleissa ja 
romaaneissa köyhä maalais- tai palvelus-
väki on vakavasti otettava henkilöhahmo 
siinä kuin muutkin. Huojuvassa talossa 
perheen palvelijat ovat paitsi ajan tavan 
mukaan osa porvarillista perheihannetta, 
myös eräänlaisia muistuttavia säröjä ro-
maanin kerronnassa ja avioliittokuvauk- 
sessa. Jotunin palvelijahahmot eivät asetu 
paikoilleen sen enempää perheessä kuin 
kirjallisessa perinteessä. He toimivat ja 
heillä on oma ääni.

Yksi romaanin ratkaisevista henkilö-
hahmoista, tomera ja sanavalmis palve-

lustyttö Siiri, vaikuttaa välillisesti siihen, 
että Lea lopulta vapautuu vankilastaan. 
Siiri on päättänyt lopettaa suhteensa Ee-
ron kanssa, vaatii heidän yhteisestä lap-
sestaan elatusmaksuja ja haluaa aloittaa 
uuden elämän. Kun Eeron uhkailu ei päät-
täväiseen Siiriin vaikuta, ampuu Eero ensin 
Siirin ja sen jälkeen itsensä. Romaanin lo-
pussa Lea saa lunastettua takaisin isänsä 
kaupan ja mahdollisuuden taloudelliseen 
itsenäisyyteen. 

Romaanissa rinnastetaan pitkin mat-
kaa eri yhteiskuntaluokkien naiset: niin 
Lea kuin perheen palvelustytötkin ovat 
omalla tavallaan satimessa vailla omaa 
rahaa ja päätösvaltaa. ”Vapaiden ihmisten 
yhteenkuuluvaisuuteen” tarvitaan pait-
si oma toimeentulo, myös tasavertaiset 
leikkikumppanit. Maria Jotunin kritiikin 
kärki osoittaa paitsi sukupuolten välisiin 
epätasa-arvoisiin valtasuhteisiin myös 
sosiaaliseen epätasa-arvoon, joka johtuu 
rahan ja vallan epäoikeudenmukaisesta 
jakautumisesta eri yhteiskuntaluokkien 
välillä. ❖ 

Kirjoittaja toimii yliopistonlehtorina Turun yli-
opistossa kotimaisen kirjallisuuden oppiai-
neessa.

”Ahdistus ja pelko 
siirtyvät kerronnan 
rytmityksen kautta 
suoraan lukijaan.”

Maria Jotunin Huojuvasta talosta tehtiin vuonna 1990 kiitelty viisiosainen draamasarja. Eero Mark-
kua näytteli Kari Heiskanen ja Lea Markun, o.s. Hornin, roolissa nähtiin Sara Paavolainen. 

Kuva Antero Tenhunen/Yle (Yle TV2:n Teatteritoimituksen tuotanto, käsikirjoitus Maaria Koskiluoma,  
ohjaus Eija-Elina Bergholm, tuottaja Reima Kekäläinen)



Teksti Karoliina Randelin, kuvat Ingemar Raukola

M
ikko Heikinpojan suvun juu-
ret lienevät olevan syvällä 
Karjalan laulumailla, mutta 
muusikko haluaa tehdä mu-

siikkia, joka puhuttelee koko planeettaa. 
Heikinpojalle musiikki on ollut jo lapsuu-
desta lähtien merkittävä osa elämää ja sen 
takia hän on ottanut sen lähes itsestään-
selvyytenä.  Hän soitti kannelta jo pienenä 
poikana ja päiväkotikin oli taidepainot-
teinen. Heikinpoika tosin unohti musii-
kin muutamiksi vuosiksi, mutta paluun 
rakkaaseen harrastukseen innoitti serkun 
sähkökitara, joka oli nuoren muusikonalun 
sen hetkisen maailmankuvan hienoin asia. 
Heikinpoika sai oman sähkökitaran ensin 
sen ansaittuaan eli opittuaan soittamaan 
akustisella kitaralla. 

Nuoruudessaan Mikko Heikinpoika 
soitti yhdessä ystäviensä kanssa ja jam-
maillessa sai myös kosketuksen musiikin 
mystiseen puoleen.

– Niissä jameissa aloin kokea lähes 
tajunnantilan muuntumista, koska koin 
pääseväni melkein telepatiatilaan kans-
sasoittajien kanssa. Siinä oli jotain sel-

Mikko Heikinpoika Neuvonen yhdistää musiikissaan suomalaisia kansanrunoja,  
tuvalaista ja mongolialaista kurkkulaulua sekä elektronisia äänimaailmoja. 

Planetaarisen ja perinteisen 
kulttuurin sillanrakentaja

laista syvyyttä, joka arkikokemuksesta 
puuttuu.

Haltioitumista vanhoista runoista

Nuoruuden bändi yritti synnyttää suoma-
laisen legendaarisen rock-bändin, Kings-
ton Wallin, uudestaan. Myöhemmin rock 
sai väistyä, kun Heikinpoika tutustui et-
nompaan musiikkiin, kuten kurkkulauluun 
ja norjansaamelaiseen muusikkoon Mari 
Boineen, joka laulaa useimmiten joikaa-
malla. Juuri kurkkulauluperinteen syvä 
luontoyhteys ja meditatiivisuus puhutte-
livat Heikinpoikaa, ja pian hän oli syvällä 
sisällä sikäläisessä kansanperinteessä. 

Myöhemmin suomalainen kansanpe-
rinne avautui SKVR:n eli Suomen Kansan 
Vanhat Runot -teoksen avulla, joka on 
34-osainen kirjasarja täynnä kalevalaisia 
runoja. Haastatteluhetkellä Kalevalaisten 
Naisten Liiton toimistossa Heikinpoika oli 
haltioissaan nähdessään teokset. Kirjojen 
lisäksi Heikinpoika kiittelee, miten teokset 
on digitalisoitu ja koottu tietokantaan, 
josta voi hakea hakusanoilla halutessaan 

vaikkapa ”madon karkoitusloitsua Poh-
jois-Pohjanmaalta”. 

Musiikilla arkikokemuksen  
tuolle puolen

Mikko Heikinpoika on hyödyntänyt kap-
paleissaan esimerkiksi loitsuja, kuten 
samannimisessä kappaleessa Loitsu  
käytettyä luonnonnostatusloitsua, mut-
ta myös kevyempiä runoja, kuten lasten 
päättymätöntä satuperinnettä edustavaa 
Oli ennen onnimanni -runoa. Muusikko 
on yhdistänyt näihin kansanperinnevai-
kutteisiin hyvinkin modernin tavan tehdä 
musiikkia. Heikinpoika tekee elektronisia 
äänimaailmoja, joihin hän luo esimerkiksi 
melodioita, rytmejä ja bassokuvioita. Näi-
tä äänimaailmoja hän saa myös luupat-
tua eli nauhoitettua ja toistettua usei-
ta kertoja peräkkäin samanlaisina Loop 
station -nimisen laitteen avulla. Omien 
soolokappaleidensa lisäksi Heikinpoika 
on tehnyt myös musiikkia yhdessä mui-
den artistien, kuten Loitsu-kappaleessa 
Palefacen ja nyt kaikista uusimmassa 
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projektissa, Lovi-duossa, artisti Vaski-
linnun kanssa. 

Heikinpoika pyrkii luomaan musiikil-
laan kuulijoilleen turvallisen tilan, jossa 
ihminen voi antaa arjen ajatusrakennel-
mien ja arkitodellisuuden sulaa pois ja 
tehdä tilaa syvällisemmälle kokemuksel-
le, jossa kuulija voi ”yhtyä autenttiseen 
elämänvirtakokemukseen”. Heikinpoika 
katsoo tämän kokemuksen olevan taus-
talla myös kaikissa kulttuureissa ja us-
konnoissa, joiden hän uskoo ammentavan 
samasta yhteisestä inspiraationlähteestä. 
Inspiraation jälkeinen valmis lopputuote 
on välittäjänsä näköinen: toinen sukeltaa 
inspiraationlähteeseen ja tuo pintaan tul-
lessaan idean uudesta älypuhelinmallista, 
toinen taas uudesta melodiasta. 

Musiikin lisäksi Mikko Heikinpoika us-
koo myös tanssin vievän mielen arkikoke-
muksen yläpuolelle. Hän on mukana jär-
jestämässä Ecstatic Dance -tapahtumia, 
joissa tarkoituksena on tanssia yhdessä 
päihteettömässä ja turvallisessa tilassa, 
jossa tanssilattialla ei kommunikoida pu-
heen keinoin, ainoastaan tanssimalla. Ta-
pahtumiin tullaan ilmaisemaan omaa ydin-
tä, eikä esittelemään omia tanssitaitoja tai 
esiintymään muuten. Nämä tanssitapah-
tumat ovat antaneet paljon paitsi järjes-
täjille, mutta ennen kaikkea osanottajille, 
mikä käy ilmi etenkin yhdestä palautteesta. 
Siinä Ecstatic Dance -tapahtumaan osal-
listunut ihminen kiitti järjestäjiä siitä, että 
tapahtuman aikana oli ensimmäistä kertaa 
tuntenut oman sielunsa. 

Juuret Karjalassa,  
sydän auki ihmisyydelle

Mikko Heikinpoika yhdistää omat juu-
rensa kansainvälisyyteen. Hän haki aikoi-
naan Sibelius-Akatemiaan opiskelemaan 
kansanmusiikkilinjalle, koska se oli hänen 
mukaansa ”edes vähän sinne päin”. Ovet 
musiikkilinjalle eivät kuitenkaan auen-
neet, koska kansanmusiikki ei ollut Hei-
kinpojan aito intohimo. Hän uskoi tämän 
välittyvän opiskelijavalinnasta päättäville 
opettajillekin. Myöhemmin, kun Heikin-
poika kuuli maailmanmusiikkilinjasta, se 
kuuluisa kolahdus tapahtui ja motivaatio 
päästä opiskelemaan juuri tätä alaa välit-
tyi myös opettajille. Global music -linjalla 
Heikinpoika ei koe olevansa jumissa vain >

yhteen perinteeseen, vaan voi inspiroitua 
mistä vain ja luoda koko maailmaa sylei-
levää, planetaarista musiikkia. 

Tässä yhdistelyssä näkyy myös Hei-
kinpojan tapa omaksua eri perinteistä ja 
kulttuurista arvostamansa osat ja jättää 
muut, ei niin mairittelevat, aihealueet 
omaan arvoonsa. Maailmassa on paljon 
esimerkkejä myrkyllisistä perinteistä ja 
Heikinpojan mukaan perinteitä ei kannata 

säilyttää ja kunnioittaa vain perinteiden 
itsensä vuoksi, vaan niistä voi omaksua ja 
sisäistää tässä ajassa ja omien arvojensa 
mukaisesti toimivat osa-alueet. Heikinpoi-
ka pohtii, miten tähän päivään olisi hyvä 
ottaa oppia omasta kansanperinteestäm-
me esimerkiksi asioiden synnyn tuntemi-
sen ja tervehtimisen kulttuuriin liittyen. 

Kansanrunoudessa on useita asioi-
den syntyrunoja, sillä muinaissuomalai-

”Heikinpoika 
pyrkii luomaan 
musiikillaan 
kuulijoilleen 
turvallisen tilan.”
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INFO

Lue lisää Mikko Heikinpojasta: 

http://mikkoheikinpoika.com/

https://www.facebook.com/
mikko.heikinpoika/

https://www.instagram.com/
mikkoheikinpoika/

https://www.youtube.com/channel/ 
UCbXJOEIagIN-W62g3eWoGlA

set uskoivat asioiden olevan hallittavissa 
ja vallassamme vasta niiden alkuperän 
tuntemisen jälkeen. Heikinpoikaa tämä 
ajatustapa harmittaa. 

– Meiltä puuttuu tässä ajassa todella 
paljon syntytietoa. Mistä syömämme 
ruoka ja käyttämämme vaatteet tulevat, 
mistä käyttämämme teknologia tulee? 
Meillä on hyvin pieni oppineiden joukko, 
joka kehittää meille tätä äärimmäisen 
monimutkaista teknologiaa, jota osaam-
me vain operoida mutta emme tunne sen 
syvällisemmin. Emme myöskään tee ko-
vin usein sitä tietoisuusharjoitusta, jossa 
miettisimme oikeasti, millaisista olosuh-
teista syömämme ruoka tulee.

Tervehtimisen kulttuuri on toinen 
perinne, jonka Heikinpoika toisi tähän 
päivään. Hänen mielestään esimerkiksi 
saunan tervehtiminen kiukaasta, löylys-
tä ja saunan rakennuspuiden kaatajasta 
lähtien toimii tietynlaisena läsnäolo- ja 
kiitollisuusharjoituksena, joka auttaa kes-
kittymään itse asiaan.

Elävää perinnettä ja kulttuuria

Nuori muusikko löytää myös kritisoita-
vaa suomalaisesta kansanperinteestä.  
”Kell´onni on, se onnen kätkeköön” -usko- 
muksen Heikinpoika hautaisi syvälle his-
toriaan. Hän harmittelee, miten tässäkin 
ajassa on vielä nähtävillä ajattelua siitä, 
että toisen onni ja hyvinvointi olisi itsel-
tä pois. Toisaalta Heikinpojan mukaan 
olemme jo muuttuneet tässä parempaan 
suuntaan ja ylipäätään koko Suomi on hä-
nen mielestään raikastumassa. Emme ole 
enää niin kiinni omissa ympyröissämme, 
vaan olemme auki maailmalle ja vuoro-
vaikutuksessa toisten kulttuurien kanssa. 
Juuri tässä vuorovaikutuksessa pääsee 

Heikinpojan mukaan oppimaan toisista 
perinteistä ja omaksumaan niiden par-
haita paloja omaan elämäänsä. 

Toisaalta toisia kulttuureja vasten voi 
peilata omaansa ja huomata mahdolliset 
kehittymisen paikat. Mikko Heikinpojan 
mielestä perinteen ja koko kulttuurin tulee 
säilyä hengittävänä, ettei se kuihdu pois. 

– Kulttuurista tulee kitkeä kaikki turha 
fundamentaalisuus ja jäykkyys pois. Siinä 
vaiheessa, kun kulttuuri päättää, että mi-
nä olen nyt valmis enkä muutu enää, sen 
kuoleminen alkaa. ❖

”Mikko Heikinpoika  
yhdistää kansanperinne- 
vaikutteisiin modernin 
tavan tehdä musiikkia.”

Mikko Heikinpoika haluaa luoda koko maailmaa syleilevää musiikkia. 
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OLEN VIIME aikoina pohtinut esiliinaa, tuota entisai-
kojen emäntien välttämättömyyskapistusta. Ne al-
koivat kadota arjestamme samoihin aikoihin, kun 
tehdasvalmisteiset vaatteet saapuivat täyttämään kaap-
pejamme. Nykyään esiliinoihin törmää lähinnä erilaisten 
ammattien edustajilla: tarjoilijoilla, kampaajilla, rönt- 
genhoitajilla...

Esiliinalla on vähän vanhanaikainen kaiku. Siitä tulee 
helposti mieleen joko perinteinen käsin kirjailtu kansal-
lispuvun osa tai riemunkirjava mummolaessu, jota käyte-
tään, kun leivotaan lasten kanssa laskiaispullia. Voisiko 
esiliina olla muutakin?

Ennen vanhaan esiliina oli kunnollisen perheene-
männän merkki ja kunniallisen nuoren neidon symboli. 
Aikana ennen kertakäyttövaatekulttuuria oli tärkeää 
suojata harvat ja arvokkaat pukimensa esiliinalla. Esiliina 
oli tahriintuessaan helpompi pestä kuin koko asu. Ja toi-
saalta neutraalia vaatetta saattoi muokata eri tilanteisiin 
erilaisella esiliinalla. Järkevää ja nerokasta!

Nykypäivän esiliinan ei tarvitse olla rimpsuinen ja 
valkoinen. Se voi olla myös rouhean reteä. Sen voi val-
mistaa vanhoista farkuista tai lempiyhtyeen bändipai-
dasta, kierrätys kunniaan! Isoäidin perintötekstiilit voi 
tuunata etäisesti esiliinaa muistuttavaksi asusteeksi, 
jolla voi somistaa vaikka pikkumustaa.

Kotimaisten vaatesuunnittelijoiden mallistoista löy-
tyy ilahduttavan paljon kietaisuhameita. Nehän ovat oi-
keastaan kuin puoliesiliinoja. Tarpeeksi monella taskuilla 
varustettu puoliesiliina taas toimii kuin vyölaukku. Se 
on kuin vyötäisille kiepsautettava asuste, jonka sisällä 
kulkevat avaimet ja muut tärkeät tarvikkeet. Rakkaalla 
esiliinalla on monta ilmenemismuotoa.

Minä olen tehnyt puoliesiliinoja vanhoista sateenvar-
joista. Vettähylkivä kangas suojaa roiskeilta ja helmaan 
ommeltu heijastinnauha suojaa pimeän aikaan liikkuessa. 
Varsinainen suojavaruste siis. Ystäväni käyttää tekemääni 
hamemaista sateenvarjoessua töissään baarissa. Minä 
käytän omaani lisäheijastimena talviaikaan ulkoillessa-
ni. Heijastava esiliina nimittäin toimii kuin heijastinliivi, 

PÄIN PERINNETTÄ

Teksti Elina Koskelainen

Esimerkillinen esiliina

mutta on mielestäni sievempi kuin keltainen huomioliivi, 
joka on eräänlainen suojaesiliina sekin. Sateenvarjoessun 
alle ompelen terhakkaa tylliä. Näin helma nousee hieman 
ja suojaa syliä kastumiselta tihkusateessa tarpoessa ja 
pyryssä pyöräillessä.

Sateenvarjokankainen essu valmistuu käsityöihmisel-
tä helposti. Irrota varjonkangas varovasti metallisesta me-
kanismista. Jos teet esiliinan kapeavyötäröiselle neidolle, 
leikkaa pyöreän kankaan keskelle pyöreä vyötäröreikä ja 
reunusta se kuminauhalla. Suurempaa vyötäröä varten 
varjokankaan voi halkaista takaa ja korvata kuminau-
han yläreunaan ommeltavalla nauhalla, johon jätetään 
solmimisvaraa molempiin päihin, puoliesiliinan tapaan.

Mekanismeiltaan rikkinäisiä sateenvarjoja löytyy 
myrskyjen jälkeen ojienpohjilta ja bussipysäkkien ros-
ka-astioista. Jos kangas on kurainen, sen voi pestä käsin 
tai koneessa. Minun kokoelmassani on hersyvää hedel-
mää, eleganttia eläinkuosia, räväkkää raitaa ja pirteää 
pilkkua. Jokaiselle löytyy varmasti mieluisa kuosi. Joissain 
varjossa on heijastinpintakin valmiina.

Esiäitiemme esimerkkiä noudattaen voisimme ottaa 
jälleen esiliinat käyttöön. ❖

”Nykypäivän esiliinan ei tarvitse 
olla rimpsuinen ja valkoinen.”

Kirjoittaja on taideteollinen muotoilija ja käsityöläinen, joka on innostunut perinteistä ja niiden tuulettamisesta.
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Metsän 
mieli 

Teksti Liisa Kaski

Metsä on vanhassa suomalaisessa perinteessä kodin vastakohta:  
outo, vieras ja omalakinen. Se on eläinten ja olentojen valtakunta,  

jossa ihminen on muukalainen.
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Metsän 
mieli 

”K
anna korpi huoliani”, pyysivät inkeriläiset 
runolaulajat aikanaan, kun murhe kävi liian 
raskaaksi ihmisen kantaa. Pyyntö oli heidän 
versionsa Suomenlahden saarilta Vienan 

Karjalaan ja Pohjanmaalle asti tunnetusta perinteestä, 
jonka mukaan korppi, siis se musta koukkunokka, oli ky-
keneväinen nostamaan siivilleen surut ja viemään ne pois. 
Korppi nappasi myös kivut ja taudit kitaansa ja loppusijoitti 
ne surujen kanssa samaan paikkaan, jonnekin kauas ihmi-
sen arkisen elämänpiirin ulkopuolelle.

Korppi, kaihonkantaja, on erämaan lintu. Se tarvitsee 
itselleen ja perheelleen paljon tilaa ympärilleen, ja siksi se 
rakentaa kotinsa kauas syvien metsien syliin – tai näin on 
perinteisesti ajateltu. Vainokulttuurin liennyttyä korppi, 
utelias ja joustavan älynsä ansiosta varsin sopeutuvainen 
otus, on uskaltautunut asettumaan lähemmäs ihmisten 
pesäpaikkoja.  Samaan aikaan meidän suhteemme myös 
korpeen on muuttunut.

Metsä on vanhassa suomalaisessa perinteessä kodin 
vastakohta: outo, vieras ja omalakinen. Se ei ole sievästi 
viitoitettu kansallispuisto, viihtymisen ja virkistymisen 
tyyssija, ei liioin selluvarasto, puuviljelmä, tuotto-odotus 
tai hiilinielu. Missään nimessä se ei ole tuttu ja turvallinen 
äidinsyli vaan päinvastoin tila, jossa ihminen on muukalai-
nen. Esimodernissa yhteisössä elänyttä suomalaista tai 
karjalaista tuskin mikään olisi ahdistanut enempää kuin 
mahdollisuus, että kuolisi kodittomana korpeen. Korppi 
soittaisi kellot, harakka kaivaisi haudan, susi itkisi kuolin- 
itkut.

Vaarallinen korpi

Myytin mukaan metsä sai alkunsa, kun ”suo nousi suden 
jaloissa, kangas karhun kämmenissä”. Nykyisessä puheen-
parressa korpi on metsätyyppi hyvinkin juuri suon ja kan-
gasmetsän välissä, mutta itämerensuomalaisten suissa 
sana on vanhastaan tarkoittanut ylipäänsä laajaa ja kir-
veenkoskematonta, synkäksi koettua ja kylmänkosteaa 
kuusivaltaista metsämaata. Metsä on perinteessä korven 
summittainen synonyymi; nykypuheessa perinteen korpea 
vastaa lähinnä erämaan tai vanha metsän käsite.

Tärkein ero nykyiseen on kuitenkin siinä, että perinteen 
korpimetsä on aidosti erottamaton asukeistaan. Metsä on 
puita ja hirviä, sieniä ja susia, karhuja ja varpuja – se on 
elävä elävien yhteisö, jolla monikollisesta luonteestaan 
huolimatta on ehkä myös oma yksilöllinen sielunsa. Kun 
menneisyyden ihminen puhutteli metsää, meidän on vä-
lillä vaikea tietää minkämuotoinen oli se hahmo, jolta hän 
odotti vastausta. Ehkä karhu tai susi, ehkä muurahainen, 
ehkä jotain muuta.

Karjaa korpilaitumille laskettaessa metsä usein hen-
kilöityi pedoiksi. Metsää oli lepyteltävä, pyydettävä kat-
somaan toisaalle ja painamaan päänsä piiloon mättäi-
den väliin siksi aikaa, kun sorkkaväki kulkee ohi. Toisaalta 
metsänhaltialle osoitetut pyynnöt ja terveiset toimitet- >
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tiin tavallisesti muurahaiskeon äärellä, 
mikä onkin luontevaa: ahkerina siivooji-
na, maanmuokkaajina sekä ravinteiden 
ja hiilen kierrättäjinä muurahaisilla on 
avainrooli pohjoisen havumetsävyöhyk-
keen ekosysteemissä.

Metsä haltioineen oli vaaran paikka 
muillekin kuin laidunkarjalle. Mystinen 
metsänpeitto saattoi tukkia kokeneen-
kin kulkijan yhteyden normaaliin tämän-
puoleiseen maailmaan. Jos mahdollista 
vieläkin hankalampi tilanne oli sillä, jolle 
metsästä tarttui metsännenä. Metsän-
nenän monimuotoinen oirekirjo ulottui 
paiseista ja silmävammoista huimaukseen, 
tuskaisuuteen ja vakavaan uupumukseen. 
Paranemiseen tarvittiin muurahaispesän 
aineksia ja nöyrä anteeksipyyntö, tartun-
nan saaneen näet ajateltiin jollakin tavoin 
loukanneen metsää.

Saaliin ja saalistajan metsäsuhteet

Metsästäjän mielenmaisemaa nöyryys sen 
sijaan ei hallinnut, ainakaan jos pyyntiloit-
suja on uskominen. Niissä metsänhaltia 
on nimetty Tapioksi, jonka nimi etymolo-
gisesti palautunee ansapyydyksen luk-
koon. Tapiota voi luonnehtia pikemmin 
metsästäjien kuin metsän jumalaksi, kuten 
Agricola jumalluettelossaan itse asiassa 
tekikin. Perinteisen suomalaisen kulttuu-
rin luontosuhde on hanakasti samaistettu 
juuri eränkävijöiden perinteeseen. To-
dellisuudessa metsästäjillä oli metsään 
omanlaisensa suhde, jota metsästykseen 
osallistumaton enemmistö (naiset, lapset, 
liikuntarajoitteiset, toipilaat, vanhukset) 
ei sellaisenaan jakanut.

Saalistus kuvattiin seksuaalissävyttei-
seksi toiminnaksi. Loitsujen metsästäjä oli 

rehvakas ja omanarvontuntoinen kosio-
mies, joka ohjeisti metsää mieltymään ja 
korpea kostumaan, pyysi metsän emän-
tää antamaan mielityttärensä tai totesi 
ykskantaan lähtevänsä naimaan metsän 
neittä. Ei ole sattumaa, että karjalan kie-
lessä sanalla riista on tarkoitettu paitsi 
metsän eläintä myös ihmisnaisen suku-
puolielintä.

Saalistuksen erotisointi – tai suku-
puolisuhteiden saalistuksellistaminen, 
miten vain – kaikuu myös häärunoissa, 
joissa morsiameen viitattiin ostettavana 
oravana, kaupiteltavana kettuna, ansaan 
narrattavana teerenä ja niin edelleen. 
Toisaalta lähisuhdeväkivallan uhrin nä-
kökulmasta metsä ehkä hieman yllättäen 
oli myös paikka, jonne paeta epäonnista 
avioliittoa tai sen uhkaa. Ihminen saat-
toi silloin toivoa pääsevänsä kyytiläiseksi 

Kuva Reijo Nenonen
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revon rekeen, jossa matkaa tehtiin aina 
poispäin kodin piiristä, kohti metsää ja 
tuntematonta.

Repolaiselle metsän ja ihmisperäisen 
kulttuurin välisen rajan ylittäminen käy 
leikiten. Ehkä siksi juuri kettua hinkuva 
metsästäjä vei tapionpöydälle lahjukseksi 
viljauhrin, siis jotakin ihmisen kulttuuris-
ta peräisin olevaa. Metsän kanssa käytiin 
vaihtokauppaa, jossa saaliseläimet olivat 
vaihdettava hyödyke siinä kuin morsia-
met sukujen välisessä vaihtokaupassa. 
Menneisyyden ihmisyhteisö olikin kaikkea 
muuta kuin omavarainen: riippuvaisuus 
oman itsen ja suvun tai kylän ulkopuoli-
sista tahoista, esimerkiksi juuri metsästä, 
oli kouriintuntuvaa.

Metsän ja kodin piirin vastakkaisuus 
yhdistää perinteen erilaisiakin metsäsuh-
teita. Siinä on jotain samaa kuin pyhän ja 
arkisen tai tuon- ja tämänpuoleisen väli-
sessä jaossa. Joskus nämä toisensa pois-
sulkevat kategoriat murtuvat hetkellisesti, 
ja murtumia myös aktiivisesti tuotettiin. 
Hyvä esimerkki on oluen synty: kotoisa oh-
raliemi muuttuu olueksi vasta, kun metsän 
eläimet juoksevat apuun ja käyteaineeksi 
keksitään villikarjun kuola. Jotakin kesyttö-

mästä eläimestä ja sen villistä elinpiiristä 
– korvesta – siirtyy oluen juojaan.

Mielikki

Korpi saattoi kantaa huolet, metsänhaltia 
vaatia uhrin ja villin luonnon henki valla-
ta oluesta humaltuvan, koska ihmisen ja 
metsän välisessä suhteessa myös metsä 
oli aktiivinen osapuoli ja itsellinen toimi-
ja. Olisi kuitenkin epätäsmällistä nimittää 
metsää mielelliseksi olennoksi. Pikem-
minkin metsä oli mieltä, läpikotaisin ja 
kauttaaltaan.

Kalevalamittaisen runokielen kautta 
meille avautuu mahdollisuus nähdä sy-
välle runoja laulaneiden ihmisten ja hei-
dän kulttuurinsa perustaviin arvoihin ja 
uskomuksiin. Kieli sekä luo että paljastaa 
perinteestä merkitysyhteyksiä, jotka mei-
dän näkökulmastamme saattavat olla yl-
lättäviä. Yksi esimerkki on metsän, suden 
ja mielen välinen suhde.

Metsä on yksi lukuisista suden nimis-
tä, jotka nykykielestämme ovat hukkaa 
lukuun ottamatta unohtuneet. Samaa 
nimeä on soviteltu karhulle ja kollektiivi-
sesti ehkä muillekin suurpedoille, mutta 
itäisen Suomenlahden molemmin puolin 

se on ollut leimallisesti juuri suden kier-
toilmaus. Susi on syntyisin naispuolisesta 
olennosta, ja usein se muutenkin yhdis-
tettiin naiseen (morsiameen, anoppiin) 
siinä missä karhu mieheen. Korven korpin 
tapaan myös susi toimi surijana ihmisen 
puolesta.

Metsän puhuttelunimenä suosituim-
pia on ollut Mielikki metsän emäntä. Mieli-
kin muunnelmia ovat ainakin Metsäntyttö 
mielen neiti, mieli- tai mieluneiti ja Mielus. 
Mieli on ikivanha omaperäinen sana, jonka 
vastineita löytyy itämerensuomalaisten 
kielten lisäksi myös etäisemmistä suku-
kielistä. Kun metsällä paikoin tarkoitettiin 
sutta, saattoi inkeriläinen laulaja luonnolli-
sesti päätyä toteamaan, että ”metsä miulle 
mielen antoi, susi suuren ymmärryksen.”

On otettava huomioon se mahdol-
lisuus, että kyse ei ole vertauskuvasta 
vaan konkretiasta. Ilman metsää meissä 
– ihmisyksilöinä, eläinlajina, kulttuurisina 
yhteisöinä – ei ehkä ole mieltä lainkaan. ❖

Kirjoittaja on folkloristi ja kalevalamittaisen 
runouden tuntija. Hänen sielueläimensä on 
kettu.

Kuva Sampo Kiviniemi
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Sotaa ja rakkautta
PAJTIM STATOVCI (s. 1990) sai Helsingin 
Sanomien esikoiskirjapalkinnon esikois-
romaanistaan Kissani Jugoslavia (2014) ja 
hänen toinen romaaninsa Tiranan sydän 
(2016) herätti kansainvälistä huomiota ja 
oli ehdolla Yhdysvalloissa National Book 
Awards -käännöskirjapalkinnon saajaksi. 
Statovcin kolmas teos, Bolla, sai vuoden 
2019 Finlandia-palkinnon. Olen pitänyt 
Statovcin aikaisemmista romaaneista, jo-
ten tartuin Bollaan suurin odotuksin enkä 
pettynyt. 

Kirjan päähenkilö on kosovolainen al-
baanimies Arsim, joka haaveilee kirjoitta-
misesta. Arsim on mennyt naimisiin, koska 
hänen odotettiin niin tekevän ja isä löysi 
sopivan morsiamen. Muunlaiset toiveet 
olisivat olleet mielettömiä eikä Arsim ole 
sallinut itsensä edes ajatella sellaista. 

Arsim on siis naimisissa, mutta kun 
hän tapaa Milošin, alkaa mahdoton suh-
de. Miloš on serbi ja Arsim albaani, minkä 
jo sinänsä pitäisi pitää miehet erossa toi-
sistaan, mutta se ei ole pahinta. Kahden 
miehen suhde on yksinkertaisesti toivoton. 
Sille, mitä he merkitsevät toisilleen ja mitä 
he tekevät keskenään, on olemassa vain ru-
mia ja pahoja sanoja. Elämä on täynnä sa-
lailua, kukaan ei saa edes aavistaa mitään. 
Silti aika on Arsimin elämässä onnellisinta. 

Miehet eroavat, kun Arsim joutuu pa-
kenemaan maasta perheineen. Elämä ei 
ole Arsimille helppoa, mutta sitä se ei ole 
myöskään hänen vaimolleen. Perhe kas-
vaa, mutta Arsim kaipaa muuta. Kun hän 
lopulta joutuu palaamaan entisille kotiseu-
duilleen, hän etsii käsiinsä Milošin. Mutta 
asiat ovat muuttuneet, menneisyyteen 
ei voi palata. 

Bolla ei todellakaan ole mikään hyvän-
mielen kirja, vaikka se kertookin, että myös 
sodan keskellä voi rakastaa. Statovci on taitava kerto-
ja, joka saa henkilönsä elämään. Minulla ei ole Arsimin 
elämään kovinkaan paljon samastumiskohteita, mutta 
silti elin vahvasti hänen mukanaan. Ja mikä on bolla, 
sekin selviää kirjasta. ❖

Teksti Merja Leppälahti 

Bolla
Pajtim Statovci, Otava, 2019.

ARVIOT

Unohtamisen  
ja uudelleen  
kertomisen kerroksia
”EN VOI ikinä muuttaa mennyttä, mutta 
voin aina päättää mitä sillä teen”, toteaa kir-
jailijapäähenkilö Taija Tuomisen Kuningas-
kobrassa. Hän on päässyt eroon ”pahasta, 
ikuisesta pelosta ja häpeästä” purettuaan 
kokemuksiaan romaaniinsa.  
Vahvasti autofiktiivisessä Kuningaskob-
rassa menneisyyden uudelleen ja toisin 
kertomiseen lisätään dynaamisia kierrok-
sia ja kerroksia. Alla lymyää Tuomisen lähes 
20 vuotta sitten julkaistu esikoisromaani 
Tiikerihai, raju ja mestarillisen tarkka ku-
vaus maalaistalon ja alkoholistiperheen 
lapsesta. 

Lapsuuden väkeviin kokemuksiin pala-
taan jälleen, mukana ovat taas tutut lan-
tatalikot, sahtitonkat ja hirttoköydet. Jo 
kerrottuja tarinoita täsmennellään ja toi-
saalta puretaan, riisutaan sepitettä auki. 
Totuus ja todenkaltaisuus pyöritetään nyt 
vimmaiseen vyyhtiin, jonka lumo syntyy 
unohtamisen ja uudelleen tarinoinnin ak-
tiivisesta elinvoimasta. Ilmaisu on nautin-
nollisen täsmällistä, kuin totta.

Kontrastina lapsen ja nuoren koke-
musten – vielä vuosikymmenten päästäkin 
puhuttelevaan – painavuuteen aikuisten 
maailma kuvataan romaanissa ilmavan ke-
vyenä. Kirjailijana, opettajana ja kulttuuri-
vaikuttajana työskentelevä päähenkilö on 
onnistunut luomaan itselleen viihtyisän 
elämän: työ on antoisaa ja ympärille on ke-
rääntynyt inspiroiva lähipiiri itse valittuja 
ihmisiä, kuin perhe. Eripuolilta maailmaa 
löytyy paikkoja, jotka tuntuvat omemmilta 
kuin lapsuudenmaisema.

Tärkeänä säikeenä Kuningaskobras-
sa kulkee sattumanvaraisesti kohdattujen, 

mutta oikeiksi ja omiksi koettujen ihmisten suuri mer-
kitys. Romaani on koskettava elegia kirjallisuudenopet-
tajalle Hilja Mörsärille, joka on johdattanut kertomisen 
ja kertomusten maailmaan. ❖

Teksti Suvi Ratinen

Kuningaskobra
Taija Tuominen, Tammi 2019.
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ARVIOT

Metsäkirja  
meille kaikille
MILLAINEN ON tulevaisuuden suomalai-
nen metsä? Ketkä sen suunnan määrää-
vät? Metsä meidän jälkeemme pysäyttää 
pohtimaan ymmärrystä metsästä ja siitä 
kokonaisuudesta, joka siihen yhteiskun-
nassamme liittyy. 

Vuoden 2019 Tieto-Finlandialla palkittu 
neljän journalistin Metsä meidän jälkeem-
me -teos nostaa esiin kysymyksiä, jotka 
vaativat pikaisia ratkaisuja. Kirja piirtää 
haastatteluiden ja valikoitujen tapausesi-
merkkien kautta reportaasimaisesti kuvan 
siitä, mitä Suomen metsäpolitiikka ja yhä 
tehostuva metsätalous tarkoittavat luon-
non monimuotoisuuden kannalta. Anssi 
Jokirannan puhuttelevat valokuvat näyt-
tävät metsän monet kasvot ja sen, missä 
tilassa metsämme ovat.

Kirja on jaksotettu neljään suurempaan 
lukuun ja niiden alla pienempiin teemoi-
hin, jotka johdattelevat halki suomalaisen 
metsän. Lukija viedään vanhaan metsään, 
siihen, jollaisia maassamme oli ennen oji-
tuksia, aurauksia, mätästyksiä ja taimik-
kotiheikköjä. Etenkin sodanjälkeisen met-
säpolitiikan myötä tarina muuttuu yhä 
karummaksi. Kirjassa kuljetaan metsäpol-
kuja pitkin katsomaan, millaisia seuraa-
muksia ympäristötuhoilla on ollut lukuisille 
eläimille ja vaikkapa kulttuuriperinnöl-
le: vanhojen metsien katoaminen uhkaa 
muun muassa helmipöllön tulevaisuutta, 
Kainuussa taas Vuokin Vienan reitti piir-
tyy hakatusta maisemasta enää heikosti.

Ulkoasultaan kaunis, kiinnostavasti 
kirjoitettu teos tarkastelee aikamme ky-
symyksiä vanhan valossa. Miten ilmastokysymykset 
asettuvat kauas juuriaan työntävään keskusteluilma-
piiriin, käsityksiin ja periaatteisiin? Millä tavoin arvo-
tamme metsämme ja tulevaisuuden, kun tosiasia on, 
ettemme voi samaan aikaan hakata metsiä kiihtyvällä 
tahdilla ja saada niistä ilmastohyötyjä? Kirjan lopussa 
avataankin uudenlaisia tapoja lähestyä metsää, sillä 
vanhoista poikkeavia oivalluksia metsäluontoa turvaa-
vien yhtenäisten alueiden muodostaminen vaatii. ❖

Teksti Satu Laatikainen

Metsä meidän jälkeemme
Anssi Jokiranta, Pekka Juntti, Anna Ruohonen ja Jenni 
Räinä, Like 2019

Alkuperäiskansa  
katveesta näkyviin
KUKKA RANTA ja Jaana Kanninen ovat toi-
mittajia ja tietokirjailijoita, jotka pureutuvat 
sujuvasti kirjoitetussa kirjassaan saamelai-
seen mielenmaisemaan – sen historiaan, 
perinteisiin ja kipeisiin muistoihin. Teki-
jät ovat haastatelleet teokseensa lukuisia 
saamelaisia. Kirjan koskettavuus syntyykin 
haastateltujen saamelaisten henkilökoh-
taisista kokemuksista ja muistoista – tämä 
tuo tietokirjaan vahvan tunnelatauksen. 

Saamelaiset ovat EU-alueen ainoa al-
kuperäiskansa. Ihmisoikeudet ja ympäris-
tön tila nähdään teoksessa saamelaisten 
näkökulmasta. Varsinaisena punaisena lan-
kana kirjassa on pakkosuomalaistamisen 
teema: Historian saatossa saamelaiset ovat 
menettäneet maitaan ja joutuneet muu-
toinkin vähemmistönä ahtaalle, ja tämä 
näkyy vielä 2000-luvullakin suhteessamme 
pohjoisen alkuperäisväestöön. 

Kirja on varsin kokonaisvaltainen luku-
elämys alkuperäiskansasta, joka ei ole sääs-
tynyt vaikeuksilta. Kirjan loppupuolen luku 
saamelaiskielten uhanalaisesta asemasta 
ja nykytilanteesta on erityisen kiinnostava: 
kielten elvytys vaatii pitkäjänteisyyttä ja 
käytännön toimintaa, kuten äidinkielellä 
toimivan varhaiskasvatuksen. Kieli on tär-
keä osa saamelaisten identiteettiä, mutta 
ei kuitenkaan välttämätön edellytys sille, 
että ihminen voisi tuntea itsensä saame-
laiseksi. ”Ainakin kaksi sukupolvea saa-
melaisia on jo elänyt ilman saamen kielen 
taitoa tai rikkinäisen kielitaidon kera, ja 
silti suuri osa heistä on tuntenut itsensä 
saamelaiseksi.” 

Vastatuuleen on osuva nimi pohjoisen alkuperäis-
kansan asemaa avaavalle kirjalle. Usein saamelaiset 
ovat joutuneet asettumaan puolustusasemiin, varuil-
laanoloon. Saamelaisten elo ei kuitenkaan ole pelkäs-
tään negatiivisuuden, uhan tai vähättelyn värittämää. 
Nouseva saamelaissukupolvi suhtautuu ylpeästi juu-
riinsa ja kulttuuriinsa ja haluaa tehdä sen ääneen. ❖

Teksti Kati Lampela

Vastatuuleen. Saamen kansan  
pakkosuomalaistamisesta
Kukka Ranta ja Jaana Kanninen, S & S 2019.
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”
Olin kerran puolukassa, kaikkialla oli 
mättäät punaisenaan puolukoita. 
Poimin innoissani ja riensin mättääl-
tä toiselle. Kun astiani täyttyi, rupe-

sin katselemaan, mistä oikein olin tullut. 
Kun olin aikani kulkenut, paikat eivät vie-
läkään näyttäneet sen tutummilta ja äkkiä 
huomasin, että olenkin samalla paikalla, 
mistä olin lähtenyt! Hätäännyin, menin 
aivan paniikkiin. Mietin mitä nyt teen? 
Sitten muistin äidin joskus kertoneen, et-
tä jos eksyy ja kiertää kehää, pitää riisua 
pusero ja paita ja kääntää ne nurinpäin 
ja laittaa takaisin päälleen. Ajattelin: ei se 
ota, jos ei annakaan ja tein niin. En tiedä, 
oliko siitä apua vai mistä, mutta sitten 
lähdin taas ja löysin oikean suunnan ja 
tunsin ympäristön.” 

MENNÄÄN METSÄÄN

Teksti Liisa Lehto

Myös eräs mustikankerääjä eksyy tu-
tussa maastossa ja tarpoo etsien polun-
päätä ja kuvaa hyvin hetkeä, jolloin hän 
tajuaa sijaintinsa: ”Sitten, aivan äkkiä tun-
nistin alhaalla näkyvän tutun ladonkaton 
ja samalla havaitsin suuresti etsimäni po-
lun päänkin: olin juuri sen kohdalla. Ja olin 
sen jo monta kertaa ylittänyt. Ällistyttä-
vällä tavalla edessä oleva kyläkin heitti yl-
tään vieraan kylän tunnukset ja oli täysin 
tuttu kotikyläni kanssa!”

Yllä olevat kuvaukset ovat SKS:n ar-
kiston Eksymiskokemus-keruusta vuo-
delta 2003. Ihmiset kertovat eksymises-
tään metsissä marja- tai sieniretkillä tai 
yleensä luonnossa kulkiessaan. Osa kertoo 
eksymisestään ulkomailla tai vieraassa 
kaupungissa – joskus jopa tavaratalossa. 

Lähtökohtana on kuitenkin aina se, että 
tuttu ja turvallinen muuttuukin oudoksi, 
havainnot ovat vääristyneitä ja nurinkuri-
sia ja ”aurinko paistaa väärästä suunnasta”.

Kun tuttu ja turvallinen  
muuttuu oudoksi

Hämmentävää on, miten samantyyppisiä 
nämä kertomukset ovat kuin vanha met-
sänpeitto-perinne. Metsänpeittoon voi 
uskomusten ja tarinoiden mukaan jou-
tua ihminen tai joku kotieläimistä – usein 
lehmä tai hevonen. Kadonnutta etsitään, 
mutta häntä ei nähdä ja hän itse ei pysty 
kommunikoimaan etsijöiden kanssa. Leh-
mä saattaa näyttää kiveltä tai kannolta ja 
sen ohitse kuljetaan sitä tunnistamatta.  

”Metsänhaltijan  
polulle joutuminen  
tarkoitti myös eksymistä.”

Metsänpeitossa
Metsänpeitto on sanana ehkä nykyihmiselle vieras ja  

mielikuviltaan erilainen kuin muinoin.
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Metsä saattoi ottaa kiinni, ottaa omak-
seen tai lumota. Myös haltija voi viedä, 
metsänhaltija peittää, pitää kiinni tai ek-
syttää metsässä kulkijan. Metsänhaltijan 
polulle joutuminen tarkoitti myös eksy-
mistä. Pahansuovat ihmisetkin saattoivat 
aiheuttaa karjan joutumisen metsänpeit-
toon ja tuolloin haettiin apuun tietäjä, 
joka osasi keinot peitosta pääsemiseksi:

”Kerran oli lehmä metsän peitossa ja 
kävivät sitten tietäjissä ja tietäjä neu-
voi, että lehmä on talosi lähellä aholla. 
Ota kirves ja kopista sen nokalla joka ki-
veä, niin lehmäs löytyy. Isäntä teki niin ja 
istui eräälle kivelle tupakoimaan. Kopisti 
piipustaan porot kivelle. Aikoi taas läh-
teä etsimään ja kopisti kirveellään sitä-
kin kiveä, jossa oli istunut ja se muuttui 
lehmäksi. Karva oli palanut seljästä siitä 
mihin oli piippuaan kopistanut. ” (SKS KRA. 
Uurainen, 1935)

Miten maailma palaa kohdilleen

Metsänpeitosta päästämiseen tarvittiin 
monenlaisia toimia. Voitiin katsoa jon-
kin läpi, esimerkiksi sormien tai jalkojen 
välistä, oksanreiän, ruumiinvetolänkien, 
veräjän alimman vitsaksen, kohotetun 
juuren tai maapaakun. Läpikatsominen 
käänsi katsojan silmät näkemään met-
sänpeiton toispuoliseen tai maanalaiseen 
maailmaan. 

Keskeinen keino oli myös asioiden nu-
rinpäin tai takaperin tekeminen – juuri 
näin menetteli ensimmäisessä eksymis-
kuvauksessa ollut nainen. Kadonneen kar-
jan jäljet voitiin konkreettisesti kääntää 
kulkemaan kotiinpäin. 

Metsä voitiin myös sitoa: sidottiin nuo-
ria puita ja vitsaksia yhteen tietynvärisellä 
langalla. Ikään kuin laitettiin ”metsä luk-
koon” tai ”pantiin metsän isäntä kiinn”. 
Puut kuitenkin sidottiin vain määräajaksi, 
koska liian pitkään sidottu metsä aiheutti 
päinvastaista pahaa. 

Uno Harvan klassikkoartikkelissa Met-
sän peitossa (1923) kuvataan, kuinka met-
sänpeitossa oleva ihminen tai eläin joutuu 
tuonpuoleiseen, käänteiseen ja maanalai-
seen maailmaan oltuaan kosketuksissa 
henkien kanssa. Myös vainajilla saattoi 
olla osuutta asiaan. 

Metsä meille ystävä

Eksymiskokemuksia tutkinut Seppo 
Knuuttila on huomauttanut aivan syystä, 
että suomalaiset tarinat eivät kuitenkaan 
ole kovin pelottavia verrattuna esimerkiksi 
Grimmin satuihin, joissa eksyjää uhkaavat 
pedot tai muut perin pahantahtoisen syn-
kät oliot ja noidat. Hämmentävän usein 
eksynyt ja löydetty lapsi on hyväkuntoinen 
ja häntä on käynyt ruokkimassa ja hoivaa-
massa ”äidin näköinen olento”. 

”Merikarvian Pitkärannan kulmalla oli 
kolmivuotias tyttö eksynä metsään mar-
jassa ja ollut kadoksissa viikon päivät. Kun 
hänet löydettiin, kertoi hän, että siellä 
oli semmoinen täti ja se keitti puuroa: 

lapsen suu oli mustikoissa.” (SKS KRA. 
Siikainen 1936)

Metsänpeittoa ei tänä päivänä aina 
yhdistetäkään eksymiseen ja pelkoon, 
vaan enemmänkin luonnon positiivisiin 
puoliin. Metsän suojiin on ihmisen hy-
vä kulkea virkistymään ja hengittämään 
hapekasta ja tuoksuvaa ilmaa. Metsä on 
kuin vihreä peitto, joka suojelee planeet-
taamme. ❖

Kirjoittaja on folkloristi ja työskentelee SKS:n  
arkistossa. Omimpia alueita hänelle ovat kan-
sanusko, uskomustarinat ja erilaiset muistitie-
toaineistot.

Kuva Roine Piirainen
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J
uha Mieto on aina elänyt luonnon helmassa. Kun 
pikku-Juhan isä lähti 1950-luvun talvina metsätöihin, 
seurasi reipas poika perässä. Jo 8-vuotiaana Juha kuori 
27 mottia paperipuuta puolipuhtaaksi. Myöhemmin 

Juha sai oksia isän kaatamat isot kuuset.
– Isäni osallistui myös metsätaitokisoihin, ja minä kuljin 

sielläkin mukana. Siitä tuli se kimmoke.
Työnteon kautta Mieto on saanut tuntuman niin metsään 

kuin omaan arkirytmiinsä. Hiihtouran vakavoituessa metsä 
tarjosi Miedolle vertaansa vailla olleen harjoitusmaaston. 
Aktiivivuosinaan Mieto teki metsässä pitkiä polkulenkkejä, 
ja työt pöllimetsässä takasivat hirmuisen kunnon. 

– Harjoittelu oli monipuolista, kun puita heitteli tasaisesti 
molemmille puolille, Mieto muistelee.

Vielä luppovuosina eläkkeelläkin työnteko metsässä ja 
pihapiirissä antaa Miedon elämään raamit. Haastattelupäi-
vänä Mieto on kaivanut kotitontiltaan kaadetun kuusiaidan 
kantoja maasta käsikäyttöisin työkaluin, sillä moottorisahalla 
työ joutuisi liian nopeasti.

– Minulla kun ei ole nyt kiire minnekään.

Metsän antimia ja mielenrauhaa

Juhan rakkain luontomaisema on kotona Kurikassa. Vaikka 
ympärillä oleva metsä on merkinnyt Juhalle myös työnte-
koa, on hän aina nähnyt metsän puilta. Ympäröivä luonto 
muistuttaa päivittäin kiertokulustaan, ja lähistöllä elävät 
eläimet tulevat tutuiksi. Kotimetsissä samoillessaan Mieto 
näkee paljon kauneutta. Hän panee merkille erikoiset oksat, 
pahkat, luomat ja pienet purot. 

– Minua ihmetyttääkin, miten vasta viime vuosina met-
sän ihmistä hoitavasta puolesta on alettu puhua enemmän, 
Juha toteaa.

Sykähdyttävimmät metsähetket Mieto kokee kuulaissa 
syyssäissä ja sydäntalven kirkkaudessa. Minkäänlaisia ilmoja 
ei Mieto kuitenkaan kaihda, sillä metsätöitä tehdessä kylmä 
ei kalua luita, vaikka kuinka vihmoisi. Veri kiertää ja uni mais-
tuu, kun päivät viettää raikkaassa luonnossa.

Huhtikuusta juhannukseen luonto tarjoaa heräämisen 
ihmeensä, mutta talvinenkaan pimeys ja pysähtyneisyys eivät 
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”Saan metsästä kaiken”

MINÄ JA LUONTO

Teksti Satu Laatikainen

Juha Miedolle metsä on ollut lapsesta saakka työmaa ja turvapaikka.  
Metsässä samoillessa ja kannonnokassa istuskellessa työteliäänkin miehen sielu lepää.

”Metsä on minun kirkkoni.”

metsän ystävää haittaa, päinvastoin. Juha sanoo viihtyvänsä 
hämärässä niin ettei pidä kotonakaan sähkövaloja juuri päällä. 
Metsän hämyssä hän on aina tuntenut olevansa turvassa. 

– En ole eläessäni pelännyt mitään. Nautin pimeydestä, 
se on mulle suurinta herkkua. 

Hiihtäminen on pitänyt Juhaa talvisessa luonnossa, mutta 
Miedon elämänfilosofiaan kuuluu nauttia ympäröivästä elä-
mästä vuoden jokaisena päivänä. Takavuosina Mieto harrasti 
myös suunnistusta, ja syksyisillä iltarasteilla saattoi pistää 
muistiin vastaan tulleet marjapaikat, joista oli seuraavana 
päivänä hyvä hakea sato talteen vaimon kanssa. 

Juhan jäätyä leskeksi 90-luvun loppupuolella metsän 
merkitys syventyi entisestään. Luonnon oma temppeli antoi 
miehelle tilan yksinoloon ja hiljaisuuteen. 

– Oon aina ollut yksinäinen susi ja ottanut vastaan sen, 
mitä annetaan. Metsä on minun kirkkoni. Saan sieltä kaiken. ❖
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HETKI RUNOLLE

"Tämä katkelma Promessa-teoksestani esittää väitteitä, jotka ehkä tiedämme tosiksi, ja toisaalta sellaisia joita emme voi tietää; fantasia 
on otettava avuksi, kun yritetään haastaa ihmiskeskeistä maailmankuvaa. Eliöt ja aine ovat yhteydessä loputtomilla herkillä tavoilla."

Pauliina Haasjoki (s. 1976) on helsinkiläinen runoilija, jonka ensimmäinen teos ilmestyi vuonna 1999 ja viimeisimmät,  
runoteos Promessa ja esseeteos Himmeä sininen piste, syksyllä 2019.

Suuret kellot alkoivat soida kauempana. Pieni varsa ravaa kuten tahtoo. Suuressa 
keittiössä kaikki pinnat vaikuttavat pehmeiltä kuin niissä asuisi näkymättömän  
pieniä eläimiä. Kaikki pidetään liikkeessä ja vastaanottavana.

Kun kookas olento painautuu penkkiä tai mattoa vasten tai ottaa jotain käteensä, 
käy rajoilla innostunut kuhina. Jotkut päättävät lähteä tämän äkillisen tapahtuman 
kyytiin. Näin pienin elämä matkustaa ja säilyttää kosketuksensa –

jäkälä ratsastaa kivellä jonka pintaa se pehmentää ja pitää käynnissä. Kivi voi 
matkustaa miljoonia vuosia. Näin huhutaan. Tämä pieni elämä, joka on oranssin ja 
auringon värisissä tyynyissä, raaputetussa sohvassa ja leivänmurujen huuhteleman 
pöydän pintakerroksissa

Sieni on puun juuressa,

jonkin tuntemattoman puun maan pinnalle nousseen juuren alla puoliksi näkyvissä.
Sen leivänvärinen lakki on kuhmuinen ja antaa periksi siitä missä juuri kulkee, missä
lakki törmää juureen. Sienen valkoinen tylppä jalka irtoaa kuin partaisena mullasta,
ja jää kolo, jonka se on itselleen tehnyt maahan.

Mutta sieni ei ole pelkästään puun juurella, se on myös puun päällä, se on puun
latvuksessa, sen ympärillä ja kaukana alapuolella. Siira ei ole vain ihmisen jalan alla
vaan myös ihmisen päällä, kuorikerroksissa ja kaukana edellä; siira, jonka jalat
helman alla kuljettavat sitä huomaamattomasti kuin veden yli. Ihminen ei ole vain
kiven ympärillä vaan myös sen kerroksissa, nukkuvina hiukkasina sen pinnan
huokosissa ja puristuneena sedimentteihin. Kivi ei ole vain jäkälän alla vaan sen
päällä, sen kieppuvassa liikkeessä mukana ja takaa ajamassa; sepelkyyhkynen ei ole
vain puun ympärillä vaan sen juuressa, sen pinnalla ja polvella, lapsi ei ole vain
maan polvella vaan maan ympärillä.
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KORUJEN KERTOMAA

Teksti Ville Jokela, kuvat Kalevala Koru

Korumyyjä muistelee
Kolme tarinaa kultaisista Halikon käädyistä

O
nko lukijakunnassa joku, joka ei tiedä, mikä 
on Halikon kääty ja sen historia? Ei ole? Hyvä. 
Kerron silti. Kauniisti kuvioiduista pronssi-, 
hopea- tai kultapalloista koottu Halikon kää-

ty on aina ollut Kalevala Korun lippulaivatuote. Käädyn 
esikuva, filigraani- ja granulointitekniikalla taidokkaasti 
koristelluista muhkeista hopeahelmistä koottu kaulanau-
ha, löytyi kolmen ristiriipuksen kanssa karkeatekoiseen 
saviruukkuun kätkettynä Halikon Joensuusta Majalan 
krouvin mailta kevätkynnön yhteydessä vuonna 1887. 
Korkea-arvoiselle kirkonmiehelle, mahdollisesti Suomen 
ensimmäiselle piispalle kuulunutta käätyä säilytetään 
Kansallismuseossa. 

En ole löytänyt tarkkaa tietoa, milloin ensimmäiset 
Kalevala Korun Halikon käädyt on tehty. Jos jollakulla 
tieto on, ilmoittautukoon allekirjoittaneelle. Vuoden 
1947 koruluettelossa on esikuvalleen erittäin uskolli-
nen piirroskuva, ja tallessa on myös taiteilija Germund 
Paaerin häkellyttävän kauniit työpiirrokset pedantteine 
ohjeistuksineen, mutta lienevätkö käädyt kaikessa 
pikkutarkkuudessaan jääneet 40-luvulla vielä piirus-
tuksen asteelle. Olympiavuodelta 1952 on joka tapauk-
sessa tallessa koruesite, jonka valokuvassa Halikon kääty 
näyttäytyy jo erittäin nykyisen kaltaisena. 

Vuosikymmenten saatossa kaulakorusta on ollut lu-
kuisia versioita, niistä malliston kruununjalokivenä niin 
sanottu täyspitkä kultainen kääty, joka on niin arvokas, 
että sen myyntiä on perinteisesti juhlistettu Kalevala 
Korussa kakkukahvein. Mutta ei Halikon käädyn tai sen 
esikuvan historiasta nyt enempää – tämän kirjoituksen 
varsinainen aihe on kolme omakohtaista muistoani kul-
taisista Halikon käädyistä.

Toteutuneet ja toteutumattomat kakkukahvit

Kun tulin vuosituhannen vaihteessa myyjäksi Kalevala 
Koruun, ensimmäisiä huomaamiani asioita oli, että mitä 
tulee asiakasvirtoihin ja myynteihin, päivät eivät ole si-
saruksia keskenään. Yhtenä päivänä myymälään astuva 
satunnainen asiakas voisi halutessaan vapaasti valita 
joutilaista myyjistä (”arvotaan seuraava myyjä”, meillä oli 
tapana naureskella), seuraavana päivänä kymmenellekin 
myyjälle riittäisi palveltavia jonoksi asti. 

Ensimmäisen tarinani tapahtumapäivä edustaa jäl-
kimmäistä tyyppiä. Oli ensimmäinen kesäni Kalevala 
Korussa ja Unioninkadun myymälä oli tupaten täynnä 
asiakkaita. Heidän joukossaan oli iäkkäämpi elegantti 
sveitsiläisrouva, joka ihasteli kultakoruvitriinissä väl-
kehtivää valkokultaista Halikon käätyä. Kääty oli uniik-
kikappale, joka oli aikoinaan teetetty tilaustyönä jollekin 
asiakkaalle. Asiakas oli kuitenkin perääntynyt kaupasta, 
ja koru jäänyt meille niin sanotusti käsiin. 

”Onpa hopeinen Halikon kääty kallistunut”, rouva 
päivitteli korun viisinumeroista hintaa. Hänelle kerrot-
tiin ystävällisesti korun olevan valkokultainen uniikki, ja 
että hopeisenakin löytyy. Rouva kertoi rakastuneensa 
Halikon käätyyn opiskellessaan Suomessa 1960-luvulla 
ja jatkoi: ”silloin nuorena tyttönä minulla ei ollut varaa 
ostaa hopeista käätyä. Mutta nytpä minulla on varaa 
ostaa valkokultainen.” Koru pantiin pakettiin, luotto-
kortti vingahti ja kassakone lurautti iloisen serenadin. 
Tarkennettakoon, että minä en siis palvellut rouvaa – 
myymälässä oli niin kova vilske, että koko tilanne meni 
minulta täysin ohi. Vaan eipä siinä mitään, kakkukahvit 
nautittiin seuraavana päivänä. 
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Seuraavan tarinan tapahtumapäivä edustaa täy-
sin päinvastaista tyyppiä. Oli laiska kesäsunnuntai, ja 
pidimme kollegani kanssa istumalihaksillamme puotia 
pystyssä. Ristin sielua ei astunut ovesta sisään, mutta 
puhelin sitä vastoin soi tiheään. Tiedustelut koskivat lä-
hinnä sitä, olimmeko avoinna. Puhelin soi taas. Istuin sen 
vieressä, mutten tehnyt elettäkään vastatakseni siihen. 
”Sun vuoro”, tokaisin kauempana istuvalle kollegalleni. 
Hän tuli vastaamaan puhelimeen. Keskustelu oli lyhyt 
ja meni kollegani osalta suurin piirtein näin: ”päivää...
kyllä...kyllä on...kaksi...keskiviikoksi...kyllä, järjestyy...kii-
tos, näkemiin.” Tulinko muuten maininneeksi, että meillä 
myyjillä oli tuolloin peruspalkan lisäksi henkilökohtainen 
myyntiprovisio? Ei siitä sitten sen enempää. Ja sainhan 
minäkin ne kakkukahvit. 

Kolmannen tarinani päähenkilöt ovat nuoret englan-
tilaiset siskokset. Ostettuaan tuliaisiksi koko nilkkaket-
juvarastomme he totesivat tarvitsevansa itsekin pienet 
matkamuistot. ”Jotain siistiä (cool), vaikka joku noista”, he 
sanoivat osoittaen vitriiniä, jossa oli hopeisia ja prons-
sisia Halikon käätyjä ja Hämäläisiä juhlakäätyjä. ”Oisko 
hopean- vai kullanväriset siistimpiä (cool)”, he jatkoivat 
aprikoimista. Päätin kokeilla kepillä jäätä ja kertoa, että 
molemmat korut löytyvät myös ihan oikeasta kullasta 
valmistettuina. ”Siistiä (cool)”, he innostuivat. Aikansa 
soviteltuaan – valinta oli vaikea – toinen päätyi kultai-
seen Hämäläiseen juhlakäätyyn, toinen hopeiseen Ha-
likon käätyyn. Rasioita he eivät koruille halunneet, vaan 
jättivät ne kaulaansa ja ilmoittivat lähtevänsä seuraavaksi 
Kappelin terassille juomaan lasit samppanjaa. Kakku-
kahvit jäivät meiltä sillä erää saamatta, mutta työpäivän 
jälkeen kävin omakustanteisesti nauttimassa lasillisen 
kuohuvaa, tietenkin Kappelin terassilla. Brittineidot oli-
vat jo poistuneet. 

Halikon käädyn lukuisia variantteja on kuluvalla vuo-
situhannella karsittu Kalevala Korun tuotevalikoimasta. 
Onnekas aarteenetsijä voi näitä vanhempia versioita 
löytää huutokaupoista, osto- ja myyntiliikkeistä ja tie-
tenkin Internetin ihmeellisestä maailmasta. Niin sanot-
tu täydellinen Halikon kääty, jossa on kaikki erilaiset 
helmet ja rannekoruksi irrotettava pala, on kuitenkin 
edelleen mallistossa hopeisena. Kullasta sitä ei tätä ny-
kyä enää tehdä, mutta yksi kultainen Halikon kääty on 
vielä olemassa – taannoisten Kampin, Unioninkadun ja 
tehtaanmyymälän kautta kulkenut kaunotar odottelee 
ottajaansa nyt Espan myymälässä. Eikös olisi taas kak-
kukahvien aika? ❖

Kirjoittaja on pitkän linjan korulainen, joka on työskennellyt 
Kalevala Korussa vuodesta 2001 lähtien. Hän työskentelee 
nykyään yrityksen markkinointitiimissä.

Ville tuntee korut ja tarinat niiden takana.
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AJANKOHTAISTA

Kalevalaisten naisten ydin louhittiin esiin Lou-
hen pajassa 25.1., kun jäsenkyselyn ja Helsingin 
yliopiston kulttuurien laitoksen opiskelijoiden 
tekemän kyselyn tulokset julkaistiin. Kyselyjen 
tuloksista keskusteltiin vilkkaasti ryhmissä. 
Kalevalaisten naisten olemassaolon tarkoi-
tus löytyi kansanperinteen säilyttämisestä ja 
tuomisesta tähän päivään sekä suomalaisen 
kulttuurin vaalimisesta. 

Kalevalaisten naisten järjestötoiminta on 
murroksessa. Perinteet ja kulttuurin juuret 
kiinnostavat ja uudenlainen toiminta odottaa 
puhkeamistaan. Erityisesti kevyen osallistumi-
sen tapoja, elämyksellisyyttä ja perinnekurssi-
toimintaa odottavat etenkin uudet potentiaa-
liset kohderyhmät, jotka eivät vielä ole jäseniä.

UUSI ASKEL TULEVAISUUTEEN
Unelmamme on, että kalevalaiset naiset toi-
mivat yhdessä omakielisen kulttuuriperinnön 
puolestapuhujina kansainvälisessä maailmas-
sa. Lähtökohtamme tulevaisuudelle löytyvät 
kansanperinteestä ja suomalaisesta luonnos-
ta. Tunnemme omat juuremme ja välitämme 
tietomme nykyaikaan tämän päivän keinoilla. 
Tulevaisuudessa olemme aktiivinen ja kasvava 
kulttuurijärjestö sekä Kalevala Korun omista-
ja, jolla on asiantuntemusta sekä arjen perin-
teistä että kulttuurin ja luonnon yhteydestä. 
Pidämme myös huolta perinteen jatkumisesta 
ja uusien sukupolvien kasvattamisesta teke-
mällä vapaaehtoistyötä esimerkiksi kouluissa.

Louhen pajassa annettiin jäsenyhdistyksille 
kotiin viemisiksi tehtävä uuteen strategiaan liit-

Teksti Karoliina Randelin ja Sirpa Huttunen, kuva Visit Lakeland @ Flickr

Kalevalaiset naiset kulttuurin välittäjinä

tyen. Miten toimintaa nykyaikaistetaan? Miten 
Sinä voit vaikuttaa myönteiseen muutokseen 
ja osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun 
kulttuuriperinnöstä? Miten Sinun yhdistykses-
säsi tavoitettaisiin uusia kohderyhmiä, kuten 
esimerkiksi keskiaikaharrastajia, luontoihmisiä, 
perinnehoidoista kiinnostuneita, juuri eläk-

KORUARVONNAN VOITTAJAT
Strategiakyselyyn tuli 378 vastausta ja lisäksi 22 kalevalaista naista haastateltiin. Vastanneiden ja yhteystietonsa jättänei-
den kesken arvottiin viisi Kalevala Korun Ilona-rannekorua. Ilona saa inspiraationsa kesäiseltä kukkakedolta, jolla perhoset 
lentelevät. Onnetar suosi Ulla Laaksoa, Tuula Erästä, Tuula Honkasta, Aila Kunelius-Kuvajaa sekä Maj-Lis Itäkylä-Kivistöä. 
Onnea voittajille ja kiitos kaikille osallistujille!  

keelle jääviä? Voisiko toimintaa olla myös ko-
ko perheelle? 

Osallistu keskusteluun omassa yhdistyk-
sessäsi ja seuraa Liiton ja jäsenyhdistysten 
kotisivuja ja Facebook-sivuja. Tehtävän pa-
lautuspäivä on 15.2. Millainen on nykyaikainen 
muinaisuus? Yhdessä teemme muutoksen. ❖

”Yhdessä teemme muutoksen.”
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KOLUMNI

Teksti Gunvor Kronman

TEHTÄVÄSSÄNI Kalevala Korun hallituksen puheenjoh-
tajana yhdistyvät kaksi lempiharrastustani: hallitustyö ja 
korut. Olen aina ollut vähän koruhullu. Sain ensimmäisen 
kalevalakoruni ristiäisteni yhteydessä. Se oli kultainen 
sydän. Koru on minulla edelleen tallessa ja odottaa seu-
raavaa sukupolvea. Käytän koruja monipuolisesti; valinnat 
riippuvat päivän pukeutumisesta ja siitä, millä tuulella 
olen. Käytän sekä klassikkoja että moderneja koruja – en 
myöskään pelkää käyttää isokokoisia ja näyttäviä koru-
ja. Afrikassa työskennellessäni samaistuin paikallisiin 
naisiin, jotka kantoivat omaisuuttaan mukanaan koru-
jen muodossa. He ikään kuin keräsivät henkivakuutusta 
itselleen kultakorujen kautta. Se oli minusta kiehtovaa. 

Viimeiset 30 vuotta olen toiminut niin kolmannella, 
yksityisellä että julkisella sektorilla erilaisissa johtotehtä-
vissä. Koen itseni pohjoismaiseksi maailmankansalaiseksi, 
vaikka juureni ja identiteettini ovat vahvasti Pohjanmaal-
la. En näe tässä mitään ristiriitaa, päinvastoin. Siihen 
varmasti liittyy myös se, että kuulun ruotsinkieliseen 
vähemmistöön Suomessa. Vähemmistöidentiteettiin 
kuuluu usein moninkertaiset samanaikaiset identiteetit.

Vuodet Kansainvälisen Punaisen Ristin edustajana 
Länsi- ja Keski-Afrikassa ovat ehkä vaikuttaneet minuun 
kaikkein eniten. Seurasin läheltä sekä äärimmäistä hä-
tää, että uskomattomia inhimillisiä ponnistuksia kans-
saihmisen auttamiseen. Löysin itsestäni voimia, joita en 
tiennyt, että minulla on. Opin olemaan pelkäämättä ja 
luottamaan itseeni. Kun ihminen joutuu ääritilanteisiin, 
sitä kohtaa itsensä uudella tavalla. 

Minulla on ollut etuoikeus toimia hyvin erilaisissa teh-
tävissä, eri puolilla maailmaa. Nuorena ammattilaisena 
otin aina vastuuta vastaan, kun sitä minulle tarjottiin. 

Kalevala Koru on  
ainutlaatuinen 
kokonaisuus

Sanoin enemmän kyllä, kun ei. Tänään keskityn pohjois-
maiseen yhteistyöhön Hanasaaren toimitusjohtajana. 
Uskon vahvasti pohjoismaiseen yhteiskuntamalliin ja sen 
ylivertaisuuteen. Samalla tiedostan myös, että jokaisen 
sukupolven on kehitettävä yhteiskuntamallia juuri tähän 
aikaan sopivaksi. Koen olevani etuoikeutettu, kun saan 
joka päivä tehdä asioita, jotka koen merkityksellisiksi.

Kalevala Koru on ainutlaatuinen kokonaisuus, jos-
sa naisten perustama, johtama ja omistama yritys tu-
kee tuotoillaan kulttuuria ja sitä kautta myös naisia 
ja tyttöjä. Kun tähän lisätään vielä kulttuuriperintö ja 
pitkä historia, kiinnostuin vielä enemmän kalevalaisten 
naisten toiminnasta ja Liiton omistamasta yrityksestä. 
Hallituksen tärkeimpiä vastuita ovat yhtiön onnistu-
nut toimitusjohtajan rekrytointi ja hänen tukemisensa 
tehtävässä. Olemme mielestäni onnistuneet tässä. Olen 
myös ylpeä Kalevala Korun hallituksen kokoonpanosta. 
Hallituksessa yhdistyy paljon kokemusta ja osaamista, 
josta yhtiölle on konkreettista hyötyä. Satumme kaikki 
olemaan naisia, vaikka se ei ole mikään ehto.

Minulle kulttuuri on kuin elämän happi. Olen kult-
tuurin suurkuluttaja ja kaikkisyöjä – nuorempana eniten 
kirjallisuutta ja teatteria, nykyään enemmän kuvataitei-
ta ja musiikkia. Varsinkin klassinen musiikki energisoi ja 
lohduttaa. Haen voimaa myös luonnosta; olen kova sie-
nestämään, mutta en keräämään marjoja, se ei ole mi-
nun juttuni. Nautin metsän äänistä ja siitä, että kuulen 
siellä kävellessäni oman hengitykseni. Erityisesti syksy 
on suosikkiaikaani viettää aikaa metsässä. Ennen kaik-
kea metsä on minulle kuitenkin paikka ja mahdollisuus 
samaistua johonkin itseäni suurempaan. ❖

Kirjoittaja on Kalevala Korun hallituksen puheenjohtaja. 

kuva Hanasaari
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V
altaosan Kantelettaren runois-
ta Elias Lönnrot kirjoitti muis-
tiin vuosien 1828–1839 aikana, 
ja teos ilmestyi 1840 kolmiosai-

sena kirjana. Kanteletarta ennen ilmestyi 
Kalevalan ensimmäinen laitos vuonna 
1835 ja toinen laitos taas Kantelettaren 
ilmestymisen jälkeen 1849.

Niina Hämäläinen näkee lyyristen ru-
nojen merkityksen erityisesti Uudessa 
Kalevalassa huomattavana ja Kantelet-
tarella oli tässä keskeinen rooli. Lönn-
rot työsti samanaikaisesti Kanteletarta 
ja uutta Kalevala-laitosta. Vuoden 1849 
Kalevalassa erityisesti Aino, Kullervo ja 
Lemminkäinen sekä Pohjolan häälaulut 
ovat Hämäläisen mukaan saaneet vai-
kutteita Kantelettaresta. Lyriikan avulla 
Lönnrot muun muassa muovasi Kaleva-
lan henkilöhahmoista inhimillisiä olentoja 
tunteineen ja otti kantaa ajan perheideo- 
logisiin kysymyksiin. 

Lönnrot jakoi Kantelettaressa julkais-
tut runot yhteisiin lauluihin (kaikille yh-

Ilot ja riemut, 
surut ja huolet 

Teksti Sirkka-Liisa Mettomäki ja Niina Hämäläinen

Kanteletar eli Suomen kansan vanhoja lauluja ja virsiä ilmestyi 180 vuotta sitten.  
Mitä kuuluu Kalevalan sisarteokselle tänään? Vastaamassa Kalevalaseuran  

uusi toiminnanjohtaja FT Niina Hämäläinen.

teiset, hääkansan, paimen- ja lastenlau-
lut), erityisiin lauluihin (tyttöjen, naisten, 
poikien ja miesten laulut) ja virsilauluihin 
(muinaisuskoiset, historialliset ja tarun-
sekaiset laulut). Yhteensä lauluja teok-
sessa on 652.

Lyyristen teemojen Kanteletar

Niina Hämäläisen mukaan Lönnrot pyr-
ki sisällyttämään Kantelettareen kaikki 
”idylliset runot”, joilla hän tarkoitti lyyril-
lisiä lauluja, romansseja, balladeja, hää-
lauluja ja niin edelleen. Kantelettaren I 
ja II kirja sisältävät niin kutsuttua perin-
teistä kansanlyriikkaa, kuten huolilauluja, 
tyttöjen ja naisten lauluja, häälauluja ja 
paimenlauluja. Sen sijaan III kirjassa on 
pitkiä lyyris-eeppisiä ja historiallisia ru-
noja. Raja lyriikan ja epiikan oli runolau-
lukulttuurissa liukuva, ja sitä se on myös 
Kantelettaressa. 

Lönnrot ei yleensä nimennyt runo-
laulajia. Kuitenkin hän halusi nostaa esiin 

Kantelettaren esipuheessa yhden laula-
jan, Mateli Kuivalattaren. Lönnrot tapasi 
Matelin vasta vuonna 1838, kun Kantelet-
taren käsikirjoitus, Alku-Kanteletar, oli jo 
valmis, ja se julkaistiinkin vasta vuonna 
1929 Oskar Relanderin toimittamana. Tä-
män takia Kantelettaren painatus viiväs-
tyi, sillä Lönnrot halusi sovittaa Matelilta 
saadut runot osaksi lyyristä kokonaisuut-
ta. Lönnrot kuitenkin – ainakin osittain – 
halusi korostaa Kanteletarta naisten elä-
mänkokemusta ja maailmaa heijastavana 
kokoelmana. Tähän viittaa myös Lönnrotin 
kirje Fredrika Runebergille, jota Lönnrot 
kehottaa lukemaan Kalevalan sijaan Kan-

”Kanteletar on  
ollut merkittävä  
inspiraation lähde 
monille taiteilijoille.”
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telettaren ”lemmeltään ja suloisuudeltaan 
suosituita lauluja.” 

Kantelettaren ja Kalevalan kokoonpa-
noa tutkinut Väinö Kaukonen on pohtinut 
kansanrunojen ja Lönnrotin Kanteletta-
reen toimittamien runojen suhdetta ja 
Lönnrotin työtapaa kirjassaan Lönnrot 
ja Kanteletar (SKS 1989): ”Lähi-idän ja 
antiikin kansojen sekä länsieurooppa-
laisen runouden tuntijana Lönnrot pyrki 
saamaan julkaistavat runot ihanteensa 
mukaisiksi, omasta näkökulmastaan niin 
alkuperäisiksi ja kauniiksi, että Kantele-
tar osoittaisi toisten kansojen vastaaviin 
kansanlaulukokoelmiin verrattaessa hä-
nen kiittävän arviointinsa suomalaisista 
kansanrunoista oikeutetuksi.”

Myös Niina Hämäläinen on tutkinut 
Kantelettaren syntyprosessia. Hänen mu-
kaansa Kantelettaren laajennettu laitos, 
joka on säilynyt meille vain käsikirjoituk- 
sena, vahvistaa käsitystä, että myös Kan-
teletar, kuten Kalevalakin oli prosessi, 
alati muotoutuva ja yhä uudestaan teki-
jäänsä innostava. Päästyään muista kirjoi-
tustöistä eroon Lönnrot ryhtyi 1870-luvun 
lopulla laajentamaan vuoden 1840 Kan-
teletarta, mutta työ keskeytyi Lönnrotin 
kuolemaan 1884. 

Naisten Kanteletar

Hämäläisen mukaan Kantelettaren syn-
typrosessi kietoutuu Lönnrotin keruu-

matkoihin, runoaineiston laajenemiseen, 
runojen toimitustapoihin ja aikakauden 
keskusteluihin. Mitä enemmän runoai-
neistoa kertyi, sitä runsaammin myös lyy-
risten runojen vaikutus Lönnrotin työssä 
kasvoi. Lönnrotin runonkeruun tavoittee-
na oli runojen mahdollisimman kattava 
julkaiseminen. Aikakauden romanttiset 
käsitykset lyyrisen runon ilmaisuvoimas-
ta, ”kansojen kielestä”, vaikuttivat Lön-
nrotin työn taustalla. Kantelettaressa 
onkin Kalevalaa vahvemmin näkyvissä 
Lönnrotin esteettinen pyrkimys valita 
runotoisinnoista ”somin ja parhain”. Lyyri-

nen laulu oli lopulta Lönnrotille eeppistä 
rakkaampi.

Kalevalaan verrattuna Kanteletar tuli 
julkisuuteen vähän altavastaajana. Se jäi 
Kalevalan varjoon, koska eepoksen koet-
tiin olevan kansakuntaa rakentaville yksi 
keskeinen rakennuspalikka. Kannattaa 
kuitenkin muistaa, että Kanteletar on ol-
lut merkittävä inspiraation lähde monille 
taiteilijoille. Niina Hämäläisen mukaan 
Kanteletar avaa kutkuttavalla tai kuplival-
la tavalla naisen ja tavallisen arjen maail-
man lukijan eteen. Huolimatta siitä, että 
Kanteletar sisältää myös poikien ja mies-
ten lauluja, on sen kantavin ääni naisten. 

Tunteiden kautta Kanteletar saattaa 
myös olla Kalevalaa helpommin lähes-
tyttävä, sillä tunteiden kieli, kuten yksi-
näisyyden ja surun kuvaukset, avautuu 
yhtä lailla nykylukijalle kuin 1800-luvun 
sivistyneistölukijalle. Kanteletar on myös 
vahvemmin niin sanotusti kansanomainen 
teos, jossa Lönnrotin kädenjälki ei näy niin 
vahvasti kuin Kalevalassa. Toki Lönnrot 
muokkasi runoja myös Kantelettareen. 

Niina Hämäläisestä Kantelettaren eri-
tyinen merkitys tänään onkin siinä, miten 
se on vaikuttanut käsityksiimme lyyrisestä 
kansanrunosta. Lönnrot erotti kansan-
lyriikan eli luonnonrunouden taideruno-
udesta eli oppineitten runoudesta siinä, 
että kansanrunous syntyy ilman ajatusta 
ja tekemistä, eli kuten Lönnrot itse Kan-
telettaren esipuheessa kirjoittaa: ”Soit-
to ja laulu ihmisellä ovat ikäskun toinen, 
pyhempi kieli, jolla itsellensä tai muille 
haastelee erinäisiä halujansa ja mielensä 
vaikutuksia; jolla paremmin, kun tällä ta-
vallisella jokapäiväisellä kielellä, ilmoittaa 
ilonsa ja riemunsa, surunsa ja huolensa, 
onnensa ja tyytyväisyytensä, toivonsa ja 
kaipuunsa, leponsa, rauhansa ja muun 
olentonsa.” ❖

Rakkauksia

Täst’ on kulta kulkenunna,
Täst’ on mennyt mielitietty,
Tästä armas astununna,
Valkia vaeltanunna;
Täss’ on astunut aholla,
Tuoss’ on istunut kivellä.
Kivi on paljo kirkkahampi,
Paasi toistansa parempi,
Kangas kahta kaunihimpi,
Lehto viittä leppiämpi,
Korpi kuutta kukkahampi,
Koko metsä mieluisampi,
Tuon on kultani kulusta,
Armahani astunnasta.
(Kanteletar I: 174)

Kuva SKS
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KIELESTÄ KIINNI

S
ote-uudistuksesta on 2000-luvun aikana 
muodostunut varsinainen murheenkryyni, 
jonka toteuttaminen on jäänyt hallituskausi 
toisensa jälkeen pahasti vaiheeseen. Ratkai-

sua on yrittänyt useampi hallitus omalla vuorollaan. 
Viime hallituskaudella pääministeri Juha Sipilä antoi 
puheidensa perusteella ymmärtää, että uudistus on 
saatava tavalla tai toisella toteutukseen. Puheista 
huolimatta soteuudistus jäi kuitenkin myös Sipilän 
hallitukselta toteuttamatta. 

Tarkastelin keväällä 2019 julkaistussa pro gra-
du -työssäni mediassa esiintyneitä, viime halli-
tuskauden aikana käytettyjä metaforia soteuu-
distuksesta. Soteuudistuksen tarkastelu kiehtoo 
sen ongelmallisuuden, ajankohtaisuuden ja abst-
raktiuden vuoksi. Runsaasta uutisoinnista huo-
limatta soteuudistusta on kansalaisten (ja jopa 
alan asiantuntijoidenkin) keskuudessa kritisoitu 
useaan otteeseen epäselväksi. Etenkin ikääntyvä 
väestö, jota varten uudistusta kipeästi kaivataan, on 
ymmällään. Useat gallupeihin pohjautuvat uutiset 
ovat kertoneet jopa puolen miljoonan suomalaisen 
olevan syrjäytymisvaarassa sekavan terminologian 
vuoksi. Juuri tämän epäselvyyden vuoksi kiinnos-
tuin tarkastelemaan sotesta käytettyjä metaforia, 
sillä metaforien avulla kuvaamme jotakin abstrak- 
tia asiaa konkreettisemmin. Se, millaisin meta-
forin eli kielikuvin sotesta puhutaan, vaikuttaa 
oletettavasti myös siihen, minkälaisia mielikuvia 
siitä meille rakentuu. Eikä mielikuvien tehoa pidä 

Teksti Roosa Inkinen

Sote oli jo maalisuoralla,  
mutta kompastui kalkkiviivoilla

missään nimessä väheksyä: ne ovat tutkitusti jopa 
olennaisemmassa roolissa kuin tosiasiat. 

Sote eri näkökulmista

Aineistooni keräsin niin hallitus- kuin oppositio-
poliitikoiden puheenvuoroihin perustuvia uutis-
tekstejä, sekä jonkin verran myös toimittajien eli 
median tuottamaa kuvailua soteuudistuksesta. 
Kaikki osapuolet keskittyivät soten kuvaamisessa 
hieman eri osa-alueisiin. Soteuudistuksen kan-
nattajat keskittyivät kuvaamaan uudistusta pit-
kälti valmistelun näkökulmasta, kun taas sotea 
vastustavat oppositiopoliitikot menivät astetta 
pidemmälle ennakoidessaan sitä, mihin toteutu-
nut soteuudistus pahimmillaan johtaa. Soteuudis-
tuskeskustelun kuvaamisesta vastasi lähinnä tätä 
kaikkea sivusta seurannut media. 

Ymmärrettävästi metaforisten ilmaisujen taus-
talta paljastuu usein puhujan oma agenda, kuten 
tässäkin. Valmistelijoiden hyödyntämissä metafo-
rissa korostettiin valmistelua: tehtyä työtä ja sen 
jatkamista (soten eteenpäin viemistä). Keskeise-
nä puheenvuoroissa oli siis tekeminen itsessään, 
eikä niinkään se, kuinka uudistusta on tehty, mitä 
se pitää sisällään tai mitä se tulee käytännössä 
tarkoittamaan. Usein sote kuvattiin erilaisin lii-
keanalogioin ja se esiintyi joskus jopa tekijän pai-
kalla: omavoimaisesti ja vääjäämättömästi eteen-
päin kulkevana. Sittemmin eräänlaiseksi ironiseksi 

Suomen historian suurimmaksi palvelu-uudistukseksi tituleerattua  
sosiaali- ja terveysalan uudistusta eli soteuudistusta on  

valmisteltu jo vuosikausia. 

34  PIRTA 1 | 2020



Kirjoittaja on vastavalmistunut filosofian maisteri ja kiinnostunut erityisesti poliittisesta retoriikasta.

trendisanaksi muodostunut maalin käsite toistui 
myös jonkin verran hallituksen puheenvuoroissa. 
Näissä puheenvuoroissa korostettiin valmistelun 
loppuun saattamista ja velvoittavuutta: uudistus 
pitää viedä maaliin, sen pitää mennä maaliin tai 
se on menossa maaliin. 

Opposition puheenvuorot keskittyivät enem-
män esittelemään uudistuksen seurauksia: tie-
tynlaisia uhkakuvia ja kauhuskenaarioita, joiden 
tavoitteena oli tietysti häiritä soten valmistelu-
työtä. Kenties innovatiivisimpia ja samalla her-
kullisimpia metaforia tarjoili nykyään jo entinen 
oppositiojohtajamme, vihreiden Touko Aalto, joka 
ennakoinneissaan hyödynsi myös mitä laajimmin 
erilaisia analogioita: milloin toteutunut soteuu-
distus vertautui hometaloon tai sen valmistelu-
työ törkeän ylinopeuden ajamiseen. Tietynlainen 
välttämättömyyden retoriikka oli havaittavissa 
myös opposition puheissa, sillä useat uhkakuvat 
esitettiin absoluuttisena seurauksena, mikäli hal-
lituksen valmistelutyötä ei pikimmiten keskeytetä.

Median käytössä toistui oikeastaan vain yk-
si metaforinen käsite, sotekapina, jolla kuvailtiin 
kokoomuksen ryhmäkurista poikenneen kansan-

edustajan, Elina Lepomäen esittämää sotekritiikkiä. 
Jälkikäteen tarkasteltuna Lepomäen sotekapina eli 
kritiikki oli perusteltua: sote nimittäin kaatui pitkälti 
Lepomäenkin esiin tuomiin ongelmiin.

Millaisena sote näyttäytyy  
tavalliselle kansalaiselle?

Sanoissa on voimaa, ja niitä käyttämällä on ai-
na mahdollisuus vaikuttaa ihmisten rakentamiin 
mielikuviin ja sitä kautta myös mielipiteisiin. Kaik-
ki puheet maaleista ja hometaloista ovat omiaan 
herättämään herkemmin ihmisten mielenkiinnon 
tavallisen ja lattean poliittisen puheen sijaan. So-
teuudistuksesta on puhuttu nyt jo niin pitkään, 
että räväkkää retoriikkaa varmasti kaivataan, jot-
ta ihmisillä säilyisi edes jonkinlainen mielenkiinto 
asiaan. Kaikesta tästä huolimatta uudistuksen si-
sältö lienee kansalaisille yhä suuri kysymysmerkki, 
etenkin valmistelutyön jälleen kerran keskeydyttyä. 
Sote on siis edelleen se abstrakti uudistus, josta 
kansalaiset taatusti kaipaavat enemmän konkretiaa 
— sillä toteutuessaan uudistus vaikuttaa kaikkien 
meidän arkeemme. 

Soteuudistuksen valmistelua tullaan jatkamaan 
demarivetoisen hallituksen johdolla tulevana ke-
väänä. Mielenkiintoista onkin seurata, kuinka uudis-
tus kuvautuu jatkossa – etenkin, kun oppositiossa 
on iso osa edellisen sotemallin valmistelijoista, ja 
hallituksessa taas iso osa tämän mallin vastusta-
jista. Esitetäänkö uusi sotemalli yhtä vääjäämät-
tömästi etenevänä kuin edeltäjänsä? Entä ym-
märrämmekö me kansalaiset jatkossakaan, mistä 
käytännössä on kyse? 

”Räväkkää retoriikkaa 
kaivataan, jotta ihmisillä 
säilyisi mielenkiinto asiaan.”
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PUHEENJOHTAJALTA

Teksti Ildikó Lehtinen
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Mielikuvamme metsästä ovat erilaisia. Toisille metsä on 
pyhä ja turvallinen paikka, jossa rentoutuu niin mieli kuin 
keho. Toisille metsä on pimeä, jopa vaaroja täynnä. Joillekin 
se on sieni-, puolukka- tai mustikkametsä. Metsästä saa-
daan muutakin hyötyä, etenkin puuta. Suomi on Euroopan 
metsäisin maa. Pinta-alasta on 78 % metsätalousmaata 
ja metsien kansainvälisen inventoinnin mukaan jokaista 
suomalaista kohti metsää on neljä hehtaaria. Euroopan 
keskiarvo on 1,3 hehtaaria. 

Metsä on viime aikoina ilmastokeskustelua käydes-
sämme noussut suojelukohteeksi, kun kasvihuoneilmiö 
uhkaa myös metsiä. Metsä on useimmiten kaupungin 
vastakohta. Mitä on metsä kaupunkilaiselle? Onko lenk-
kipolku kaupunkilaisten metsä?

Metsä ja sen haltija Tapio on mukana Mikael Agricolan 
mainitsemien epäjumalien joukossa. Daniel Jusleniuksen 
sanakirjassa (1745) ja Carl Axel Gottlundin (1828) mukaan 
Tapio ei ole muuta kuin metsä itse, joka esiintyy perso-
noituna. Itse sana metsä kuuluu balttilaiseen lainaker-

Minä rakastin metsää ja maailmaa 
Eino Leino

Minä rakastin metsää ja maailmaa,
nyt rakastan häntä mä vain,
hän on minun metsäni, maailmain,
hän on minun ainoain.

Minä rakastin yötä ja päivää myös,
nyt rakastan häntä ma vain,
hän, hämärän impeni ihmeellinen,
niin vieno, mut väistyvä ain.

Minä rakastin muita ja itseäin,
nyt rakastan häntä mä vain,
hän on mulle minä, hän on mulle muu,
hän on minun armahain.

Mennään metsään!

rostumaan. Emeritaprofessori Kaisa Häkkinen totesikin, 
että metsää ennen oli puita. Puun yleisnimitys juontaa 
juurensa kantauralista. Koivu, kuusi, pihlaja ja tuomi kuu-
luvat ikivanhaan perintösanastoon. Puita kunnioitettiin, 
mutta myös pelättiin. Puun sanoja lausuttiin, kun kasvava 
tai kaadettu puu oli loukannut ihmistä.

Puu puhdas Jumalan luoma,
Vesa Jeesuksen vetämä,
Kanto Herran kasvattama. 
(SKVR VI, 1:3533)

Puun ja puiden nimet viittaavat sukukieliin ja yhtei-
seen menneisyyteen. Myös Venäjällä asuvat sukukansat 
suosivat metsäseutuja; Hanti-Mansian, Karjalan, Marin ja 
Udmurtian pinta-alasta on noin puolet metsää. Komissa 
vastaava luku on 74 %. Kielentutkija Artturi Kannisto mil-
tei neljä vuotta kestävällä tutkimusmatkallaan Siperiassa 
1901-1905 käveli koti-ikävissään metsässä. Hän myös kertoi 
matkamuistiinpanoissaan mansien asenteesta metsään. 
”Hyvin kuvaavaa on, että kielimestarinani työskentelevä 
voguli, jolta tiedustelin metsä-sanan monikkoa, sääliväi-
sesti hymyillen minun ymmärtämättömyydelleni selitti 
että ”eihän metsää ole muuta kuin yksi”. Vastaus oli aivan 
luonnollinen; yksi metsähän täällä vain onkin, ja kun vogu-
li ei ikinä ole sen syrjää nähnyt, niin onhan hänen vaikea 
käsittää useampia metsiä olevankaan.”

Meillä on vastuu luonnosta ja metsästä. Asia ei ole aivan 
uusi. Elias Lönnrot toimittaessaan Oulun Wiikko-Sanomia 
1852–1853 antoi ohjeita muun muassa metsän suojelusta. 
Metsää oli säästettävä, koska se suojelee tuulilta ja kesäl-
lä liialta kuumuudelta. Hyödyn lisäksi Lönnrotilla oli myös 
esteettinen näkökulma, metsä on maan kaunistus. Met-
sässä kulkiessaan Lönnrot saattoi muistella runonlaulajien 
metsänjumalille lausuttuja rukouksia. Metsäkävelyt myös 
virkistivät ja tarjosivat terveellistä liikuntaa uuvuttavan 
työn vastakohtana. Luonnonystävien on helppo tunnistaa 
itsensä Lönnrotin ajatuksista. ❖

Kirjoittaja on Kalevalaisten Naisten Liiton hallituksen puheen-
johtaja. 
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Tällaisia arkisia yhdessäolon hetkiä, joissa syntyy luontaisesti tarinan-
kerrontaa, ei jokaisen perheen arjesta enää löydy. 

– Onhan se toisaalta näkökulmasta kiinni, että onko tämä perinne 
katkennut, pohtii Anna-Maria Toivonen, tarinankertoja ja musiikkipe-
dagogi-musiikkiterapeutti Turusta. 

– Kyllä niitä on aina ollut, jotka ovat perinteitä kannatelleet. Uskon, 
että tälle nykypäivän nopealle viestinnälle ja jatkuvalle virikevirralle on 
jo nousemassa vastaliike. Nuoret alkavat kyllästyä teknologian kautta 
viestimiseen ja kaipaavat aitoa vuorovaikutusta. Perinneyhdistyksillä on 
tässä ajassa haasteena tuoda nämä ihmiset yhteen, koota heimo kokoon.

Elävän perinnön suullinen rinki #JatkaTarinaa on tästä yksi esimerkki. 
Kalevalaisten Naisten Liiton koordinoima Museoviraston ja Kansallis-
museon kampanja kutsuu väkeä tarinan äärelle. Helkanuorten liitossa 
kutsuun vastataan vuonna 2020 teemalla ”Maahisen mahti, vetehisen 
voima”. Tarinoihin lähdetään metsän tummien sopukoiden kautta ja 
kutkutellaan mielikuvitusta monin keinoin. Myös Anna-Maria Toivonen 
on kouluttamassa helkanuoria Turun leirillä tulevana kesänä. 

– Elämäntarinat ja tarinointi ovat nosteessa yhteiskunnassa juuri 
nyt. Meille tämä ei ole uutinen: me olemme koko ajan nähneet oman 
kulttuurimme merkityksen. Mutta nyt on tilaisuus kutsua muut mukaan. 
Tulkaa mukaan, meiltä voi myös oppia!

Tarinankerronta on yksi suullisen kansanperinteen ilmenemistä. 
Toivonen kuvailee tarinankerrontaa mielikuvien rakentamiseksi ja tari-
naan uppoutumiseksi. Kuulija saa levähtää tarinan äärellä, mutta tulee 
samalla kuulluksi ja nähdyksi. Tarinan tempo ja painotukset muodostu-
vat kuulijoiden reaktioista tarinaan. Jokainen saa tilaisuuden rakentaa 
omat mielikuvansa, mutta samalla mennään yhteiseen maisemaan ja 
tarinankerronnasta tuleekin kollektiivinen kokemus. 

– Tälle on selvästi tarvetta. Pitkä tarina kestää yli tunninkin. Siinä 
ajassa parhaimmillaan osallistujien syke alkaa synkronisoitumaan.

Mutta miten tällaista pitkää tarinointia jaksavat lapset? Eivätkö he 
käy levottomiksi ja ryhdy muihin puuhiin? 

– Nyt vastaan isoilla kirjaimilla: Tuo on harhaluulo, jonka haluan 
rikkoa. Haluan tarinankertojana saada aikuiset uskomaan uudelleen 
siihen, että lapset jaksavat keskittyä. Nyt kasvattajat tarjoavat lapsille 
hätäistä sisältöä, johon ei tarvitse kauaa keskittyä. Sitten he ovat puulla 
päähän lyötyjä, kun lapset jaksavatkin keskittyä pitkään tarinaan vaik-
kapa kolme varttia. Toki aikuisten pitää itse olla innostuneita ja olla 
mukana tarinassa, Toivonen napauttaa.

Läsnä oleminen onkin yksi tarinankerronnan avainsanoista. Toivo-
nen kertoo skotlantilaisesta sanonnasta, jonka mukaan tarinat kerro-
taan silmästä silmään ja sydämestä sydämeen. Katsomoa ei pimen-
netä, tarinassa ollaan yhdessä. Lastenkin kanssa opitaan luottamaan 
tarinan voimaan uudestaan. Niinpä tänäkin talvena erään perheen 
saunan lauteilla kerrottiin tarinaa mustapartaisesta miehestä, joka 
sukelsi pellonreunan lumihangessa naapurisaunan ovelle. Kynnystä 
tarinankerrontaan ei tarvitse asettaa korkealle. ❖

Teksti Riitta Varpuharju, kuva Katri Loukow

Virikevirrasta aitoon vuorovaikutukseen

”Ja sitten saunan oveen koputti mustapartainen mies”, isäni huudahti. Samassa seinään kuului nyrkin  
jyskytys ja jäykistyin kauhusta saunan kuumilla lauteilla. ”’Olen uinut hangessa tuolta naapurista’”,  
mies jatkoi isäni tarinassa, ”’voinko tulla hetkeksi lämmittelemään?’” Perheeni lauantaisaunoi ja isä  
tarinoi pienille lapsillensa. Elettiin 80-lukua, tarina kertoi 50-luvusta.

Anna-Maria Toivonen uskoo tarinoiden voimaan.
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Loitsutupa Kansallismuseossa
Kalevalan päivän aattona 27.2.2020 klo 16–18
Kansallismuseo, Ateljee-tila, Mannerheimintie 34, Helsinki

Mitä olentoja metsässä on? Millainen oli myyttinen maailma ja mi-
ten se voitettiin sanan voimalla? Miten loitsuilla vaikutettiin? Entäpä 
naisten voima ja nykyinen luontosuhteemme?

Liisa Kaski, Metsän syntyloitsu ja eläinmyytit
Siria Kohonen, Loitsut ja konstit - suomalainen varhaismoderni ma-
giaperinne
Karolina Kouvola, Metsän viettelijätär skogsrå – Suomen ruotsinkie-
linen metsänneito-perinne
Anna-Maria Toivonen, Kyykäärmeen synty -tarinankerrontaesitys

Susanna Salo, Kalevalaisia tarot -ennustuksia

Yleisö voi osallistua keskusteluun ja kokemustenvaihtoon ryhmissä 
alustusten jälkeen. Alustukset lähetetään suorana verkossa. Link-
ki suoraan lähetykseen löytyy kalevalaistennaistenliitto.fi -sivuilta.

Yhteistyössä Kalevalaisten Naisten Liitto,  
Elävä perintö /suullisen perinteen rinki,  
Museovirasto ja Kansallismuseo

Kulttuuripäivä Puumalan  
Sahanlahdessa 13.6.
Tule viettämään kesäpäivää Saimaan rannalle ja tapaamaan kaleva-
laisia naisia. Palava tahto -näytelmä kertoo järjestömme ja Kalevala 
Korun perustajan Elsa Heporaudan elämästä, pääosassa Tiia Louste. 
Yhteiselle keskustelulle on varattu aikaa näytelmän jälkeen.

klo 11 Elsan maisemissa, oppaana Puumalan Kalevalaiset Naiset
klo 12 Lähiruokalounas Saimaan herkuista
klo 14 Palava tahto -näytelmä Sahanlahden elämysverstas
klo 15.30–17 Kahvikeskustelu kalevalaisten naisten tulevaisuudesta

Hinta sis. lounas, teatteriesitys ja kahvit 54 €/hlö.  
Maksetaan paikan päällä.
Ilmoittautuminen 31.3.2020 mennessä:  
leena.asp-rinne@kalevalaistennaistenliitto.fi

Yhteistyössä mukana Puumalan Kalevalaiset Naiset.

Majoitustarjous 50 € / hlö jaetussa 2-4 hengen yksikössä (hotelli-
huone / villa). Hinta on voimassa pe-su majoituksissa ja varaukset 
tulee tehdä suoraan Sahanlahteen 30.4. mennessä. Huoneita saa-
tavilla rajoitetusti.

Mikäli kaipaat apua kyytien järjestämisessä, ota yhteys Sahanlahteen. 
Suosittelemme jäsenyhdistyksiä järjestämään yhteiskuljetuksia. Puh. 
040 779 9896 / sales@sahanlahtiresort.fi / www.sahanlahtiresort.fi 
/ facebook.com/sahanlahtiresort

Kuva Ekku Meronen
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JÄSENKORTTI 2020

Kulttuurimatka Göteborgiin 
21.-23.5.2020
Götanmaan Kalevalaiset kutsuvat vierailulle pian 400 vuotta täyt-
tävään Göteborgiin. Tutustumme ruotsinsuomalaisten elämään ja 
kuulemme, miten kalevalaiset ylläpitävät suomalaista kulttuuria ja 
suomen kieltä Götanmaalla.

Ohjelmassa kiertoajelu, museoita, viikinkiaikaa, yhteinen illallinen 
ja keskusteluja kalevalaisten kesken sekä omaa aikaa kaupungilla.

Tule mukaan tapaamaan ruotsinsuomalaisia ystäviämme!

Hinta noin 330-390 € + lennot. Lentojen hinta määräytyy osallistu-
jamäärän mukaan; jotta voimme laskea lopullisen hinnan  
ilmoittaudu 15.2. mennessä:
leena.asp-rinne@kalevalaistennaistenliitto.fi

Alustava hinta sisältää 2 yötä hotellissa, ohjelman, 24h-bussilipun, 
museokortin, aamiaisen lisäksi yhden ruokailun/päivä.

Lisätiedot ja kysymykset:

Götanmaan Kalevalaisten pj. Heli Henriksson-Vasara: heliv@comhem.
se ja puh. +46 762 626 970 (suomi ja ruotsi)

Vastuullinen matkanjärjestäjä: InterVisit Scandinavia AB, puh. +46 
703 787 208, ulla@intervisitscandinavia.com (ruotsi ja englanti)

Jäsenedut 2020
Kalevalaisten Naisten Liiton jäsenenä  
saat tänä vuonna nämä jäsenedut:

◆ Pirta-lehti neljä kertaa vuodessa
◆ Kalevala Korun tuotteet -10 % verkkokaupasta jäsen-

koodilla ja Kalevala Korun myymälä: Pohjois-Esplanadi 
25–27, Helsinki

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

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

◆ Jäsenmaksu on yhdistyskohtainen (20–30 euroa/vuosi)
◆ Huomaathan, että Helsingissä, Oulussa ja Torniossa on 

useampi kuin yksi yhdistys.

Etukoodi Kalevala Korun verkkokauppaan
Vuosi 2020 tuo tullessaan muutoksen Kalevala Korun verkkokaupan 
ostoetukoodiin. Jatkossa kaikilla jäsenmaksun maksaneilla kalevalai-
silla naisilla on käytössä sama koodi. Etukoodin näet tämän vuoden 
jokaisen Pirran sivuilla. 

Kalevalaisten Naisten Liiton jäsenetuna saat 10 % alennuksen* kai-
kista Kalevala Korun verkkokaupasta sekä Esplanadin liikkeestä teh-
dyistä koruostoksista. 

KORU2020

Etukoodi on voimassa vuoden 2020 loppuun asti, eikä sitä voi yh-
distää muihin etukoodeihin. 

Toimi näin verkkokaupassa: 
 - Siirry ostoksille www.kalevalakoru.fi verkkokauppaan
 - tutustu tuotteisiin ja lisää valitsemasi korut ostoskoriin
 - mene ostoskoriin ja anna tilaukselle toimitustiedot
 -  kirjoita etukoodisi Kampanjakoodi-kohtaan ja paina Käytä 

koodia-painiketta. Näin saat 10 % alennuksen tilauksen lop-
pusummasta.

Olet tervetullut liittymään myös Kalevala Korun Heimoon! Heimon 
kanta-asiakkaana ja Heimokirjeen tilaajana kuulet ensimmäisenä 
Kalevala Korun uutisista, eduista ja saat aina tilauksesi ilman toimi-
tuskuluja. Lue lisää www.kalevalakoru.fi/heimo.

* Etu ei koske hyväntekeväisyystuotteita eikä lahjakorttiostoksia. 
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<<  Irrota jäsenkorttisi 2020, ole hyvä.

VALOA KOHTI

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

Valoisa  |  Design Tiina Arkko
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