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SEISON MEREN rannalla ja kuuntelen aal-
tojen loputonta liikettä rantaan ja takaisin 
merelle. Välillä myrskyää, mutta sekin on 
loputonta liikettä edestakaisin. Liike on 
rauhoittava, ylös ja alas, ulos ja sisään 
hengityksen tahtiin.

Tämä kevät on ollut ahdistavaa aikaa: 
silminnähtävä ilmastonmuutos, pakolais-
ten kurjistuva tilanne ja viimeisimpänä, 
mutta ei vähäisimpänä meitä kaikkia kos-
kettava koronavirusinfektion laajentumi-
nen pandemiaksi.

Välillä tuntuu, että en millään pysty 
käsittelemään tätä kaikkea. Mitä teen, 
miten toimin?

Mieleeni tulee Alexander Dubčekin 
muistelmat vuodelta 1993. Dubček toimi 
Tšekkoslovakian kommunistisen puolueen 
pääsihteerinä 1960-luvun lopulla aloit-
taen uudistuksia, joiden aikaansaamaa 
vapaampaa ilmapiiriä kutsumme Prahan 
kevääksi. Takaisku tuli saman tien. Dubček 
ei ollut enää näkemässä, kun Venäjän pre-
sidentti Boris Jeltsin tuomitsi Tšekkoslo-
vakian miehityksen. Tämä tapahtui mil-
tei päivälleen 25 vuotta sen jälkeen, kun 
uudistukset oli peruttu ja Tšekkoslovakia 
palautettu Moskovan määräysvaltaan. 
Dubčekin muistelmien nimi on Viimeisenä 
kuolee toivo. Tulkitsen sitä niin, että jos ei 
ole toivoa, ei ole tulevaisuutta, mutta jos 
toivoa on, on tulevaisuuskin mahdollinen.

Tarvitsemme suhteellisuudentajua ja 
uskoa tulevaan. Minulle tämä onnistuu 

Tänään on vain hyviä uutisia
parhaiten menemällä meren rannalle tai 
metsään, siellä ihan huomaamattani rau-
hoitun. Näin tapahtuu myös, kun katselen 
meitä tavallisia ihmisiä toimittamassa ta-
vallisia, arkisia askareita. Meitä on suuri 
enemmistö ja me jatkamme ja jaksamme 
ylläpitää toivoa huomisesta − ja toimia 
siksi ohjeiden mukaan.

Muistatteko kappaleen, missä Arvi 
Lind – Suomen luotettavin mies, kuten 
monet gallupit osoittivat – lukee meille 
vuoden viimeistä uutislähetystä ja kaikki 
uutiset ovat toivoa täynnä? Ja laulun ker-
tosäe toistaa: ”Tänään meillä on hyviä uu-
tisia, ei enää suuria mullistuksia.” Kyseessä 
on kuvitteellinen tilanne, mutta siinä yl-
läpidetään toivoa. Kirjoittakaapa ”tänään 
on vain hyviä uutisia” YouTubeen, niin 
pääsette omin korvin tätä kuuntelemaan. 

Toivon, että teille kaikille tulee kaikesta 
huolimatta hyvä kesä!

Sirkka-Liisa Mettomäki
päätoimittaja

”Tämän kaiken he näkivät, näkivät män-
tyin välistä kirkkaan Ilvesjärven ja heleän 
auringon lähellä laskuansa loistavan vuo-
ren luoteiselta jyrkältä; ja toivon ihana lei-
maus välähti heidän silmistänsä ja kohotti 
heidän rintansa taas”, kuvaa Aleksis Kivi 
veljesten mielialaa heidän saapuessaan 
Impivaaraan.

Muistathan seurata kalevalaisia naisia verkossa?  
Facebookista löydät esimerkiksi uusimmat tiedot  
lähipaikkakuntiesi elokuisista kansallispukutuuletuksista. 
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Teksti Kati Lampela, kuvat Jenni Kokanderin kotialbumi

>

Elämäntehtävänä 
tarinat

Jenni Kokander tunnetaan teatterin lavoilta, elokuvista, television viihdeohjelmista  
ja kolumneistaan. Jo tovin hän on kuitenkin keskittynyt vallan muuhun kuin esilläoloon. 

Hän on nauttinut yksinäisyydestä vetäytyessään kirjallisten töidensä pariin.  
Syksyllä julkaistaan Kokanderin kaunokirjallinen esikoisteos, Sukupuuttoon kuolleiden 

planeetta, jossa koomikko kirjoittaa myös vakavista aiheista.

J
enni Kokander on tarinoiden aar-
rearkku, jutut ja tarinat kulkevat 
hänen mukanaan. Hän muistelee 
kirjoittaneensa aina – ei niinkään 

päiväkirjoja vaan nimenomaan tarinoita, 
sillä se on tuntunut luontevalta. Luonte-
vammalta kuin se, että analysoisi itseään 
päiväkirjan sivuille. 

– Olen terapeutin tytär ja terapeutin 
vaimo, ja inhoan kaikkea self helppiä ja it-
seanalyysia. Tarinoiden kautta on helppo 
reflektoida asioita, myös oman elämän 
sattumuksia. Teini-iässä minulla oli hui-
jauskausi, hyödynsin muilta varastettuja 
juttuja. Taisin siis sepittää juttuja viihdyt-
tääkseni muita. 

Jenni kertoo, että hänen on aina ollut 
helppo luoda pienestä jutusta suurempi 
draamallinen kokonaisuus. Lopulta se, 
onko juttu totta vai ei, ei ole niin merki-
tyksellinen seikka, pääasia on hyvä tarina. 

– Onhan se totta tietyssä universu-
missa, jos se minulle on totta ja koen sen 
niin. Näin aikuisena toki ymmärrän eet-
tiset ja moraaliset säännöt, eli ettei saa 
huijata, mutta lapsena olin tuon suhteen 
vapaampi. Onneksi nyt saan kirjoittaa ko-

lumnia ja kirjaa, ja tavallaan sitä kautta 
tarinoida rajattomasti.

Jenni Kokanderin syksyllä ilmestyvä 
esikoisteos on toisiinsa kytkeytyvien ta-
rinoiden kudelma ihmisistä, jotka kokevat 
olevansa lajinsa viimeisiä. Tarinoiden sävy 
on melankolinen, mutta kirkas kerronta ja 
rehellisyys tuovat esiin synkkyyden takana 
piilevän hymyn. 

Kannustusta luovuuteen

– Olen edelleen pöllämystynyt kysymyk-
sen äärellä, kuinka minusta tuli näytteli-
jä. Ikään kuin olisin junan kyydissä, joka 
vain menee eteenpäin. Sitten minusta tuli 
myös tv-viihdeammattilainen, kolumnisti 
ja seuraavaksi kirjailija! Mitä ihmettä. Ehkä 
minusta seuraavaksi tulee astronautti.

Jennin lapsuutta leimasi se, että hä-
nellä on kaksi reilusti vanhempaa sisa-
rusta, seitsemän ja yhdeksän vuotta van-
hemmat veljet. 

– Olin ikään kuin erillinen yksikkö. Vel-
jet olivat ”Kille ja Kalle”, itse olin sellainen 
iltatähti-prinsessa, äidin lellilapsi, joka sai 
lapsena lähes kaiken.

Jenni Kokander on steinerkoulun kas-
vatti, ja se on hänen mukaansa tärkeä 
pohja kaikelle sille mikä hän on nykyisin. 
Steiner-pedagogiikassa Jenni näkee hyvää 
luovuuden arvostamista. 

– Mielikuvitusmaailmaani, sisälläni 
olevia tarinoita ja luovuutta ylipäänsä 
on arvostettu ja vaalittu, ja se on vienyt 
siihen missä olen nyt. 

Ala-asteella Jenni oli kiltti oppilas ja 
suoriutui kaikesta. Sitten seurasi vahva 
murrosikä. Steinerkoulu auttoi siinäkin, 
pedagogiikan merkitys korostui. Jenni 
tuumaa, että peruskoulussa hänet olisi 
ehkäpä jopa jätetty luokalle tai rangaistu 
siitä, että hän on luonteenlaadultaan mu-
kavuudenhaluinen hedonisti, joka tekee 
vain asioita, joissa on vahvuusalueellaan 
ja valmiiksi hyvä, eikä ryhdy harjoittele-
maan sellaista mitä pitäisi.

– Steinerkoulussa tuettiin luovuutta 
ja ehkä siksi itsetuntoni taiteilijana on 
ollut alusta asti hyvä – en ole kyseen-
alaistanut sitä. 

Näyttelijä Jenni Kokanderista tu-
li tavallaan myös steinerkoulun myötä. 
Steinerkoulussa on nelivuotinen lukio,  
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Elämäntehtävänä 
tarinat ”En ajatellut,  

että voisin 
olla hauska.”
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Jenni kävi lukiota kolme vuotta, ja edessä 
olisi ollut vielä abiturienttivuosi. Keväällä 
luokanvalvoja Tapani Seppälä otti Jennin 
sivuun käytävälle ja sanoi, että nyt on sel-
lainen tilanne, että Jennin pitää miettiä 
lukiota. Seppälä arveli, etteivät kirjoitukset 
tule menemään läpi. 

– Tapani sanoi, että et ole laiska et-
kä edes tyhmä, mutta tämä ei ole sinulle 
oikea paikka. Olisiko jokin taidekoulu pa-
rempi paikka? 

Toinen käännekohta oli se, kun koulun 
12. luokalla tehtiin päätösnäytelmä. Ny-
kyisin Svenska Teaternissa näyttelijänä 
työskentelevä Mitja Sirén sanoi ensi-illan 
jälkeen Jennille kaksi asiaa: ”soitit urku-
harmonia ihan päin seiniä ja toinen: pyri 
teatterikouluun, pääset sinne.” 

– Tapanin ja Mitjan ohjeistuksella me-
nin kotiin ja sanoin, että minä aion lopet-
taa lukion. Vanhempani olivat kauhuis-

saan. Kävi kuitenkin niin onnekkaasti, että 
sinä keväänä pääsin teatterikouluun. Eli en 
ole ylioppilas, mutta minusta tuli maisteri.

Teatterista ammatti

Teatterikorkeakoulun ovien sisäpuolella 
ei pärjännytkään pelkästään puhumalla 
tai asioita selittämällä. 

–  Olin fyysisesti heikompi kuin muut. 
Minut valittiin klassisesti aina viimeisenä. 
Mutta olin ratkaissut ongelman huumorin 
kautta, olin hyvä puhumaan, joten se jutun 
kertominen oli suoja. Sillä pystyin pitä-
mään ihmiset hyppysissäni, niillä tarinoilla. 

Teatterikorkeakoulussa korostui var-
sinkin fyysinen voima, ja Jenni koki ole-
vansa pulassa. 

– Yritin ottaa kaikki feministikortit 
esiin, ettei minua saisi kyykyttää. Kyseen-
alaistin liikunnanopettajan ohjeita: pi-

tääkö minun pystyä punnertamaan tai 
vetämään leukoja. 

Mieluisinta opinnoissa oli itse teke-
minen, näyttelijän opinnot. Hahmome-
todiohjaaja Marcus Grothin opit jäivät 
erityisesti Jennin mieleen. 

– Kolme vuotta istuttiin tuoleilla hä-
märässä huoneessa ja puhuttiin. Se oli 
kannaltani hyvä, minulla ei ole ikinä ollut 
vaikeuksia näyttää tunteita. Hahmome-
todinäytteleminen on juuri sitä, että an-
netaan palaa. Otetaan esimerkiksi jokin 
Tšehovin teksti ja sitä ryhdytään käsit-
telemään niin, että sitä ei ohjata vaan 
otat sen tekstin niihin olosuhteisiin, joissa 
olet – eli jos sinulla on kylmä, kuuma tai 
surua tai nälkä tai mitä vain niin otat sen 
siihen puheeseen. Ja minulle on aina ol-
lut luontevaa olla olosuhteissa ja näyttää 
kaikki tunteet. 

– Kaikki taas mikä minulle ei ollut help-
poa, kuten miekkailut ja kaikki fyysinen 
tekeminen, niin niitä pidin turhina. Ny-
kyään ymmärrän, että näyttelijä tarvitsee 
muutakin kuin tunneälyä.

Kulmakiviä ja esikuvia

Ensimmäisen elokuvaroolinsa Jenni Ko-
kander teki vuonna 2005 ensi-iltansa saa-
neessa lotta-elokuvassa Lupaus. Tästä 
Ilkka Vanteen ohjaamasta elokuvasta tuli 
Jennille koko uran mittakaavassa tärkeä.

– Oli hienoa päästä tekemään oikeaa 
elokuvaa, vieläpä tuollaista epookkieloku-
vaa. Tämä oli aikaansa edellä oleva eloku-
va, naisasia käsiteltiin vaikuttavasti. Myös 
se oli merkittävää, että lottajärjestöt olivat 
vahvasti mukana. Aihe toi elokuvaan do-
kumentaarisuutta, vaikka elokuva olikin 
tarinallinen fiktio. 

Tärkeäksi elokuvaksi Jenni mainitsee 
myös Neil Hardwickin ohjaaman Jos ra-
kastat (2010). 

– Neilin kanssa työskentely on ollut 
valtavan merkittävä asia. Etenkin kun myö-
hemmin ymmärsin olevani koomikko. Tuon 
elokuvan kuvauksissa oli paljon hetkiä, 
jotka ovat muokanneet minua. 

Jo Jos rakastat -elokuvan koe-esiin-
tyminen oli erityinen. 
– Neil oli huoneessa, johon menin ja sanoi 
että ”mene pois. Tule uudelleen sisään, 
istu sohvalle, älä puhu mitään, vain ajat-
tele.” Sitten tämä kuvattiin ja menin pois 
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”Minulla ei ole  
ikinä ollut vaikeuksia  
näyttää tunteita.”

INFO
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Tunnetaan  
elokuvista, teatterista ja 
tv-ohjelmista sekä kolumneista.
Syyskuussa 2020 ilmestyy esikois- 
teos Sukupuuttoon kuolleiden 
planeetta.

huoneesta. Toinen tehtävä oli puolestaan 
se, että Neil laittoi soimaan Hectorin kap-
paleen Jos sä tahdot niin. Mitään ei saanut 
kommentoida, vain kuunnella. Minua alkoi 
itkettää hirveästi, yritin purra hammasta 
yhteen, katsoin Neiliä, ja huomasin että 
häntä itketti myös. Ja minua rupesi itket-
tää se, että häntä itketti. Siinä itkimme yh-
dessä. Kiitos, koekuvaus oli tässä. Mietin, 
mitä tässä tapahtui. Koekuvauksissa Neil 
halusi nähdä, millä lailla olen, millainen 
olen kun vain olen. Ja hän halusi nähdä 
reaktioni kappaleeseen.

Tuolloin Jenni ymmärsi jotain olennais-
ta komediasta: komediassa olennainen 
asia on nauru kyynelten läpi. Komedia 
on parhaimmillaan sitä, että se ei ole vain 
hauskaa vaan todellisten asioiden kään-
tämistä. Tiettyä groteskiutta. Toinen jalka 
itkussa, toinen naurussa. Koomikko tar-
vitsee herkkyyttä nähdä koomisia asioita.

– Helposti ajatellaan, että komiikkaa 
tekevät vähän pinnalliset ihmiset – päin-
vastoin, komiikkaa tekevät ne ihmiset, jot-
ka pystyvät tekemään tarkkoja havaintoja 
niin hyvässä kuin pahassa. Löydät vitsin, 
mutta näet myös sen kääntöpuolen. Kaikki 
suuret koomikot, kuten Chaplin ja Buster 
Keaton, ovat surullisen hahmon ritareita.

Teatterikouluaikana Jenni ei vielä aja-
tellut olevansa koomikko. Siellä hänet 
kuitenkin nähtiin sellaisena, ja se tuntui 
Jennistä jännittävällä. 

– Olen ollut syissä vesissä menijä en-
nemmin kuin mitenkään kevyesti pompah-
televa ihminen. Teatterikoulussa nuorena 
tarve oli olla taiteellinen, dramaattinen ja 
runoilija – silloin ajattelin, että minusta 
tulee myös runoilija. En yhtään ajatellut, 
että voisin olla hauska, itkin kaikki roolit 
läpi, oikein asenteella ”orpo kompastui 
sirkkeliin”. 

Jälkikäteen Jenni on pannut merkille, 
että jo teatterikoulussa hän valitsi esi-
merkiksi Kari Hotakaisen, Joni Skiftesvi-
kin ja Aapelin tekstejä – juuri niitä, joissa 
on mukana huumori, mutta myös surun 
pohjavire. Yksi suosikeista oli Aapelin Mei-
dän herramme muurahaisia, joka edelleen 
on Jennille tärkeä teos.

Teatterikorkeakoulun jälkeen Jenni oli 
lähes 10 vuotta Turussa Linnateatterissa. 
Tämä jakso on opettanut Jennille paljon: 
kaikki tehtiin pienessä yhteisössä itse, 
komedian lisäksi monenlaista muutakin 

lajityyppiä. Lastenteatteria ja kiertue-
teatteria unohtamatta. 

– Lastenteatteri opetti paljon, koska 
hauskana oleminen lasten edessä on niin 
suoraa: välitön palaute tulee heti: ”Mene 
ulos näyttämöltä, tämä ei ollut hyvä.”

Jo mainittujen kirjallisten esikuvien 
listaan Jenni lisää Tove Janssonin ja ru-
noilijoista eritoten Eeva-Liisa Mannerin. 
Hyvin kirjoitetut elämäkerrat kiehtovat. 
Ja toisaalta kirjan fiktiiviset henkilöt ve-
tävät Jenniä puoleensa, tuntuvat tutuilta. 

– Luen paljon dekkareita, ja kuuntelen 
niitä äänikirjoina. Esimerkiksi Jo Nesbon 
Harry Hole on hahmo, joka elää. Kiinnityn 
kirjojen ihmisiin. Kirjoja myös lukee toisella 
lailla nyt kun on itsekin enemmän kirjoit-
tanut. Olen löytänyt uusia sävyjä, kun olen 
ymmärtänyt, kuinka hienosti esimerkiksi 
Nesbo rakentaa tunnelmia, jännitystä ja 
kokonaisia maisemia. 

Kirjailijan työ on yksinäistä verrattu-
na parrasvaloissa paistattelevaan näyt-
telijään. 

– On tuntunut ihanalta tämä yksi-
näinen kirjailijan työ, rakastan yksinoloa. 
Vaikka rakastan ihmisiä ja on ihana tehdä 
yhdessä juttuja, mutta kun se loppuu, se 
loppuu – en esimerkiksi mene karonk-
koihin, lähden kotiin mieluusti jo ennen 
maljannostoa. Tässä kirjailijan työssä on 
ihanaa olla yksin. 

– Olen aina ajatellut, että näyttämö 
on minulle peloton tila tai se kun syttyy 
punainen live-kuvauksesta kertova valo. 
Siihen aika pysähtyy näyttämöllä. Kirjoit-
tamisessa on se sama: aika pysähtyy: se 
on minun live-tilanne. 

– Tiukkoja työrupeamia puran siivoa-
malla ja kuuntelemalla äänikirjoja. Yksinol-
lessani siivoan ja järjestelen. Äänikirja 
sulkee päänsisäisen jatkuvan prosessin 
pois.  

Myös metsä on Jenni Kokanderille py-
hä, tärkeä paikka. 

– Metsä on minulle kuin kirkko. Olen 
lapsesta asti halaillut puita. Syksyisin 

sienestän, joka paikka kotona on täyn-
nä sieniä. 

Lisäksi Jenni rentoutuu käsillä teke-
misen äärellä: kutominen, virkkaaminen 
– ja siinä samalla äänikirjan kuuntelu ovat 
parasta vastapainoa.

– Nautin valoista ja esiintymisestä. 
Joskus on niinkin, että väsyn itsekseen 
olemiseen, kun koko ajan päässä on jokin 
prosessi käynnissä. Sitten kun joku meik-
kaa, saa kauniit vaatteet päälle ja juonto-
kortit käteen – energia, jonka liveyleisö 
ja kameroiden silmät antavat, on ihan 
mieletön. 

Kesän jälkeen koittaa uusi jännittävä 
aikakausi kirjan julkaisemisen myötä. Se 
mitä on edessä, on arvoitus.

– Olen kirjoittanut ja nyt kokonaisuut-
ta viimeistellään. En ole ajatellut sitä, kun 
kirja on esineenä valmis. En tiedä, miltä se 
mahtaa tuntua, kun ihmiset lukevat tai 
kuuntelevat kirjaani. On niin utopistinen 
ja hieno ajatus, että minun kirjaani lue-
taan. Se tuntuu suurelta etuoikeudelta. ❖
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Teksti Ildikó Lehtinen

AJANKOHTAISTA

Suomalaisen rautakauden loppujakson löytö-
materiaali vuoden 1000 jKr. ympärillä eroaa 
merkittävästi muun Euroopan aineistosta. Suo-
malaisena erityispiirteenä ovat tekstiililöydöt, 
jotka ovat säilyneet korujen ja metalliesineiden 
välittömässä yhteydessä. Löydöt ovat ajalta, 
jolla muualla Euroopassa vallitsi kristinusko ja 
esineetön hautaustapa. Suomessa elettiin vielä 
esihistoriaa, ja vainajat haudattiin alueelleen 
tyypillisissä vaatteissa ja muun hautavarus-
tuksen kanssa.

Viime vuosina menneisyys on innoitta-
nut metallinetsijöitä, joiden tekemien löy-
töjen perusteella Museoviraston kokoelmiin 
saadaan kokoelmiin vuosittain kymmenittäin 

Uusia koruaarteita esiin

uusia koruja ja koru-
nosia. Samat löy-
tömateriaalit ovat 
innoittaneet myös 
historianelävöittäjiä 
ja kokeellisen arkeo-
logian tutkijoita, ja nostanut uudelleen 
tutkittavaksi kysymyksen rautakauden 
pukeutumisesta – erityisesti vaatteiden 
painosta ja niihin yhteensopivien koru-
jen lujuudesta. Tieteen popularisoitu-
minen nostaa siten arkeologiset löydöt 
tutkijoiden analysoitaviksi uudesta nä-
kökulmasta.

Korujen liikkuvuus tarkoittaa valmiiden 
esineiden, mallien, koristetyylien, raaka-ai-
neiden ja valmistustekniikoiden leviämistä 
alueelta toiselle, mikä luonnollisesti on aina 
yhteydessä ihmisten liikkumiseen ja vuoro-
vaikutusverkostoihin. Yksityiskohtainen mate-
riaali- ja tekniikka-analyysi voi tuottaa tietoa 
paikallisista tai alueellisista korunvalmistuspe-
rinteistä auttaen erottamaan kotoperäiset ja 
tuontikorut. Korukulttuurin kokonaisvaltainen 
tutkimus yhdistyy kulttuuri-, symboli- ja tyyli-
historiallisten näköalojen ohella sosiaalihisto-
riaan tutkittaessa korujen käyttöä ryhmäidenti-
teettien ja statushierarkioiden rakentamisessa 
sekä henkilökohtaisen toimijuuden muotona. 
Korututkimus voi nivoa yhteen luonnontieteel-
lisesti ja kulttuuriantropologisesti suuntautu-
neen arkeologian perspektiivit ja paradigmat 
synnyttäen aikaisempaa analyyttisemmän ja 
monipuolisemman tulkinnan rautakautisesta 
yhteiskunnasta.

Tutkimuksen yhtenä tavoitteena on tuot-
teistaa arkeologiseen löytömateriaaliin perus-
tuva koru nykymallistoon, ottaen huomioon 
arkeologisten tekstiilien koruille asettamat 
vaatimukset. Uudistuotantoon päätyvä löytö 
pyritään valikoimaan metallinetsinnän perus-
teella saadusta aineistosta, jonka tarjoamaa 
tietoa täydennetään hauta-aineiston tarjo-
amalla tiedolla. 

Monitieteisessä tutkimuksessa ovat muka-
na Kalevalaisten Naisten Liitto, kaksi Helsingin 
yliopiston arkeologia, Museoviraston arkeo-
logiset kokoelmat, Suomen kansallismuse-
on konservointiyksikkö sekä Aalto-yliopiston 
Nanomikroskopiakeskus. Metallinetsinharras-
tajien löydöt toimivat innoituksena tutkijoiden 
ja graafikon yhteistyölle, jonka tuloksena on 
korujen taiteellinen muotoilu uustuotantoa 
varten. ❖
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Merkittävä apuraha Kalevalaisten Naisten Liiton tutkimusprojektiin

Kalevalaisten Naisten Liiton elokuussa alkava Maalöydöstä koruksi -tutkimushanke selvittää kulttuurien  
kohtaamisia sekä ihmisten ja esineiden liikkuvuutta Suomessa viikinkiajalta varhaiseen keskiaikaan.  
Hankkeeseen on saatu 150 000 euron apuraha Suomen Kulttuurirahastolta.
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KOLUMNI

Anni Kytömäki

KALEVALAN 35. RUNOSSA Kullervon sisar kertoo, miten hän lapsena eksyi 
marjaretkellä metsään. Salomailla hän koki syvää yksinäisyyttä: ”Siinä istuin 
jotta itkin. Itkin päivän jotta toisen.” Kolmantena päivänä tyttö kapusi kuk-
kulalle ja huusi apua, mutta juro metsä vain torui: ”Elä huua, hullu tyttö, elä, 
mieletöin, melua! Ei se kuulu kumminkana, ei kuulu kotihin huuto.”

Suomalaisia väitetään metsäkansaksi. Totta onkin, että kautta vuosisa-
tojen olemme löytäneet metsästä turvaa. Linnavuorille ja piilopirteille em-
me enää pakene, mutta tänäkin vuonna, covid-19-pandemian saavutettua 
kotimaamme, moni on harkinnut eristäytyvänsä kesämökille. Ratkaisu on 
huono, sillä taudin osuessa kohdalle olemme riippuvaisia taajamiin sidotusta 
terveydenhoitojärjestelmästä. 

Menneinä aikoina, kun tautien parantaminen oli omissa käsissä tai yk-
sinkertaisesti mahdotonta, piilopirtillä kannattikin viipyä ohi kulkutaudin. 
Metsään riennettiin kuitenkin myös muista syistä kuin suojautumaan ruton 
tai sotaväen hyökkäykseltä.

Kansanlaulujen valossa vaikuttaa siltä, että metsään on vetäydytty eten-
kin suremaan. Kun kävelin kesäillalla, Tuomen juurella, Läksin minä kesäyö-
nä käymään ja monet muut laulut kuvaavat yksinäisyyttä ja murhetta, joita 
metsässä on podettu.

Toisaalta metsä on ollut myös kuuntelija, ainut ystävä hädässä. Taivas on 
sininen ja valkoinen -laulussa kertoja vakuuttaa: ”Enkä mä muille ilmoita / 
mun sydänsurujani; / synkkä metsä, kirkas taivas / ne tuntee mun huoliani.”

Joskus kansanlaulu sentään on syntynyt kuvaamaan metsästä löytyvää 
onnea: Tuonne taakse metsämaan -laulussa taivalletaan kohti pirttiä, jossa 
odottaa ”kaunis kultaseni”. Metsä itse kuvataan kuitenkin kolkkona paikkana, 
jonka läpi on jaksettava paarustaa.

Kuulostaa uhkaavasti siltä, että esivanhempamme eivät erityisesti iloin-
neet metsässä. Tein minä pillin pajupuusta lienee pieni poikkeus, vaikka siinä-
kin iloa (?) suitsitaan sanoilla ”toki vain”: ”Metsässä soitan illan suussa / toki 
vain illan suussa. / Hei, soreasti, koreasti pillini soipi / toki vain illan suussa.”

Surusta syntyy helpommin lyriikkaa kuin riemusta, sillä iloinen ihminen ei 
yleensä jouda runoilla. Ehkä meille siksi ei ole oikein säilynyt kaikuja menneiden 
sukupolvien hilpeistä metsäretkistä. Uskon silti, että niitä on ollut – tuskin 
psyykemme niin paljon on muuttunut. Kai ihmiset ennenkin ovat menneet 
metsään paitsi surua, myös iloa ja mitä tahansa vahvaa tunnetta eläessään.

Kun jotain kuohuttavaa ilmenee, mieli helposti kuplii yli, on kyse hyvästä 
tai huonosta uutisesta. Kukin yrittää tasata tunnemyrskyä omalla tavallaan. 
Joku juo tuopin tai useamman, toinen hakeutuu porisemaan ystävän kans-
sa, kolmas suuntaa yksin metsään. Siellä on tilaa itkeä, hihittää ja puhista, 
ja yleensä kotiin palaa tyynempänä kuin lähtiessä oli.

Elämän dramaattisten hetkien jakaminen metsän kanssa kannattaa, 
sillä mitään sanomattakin se vastaa aina jotain. Vain yksi varoitus: tuttuun 
ja turvalliseen metsään kiirehtiessä on muistettava, että jos aluetta ei ole 
suojeltu, metsää ei välttämättä enää ole. Avohakkuu antaa toki tilaa vihan 
kanavointiin, mutta suru ja ilo vaativat haapojen havinaa, kuusten suhua ja 
ehjää sammalmattoa, jolla auringonläikät tanssivat. ❖

Surun ja ilon metsä

Kirjoittaja on hämeenkyröläinen kirjailija ja luontokartoittaja, joka 
aikamatkustelee mielellään, varsinkin menneisyyteen.
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A
nu Ruohoston kosmetiikkatuot-
teissa yhdistyvät sukupolvelta 
toiselle opitut kansanparan-
nuksen taidot ja ikiaikainen 

pyrkimys kauneuteen, mutta myös ny-
kyaikainen kasvilääketiede ja kemia. 
Vähintään yhtä tärkeää tuotteissa on 
kuitenkin niihin kytkeytyvät tarinat, 
kuten karhunsyntytarinaan pohjaava 
Yonasa-tuotesarja. Karhun synnystä 
kertoo myös artikkelin väliotsikoissa 
rakentuva kaunis runo, jonka Ruohos-
to on kirjoittanut.

”Otso on metsä lammen reunalla, 
katsoen Otavaa taivaalla.  
Isäni ylhäällä, Äitini, maaemoni,  
syntynyt olen rakkaudesta maan  
ja taivaan liitosta”

Anumati Naturals sai alkunsa 10 vuotta 
sitten, kun Ruohosto päätti yhdistää kaikki 
oppimansa asiat yhden yrityksen avulla. 
Hän on opiskellut kasvilääketiedettä ja 
kemiaa sekä työskennellyt kosmetologina. 
Sen lisäksi hän on saanut kiinnostuksen 
kasveihin, niillä hoitamiseen ja paranta-
miseen jo verenperintönä, sillä Ruohoston 
äiti ja isoäiti olivat kiinnostuneita kasvien 
parantavista voimista. Yrittäjän suku on 
kotoisin Karjalasta, jossa hänen isoäi-
tinsä isoäiti toimi kansanparantajana ja 
verenseisauttajana. Sen lisäksi suvussa 

Teksti Karoliina Randelin, kuvat Anumati Naturals

Anumati Naturals -luonnonkosmetiikkayrityksen perustaja  
Anu Ruohosto inspiroituu luonnosta ja kansanperinteestä. 

Karhunkämmenistä
voimaa kauneudenhoitoon

on ollut myös shamaaneja. Näitä suvun 
oppeja Ruohosto on kuullut ja omaksunut 
jo lapsuudesta asti. 

Nykyään vanhan kansan opit näkyvät 
esimerkiksi Anumati Naturals -tuotteiden 
raaka-aineissa, kuten katajan käytössä. 
Entisaikalaiset tunsivat esimerkiksi ka-
tajan antiseptiset ominaisuudet hyvin, 
ja käyttivät katajaa niin siivoamiseen kuin 
esimerkiksi keitinvedessä hoitamaan ih-
misiä. Jopa pahoja henkiäkin häädettiin 
puhdistavan katajasavun avulla. Katajalla 
uskottiin olevan haltija, jota pidettiin suo-
peana. Kataja on myös tunnettu suomalai-
suuden vertauskuva sitkeytensä ansiosta. 

Kiinnostus perinteisiin näkyy myös 
Yonasa-tuotesarjassa. Karhun synnystä 
ja metsän kuninkaasta ylipäätään inspi-
roituva tuotesarja kantaa jo ulkoasussaan 
ja nimessään mesikämmenen voimaa. Jo-

na tarkoittaa karhua ja sa tulee sanasta 
silva, joka merkitsee metsää. Yonasa 
kääntyy siis karhumetsäksi. Tuotesar-
jasta on tehty myös koru yhteistyössä 
loitsunauhoja ja muita kauniita koruja 
valmistavan Valgieloitsu-yrityksen pe-

rustajan Heidi Hatakan kanssa. Korussa 
on käytetty sammalakaattia, labradoriit-

tia, koivuvaneria ja poronnahkaa. Ruo-
hostolla on karhuun muutenkin läheinen 
suhde, koska hän kokee samaistuvansa 
otsoon ja sen luonteeseen:

– Karhut ovat toisinaan sosiaalisia, 
toisinaan varsinaisia erakkoja, kuten mi-
näkin, hän kuvailee.

”Parantaja syntyään, luonnon- 
rytmin luoja, sinne menen talven 
viettämään maaemoni huomaan.  
Isäni Otavainen, kulje rinnallani, 
herätä unestani kuunkiertosi  
mukaan”

Kiinnostavien tarinoiden lisäksi itse tuot-
teet tehdään huolella. Kosmetiikan turval-
lisuus varmistetaan tiukkojen kriteerien 
mukaan: Anumati Naturals on ensimmäi-
nen yritys, joka on saanut Madesafe-ser-
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tifikaatin Suomessa. Sertifikaatti varmistaa, ettei 
tuotteissa ole käytetty ihmistä tai luontoa millään 
lailla vahingoittavia myrkkyjä. Ruohoston etunimi, 
Anu, tarkoittaa karjalan kielellä kaunista naista. 
Nimi voi tosiaankin olla enne! Karjalaisista suku-
juuristaan ylpeä yrittäjä näkee kauniin ihmisen 
kokonaisuutena. Holistisuus, eli asioiden näkemi-
nen kokonaisuutena, kuuluu myös Anumati Natu-
rals -tuotteiden filosofiaan. Kasvi nähdään koko-
naisuutena luonnonkosmetiikan valmistamisessa. 

Kokonaisuuksien ymmärtämisen lisäksi Ruo-
hosto on erityisen innoissaan luonnonkosmetii-
kan valmistamisesta myös kemistin näkökulmasta. 
Elävien raaka-aineiden kanssa työskentely ja kas-
vien välisen synergian löytäminen on paljon mie-
lenkiintoisempaa kuin tavanomaisen kosmetiikan 
valmistaminen, missä luodaan pitkälle prosessoitu 
raaka-aine. Niissä ei hänen mukaansa ole enää juuri 
sitä alkuvoimaista energiaakaan jäljellä. Tuotteiden 
valmistaminen lähtee Ruohostolla ihon tarpeen 
mukaan, alkaen siitä, onko tuote tarkoitettu esi-
merkiksi nuorelle vai aikuiselle iholle. Sen jälkeen 
hän aloittaa tutkimustyön ja miettii ihon ja eri kas-
vien välistä yhteistyötä. Esimerkiksi Desert flower 
(Aavikonkukka) -kasvoöljy hoitaa kuivaa, aikuista 
ihoa antaen sille kosteutta ja vitamiineja. Öljy saa 
voimansa muun muassa kaktuksen kukista. Kuivalla 
aavikollakin kukkiva kaktus kuvastaa jo ajatuksen 
tasollakin haastavista olosuhteista huolimatta ku-
koistavaa kauneutta.

”Voimaannuta taivaan ja maan voimat,  
sydämeni tuleva viisaus, metsään kotini 
teen, jossa synnyin tähän maailmaan”

Kansanperinteen ja luonnon tärkeys näkyi Ruo-
hoston elämässä jo lapsuudessa ja näkyy edelleen. 
Hän menee säännöllisesti toiselle työpisteelleen 
metsään, paitsi tutustumaan raaka-aineisiin, mut-
ta myös hoitamaan omaa hyvinvointiaan. Lapsuu-
dessaan Ruohoston perhe oli nykyisen trendin, 
puhtaan, luomun ja lähiruoan, edelläkävijöitä. Juo-
mavesi saatiin lähteestä ja puhdas ruoka oli itses-
täänselvyys. Hän uskookin rakkauden puhtaisiin 
raaka-aineisiin syntyneen jo lapsuudenkodissa. 
Tämän suomalaisen luonnon ja kansanperinteen 
arvostamisen Ruohosto haluaa myös välittää eteen-
päin, paitsi omille lapsilleen, mutta myös laajem-
malle yleisölle omien tuotteidensa avulla. 

– Meillä on niin valtavan hieno kulttuuri ja sen 
tarinat, että ne tulisi kyllä saada entistä laajemmin 
esille. Puhdas luonto ja toisaalta mystiikka, niiden 
avulla voisi kansainvälisestikin kertoa kaikille keitä 
me suomalaiset olemme ja missä meidän juurem-
me ovat. ❖

INFO

https://anumatinaturals.fi/

https://www.facebook.com/anumatinaturals/

https://www.instagram.com/anumatinaturals/
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Teksti ja kuvat Sinikka Piippo

Luonnolla on merkittävä vaikutus ihmisen fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin.  
Mikäli se yhteys on katkennut, luontoon tutustumisen voi aloittaa vaikkapa  

villivihanneksia keräämällä.

T
alvi saattaa olla rankka aika niin 
mielelle kuin keholle. Ainakin 
eteläsuomalaisille mennyt talvi 
pimeydessään ja sateisuudes-

saan on ollut erityisesti kuntoa koetteleva. 
Tarvitsemme vuodenaikoja. Se tarve on 
ainakin meissä vanhemmissa, jotka olem-
me tottuneet niihin, lepäämään talvella, 
lumen peitteessä samoin kuin luonto itse. 
Ja sen jälkeen hiljalleen ja yhä kiihtyväs-
sä tahdissa heräämään keväällä yhdes-
sä luonnon, puiden, kasvien ja eläinten 
kanssa. 

Ihmiset on luotu elämään luonnon 
rytmien mukaan. Vuosituhansien muistot 
elävät meissä luonnon yhteydestä ja sen 
mukaan elämisestä. Vasta viime aikoina 
yhä useammat ihmiset ovat menettä-
neet tämän yhteyden. Ja kuitenkin yhteys 
luontoon on juuri se mitä tarvitsemme. 
Suuri osa pahasta mielestä, yksinäisyy-
destä, merkityksen katoamisesta johtuu 
juuri tästä. Juuremme ovat katkenneet. Ja 
juurien uudelleen kasvatus on vaikeaa, jos 
olemme jatkuvasti sisätiloissa, betonin ja 
hälyn keskellä. Mutta mahdotonta se ei 
ole. Voimme luoda yhteyden uudelleen. 
Sehän on vain meistä itsestämme kiinni.

Luonto, luontoyhteys ja 
kasvien voima

Luonnonympäristöt

Luonnonympäristöillä ja viheralueilla on 
todettu olevan suurta vaikutusta mie-
lenterveydelle ja fyysiselle terveydelle. 
Metsät ja luonto ovat osa perintöämme. 
Sairastumme fyysisesti ja henkisesti il-
man yhteyttä luontoon. Hyvinvointimme 
liittyy olennaisesti luonnon monimuotoi-
suuden säilymiseen ja tasapainoiseen 
ekosysteemiin. Hermostomme, hermos-
ton välittäjäaineet ja hormonit liittyvät 
monimutkaisella tavalla yhteen, alkaen 
ajatuksistamme ja tunteistamme. Suuri 
osa terveysongelmista johtuu stressistä 
suoraan tai epäsuorasti. Jatkuva stressi 
vaatii enemmän kuin henkilöllä on ener-
giaa, joten immuunipuolustus heikkenee, 
ruoansulatus ja aineenvaihdunta häiriin-
tyvät, samoin hormoni- ja aivotoiminta, 
ilmenee allergioita ja autoimmuunitaute-
ja. Iän karttuessa elimistömme sopeutu-
miskyky vähenee ja stressin negatiiviset 
vaikutukset korostuvat.  

Tärkeimmälle sijalle viheralueiden ja 
metsien terveysvaikutuksissa nousee mie-
li. Luontoympäristö parantaa mielialaa. 
Metsä tehoaa mieleen rakennettua puis-
toa paremmin. Puut ja metsät tarjoavat 

virkistystä, kulttuurielämyksiä, henkistä 
ja esteettistä iloa. Metsiin voi tehdä pik-
nikkejä, syödä ja viettää aikaa perheen ja 
ystävien parissa kauniissa ympäristössä. 
Puut varsinkin keväällä ja kesällä erittä-
vät hengitysilmaan haihtuvia öljyjä, joilla 
on elvyttävää vaikutusta mieleemme ja 
ne lisäävät immuniteettiamme estäen 
tauteja ja tulehduksia.

Metsissä vaeltelu vähentää henkistä 
pahoinvointia ja lisää elinvoimaa ja hyvän 
olon tunteita. Metsä parantaa keskitty-
miskykyä ja helpottaa loppuunpalaneen 
oloa. Masennus ja muut henkiset häiriö-
tilat vähenevät. Unettomuus vähenee. 
Energiataso nousee, mieliala paranee: 
levottomuus, ahdistus, kiukku, sekavuus, 
impulsiivinen käyttäytyminen, väsymys 
ja pelot vähenevät. Ihminen pystyy pa-
remmin ottamaan vastaan elämän har-
mit ja muutokset ja selvittämään elämän 
umpisolmuja luovasti. Fyysisen kunnon 
paraneminen lisää mielen hyvinvointia.

Virkistystä kevääseen  
ja alkukesään

Talvisin kuntomme saattaa pahasti ra-
pistua. Liikunta on vähäistä, valosta on 
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”Metsissä vaeltelu  
lisää elinvoimaa ja  
hyvän olon tunteita.”

puutetta, ruokavalio on sitä sun tätä. Oles-
kelemme paljon sisäilmassa ja ihomme 
on paksusti vaatteilla peitettynä, jolloin 
elimistömme jää vaille puhdistavaa hap-
pea. Kuonan kertymisestä kärsivät eten-
kin suolisto, maksa, munuaiset ja iho. 
Väsyttää, päätä särkee, paino nousee ja 
iho näyttää huonokuntoiselta. Keväällä 
vauriot paljastuvat ja herää halu saada 
keho ja mieli jälleen kuntoon. Kasveilla ja 
liikunnalla se onnistuu hyvin.

Elimistön puhdistuessa elinvoima li-
sääntyy, olo kevenee ja mieli virkistyy, 
kehon toimintakyky paranee, vastustus-
kyky ja yleiskunto kohenevat ja iho kau-
nistuu. Kotimaiset marjat sisältävät suuria 
määriä monipuolisesti terveyttämme ja 
jaksamistamme hyödyttäviä fenoleja ja 
antioksidantteja. Ennen uutta marjasa-
toa kannattaa syödä pakastinta ahkerasti 
tyhjäksi. Jos pakastemarjoja ei ole itsellä 
varastossa, marjajauheet ja –rouheet ovat 
käypiä korvikkeita. Tyrnimehu on piristävä 
tapa aloittaa päivä. 

Villivihannekset

Suomen villivihanneslajeista 45–60 on 
yleisiä luonnonvaraisilla kasvupaikoilla ja >



Meditaatio-ohje  
luontoyhteyteen

Mene luontoon. Esimerkiksi ison 
puun alle. Sulje silmät ja hengitä muu-
tama kerta syvään. Visualisoi ympä-
rillesi violettia valoa. Tunne kuinka 
jalkasi imeytyvät maahan. Olet kuin 
puu. Tunnet kuinka jalkapohjistasi 
levittäytyvät juuret kaikkialle syvään 
maahan. Juuresi punoutuvat puiden 
juurten lomaan. Yhteytesi maahan 
palautuu. Voimasi palautuvat, mielesi 
kirkastuu, tunnet yhteyden elämään 
ja sen ihmeeseen ja pyhyyteen.

noin 30 kult-
tuuriympä-

ristöissä. 
Villivihan-
neksia 
voi kerätä 
puhtailta 

paikoilta ja 
jos on oma 

piha, sinne voi 
jättää kaistaleen 

villivihanneksia varten. Omalle pihalle 
niitä voi myös siirtää kasvamaan. Puiden 
lehdille ja neulasille tarvitsee maanomis-
tajan luvan, ruohokasveille ei, kunhan on 
maltillinen keruussaan. Toisen pihamaalle 
ei tietenkään voi mennä.

Villivihanneksia on tarjolla ennen vil-
jeltyjen kasviemme satokauden alkua. 
Talven jälkeen keväällä ne sekä tuovat 
kuntoa että puhdistavat elimistöä. Villi-
vihanneksia on paljon ja käyttötapoja on 
lukuisia. Niillä saa lisää makua ruokiin. Ne 
ovat viljeltyjä kasveja maukkaampia, sillä 
viljelyyn on valikoitu kasvatettaviksi mie-
donmakuiset kasvit. Villivihannessalaatit 
puhdistavat myös tehokkaasti elimistöä.

Villivihanneksissa on runsaasti bioak-
tiivisia aineita ja ihmisen terveydelle hyö-
dyllisiä puolustusmolekyylejä. Myös niiden 
terveelliset ainesosat toimivat keskenään 
yhdessä tehostaen toistensa vaikutuksia. 
Villivihanneksissa on vähän kaloreita, jo-
ten niillä voi keventää ruokavaliotaan. 
Painonhallinnan ohella villivihanneksilla 
on lukuisia muita terveyttä edistäviä vai-
kutuksia kuten lisääntynyt mielenvirkeys, 
stressin väheneminen, parantunut suo-
liston toiminta, parempi immuniteetti ja 
tulehdusten esto.

Luontoon, pihaan ja puutarhaan lähtö 
villivihanneskeruuseen jo virkistää mieltä 
ja kehoa. Kevään ja alkukesän metsäret-
killä voi napostella nuoria koivun lehtiä, 
pihlajan silmuja ja kuusenkerkkiä. Niissä 
on paljon C-vitamiinia ja muita immuni-
teettia vahvistavia aineosia. Varsinkin al-
kukesällä luonnosta saa hyvin voikukan, 
piharatamon, maitohorsman, siankärsä-
mön, poimulehden, vuohenputken, ketun-
leivän sekä vatun lehtiä. Näitä kannattaa 
kerätä ja kuivata viherjauheeksi. Lehtivih-
reä puhdistaa ja emäksisöi kehoamme 
tehokkaasti ja edesauttaa happamuuden 
vähenemistä elimistöstä. 

Voikukka

Voikukka on ehkä paras puhdistavista yr-
teistä, sillä sen vaikutus kohdistuu moni-
puolisesti maksaan, munuaisiin ja ihoon. 
Se vahvistaa ja virkistää. Sen lehdet lisäävät 
virtsaneritystä, mutta juuri tehoaa parem-
min maksaan. Voikukan maksan toimintaa 
parantava ja diureettinen vaikutus laih-
duttaa. 

Keväiseksi vahvistavaksi ja puhdista-
vaksi teekuuriksi suositellaan kupillinen 
kahdesti päivässä jopa 4–6 viikkoa. Voi-
kukka sopii erityisesti ruoansulatusvaivoi-
hin, täyteyden tunteeseen, ilmavaivoihin, 
ummetukseen, maksa- ja sappi-
vaivoihin sekä laihdutukseen. 
Teenä ja kylpyvedessä se 
auttaa munuais- ja virt-
satievaivoihin, kroonisiin 
reumaattisiin vaivoihin, 
kihtiin, ihottumiin, sellu-
liittiin ja epäpuhtaaseen 
ihoon.

Nokkonen

Nokkonen on todellinen terveys-
pommi: siinä on runsaasti ja monipuo-
lisesti vitamiineja ja kivennäisaineita ja 
muun muassa ubikinonia. Nokkosella voi 

parantaa yleiskuntoaan, ennaltaehkäistä 
sairauksia ja flunssaa, poistaa voimatto-
muutta niin henkisellä kuin elimellisellä 
tasolla. Nokkonen parantaa hemoglobiinia 
ja sen folaatti aktivoi energiatasoja ja fyy-
sistä kuntoa parantavaa metioniiniamino-
happoa. Sen runsas ubikinoni edesauttaa 
jaksamista. Parasta onkin käyttää talvisen 
nokkosvarastonsa loppuun ennen uuden 
tuoreen sadon ilmaantumista. Onnek-
si nokkosta saa ostaa myös kuivattuna. 
Omat viimesyksyiset kuivatut villivihan-
nekset voi käyttää viherjauheseoksina ja 
ripotella runsaasti eri ruokiin. Nokkosta 

on hyvä lisätä ruokiin läpi vuoden. Tuo-
reista nokkosista ja muista villivi-

hanneksista tehdyt letut ovat 
hienoa alkukesän ruokaa! 

Kerää nokkosensiemeniä 
syyskesällä talvivaras-
toksi. Ruokalusikallinen 
kuivattuja siemeniä aut-
taa jaksamaan seuraa-

vaan kevääseen. ❖

Kirjoittaja on suomalainen kas-
vitieteilijä, joka on julkaissut useita 

teoksia kasveista ja luonnonlääkinnästä.
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M
inna Pyykkö kokee olevansa ennen kaikkea mat-
kaopas, joka on työssään Ylen luontotoimitta-
jana saanut oivaltaa, miten paljon lähellämme 
tapahtuu. Sen kaiken äärelle on ilo viedä myös 

radion kuuntelijat.
Minnan oma luontosuhde rakentui jo lapsena. Hänen 

omana oppaanaan oli isä, jonka kanssa retkeiltiin ”tunne 
edellä” leikkien ja tutkien. Perheen kanssa Minna teki myös 
Lapin-matkoja, joista luontoelämysten sijaan painuvimpina 
mieleen jäivät yhdessä vietetty aika, yöt Sopu-teltassa sekä 
aamunkosteat makuupussit.

Kun oli aika pohtia tulevaa ammattia, Minnan vaaka-
kupissa olivat niin biologia ja psykologia kuin taide, jonka 
maailma oli avautunut niin ikään isän myötävaikutuksella. 

– Päädyin opiskelemaan biologiaa, vaikken varsinainen 
luonnontieteilijä ollutkaan. Ennen kaikkea olin vaikuttunut 
ihmisistä, jotka tutkivat luontoa ja lumoutuivat pienimmis-
täkin yksityiskohdista, Minna kertoo.

Yleisradioon Pyykkö päätyi sijaisuuden kautta. Työ luonto-
toimittajana on vienyt Minnan tapaamaan lukuisia kiinnosta-
via ihmisiä ja avannut silmät katsomaan lähellä olevaa. Vuo-
sien saatossa oma luontosuhde on syventynyt entisestään. 

– Luonnossa on aina paljon sellaista, mitä kukaan ei vie-
lä tiedä. Itse olen yhä kiinnostuneempi myös mytologiasta 
ja vanhasta ajattelusta. Kansalla on ollut luonnosta paljon 
intuitiivista tietoa, jonka tiede on tehnyt todeksi.

Ainutlaatuisen monimuotoisuuden puolestapuhuja 

Johtotähdekseen Minna sanoo työssään luonnon moni-
muotoisuuden arvon, jonka merkityksestä elämän jatkumi-
sen kannalta hän aikoo puhua entistä enemmän. Ajatuksen 
luonnon ja lajien kirjon arvokkuudesta Minna haluaa välittää 
myös omille lapsilleen. Luonnossa oleminen on perheelle 
elämäntapa.

– Luontoretkeily on perheellemme kuitenkin enemmän 
arkista olemista ja vapaata tekemistä, mitään lajisulkeisia 
meillä ei harrasteta, Minna naurahtaa ja kertoo, kuinka lapset 
ovat välillä huvittuneinakin seuranneet äitinsä innostunei-
suutta vaikkapa lantakuoriaisten kakkakasojen dynamiikasta. 

”Luonto tarjoaa 
loputtomasti ihmeteltävää”

MINÄ JA LUONTO

Teksti Satu Laatikainen, kuva Petteri Saario

Luontotoimittaja Minna Pyykkö vie kuuntelijansa viikosta toiseen hämmästelemään  
lähiluonnon lumovoimaa. Luonnon ainutlaatuisuus saa Pyykön pysähtymään kaikkina vuodenaikoina.

Perhe viettää yhdessä aikaa muun muassa saaristossa, 
jossa pelkistetyssä miljöössä voi seurata muun muassa muut-
tolintujen laskeutumista sumussa. Vasta aamun valjetessa 
selviää, mitkä linnut ovat lähteneet tai jääneet.

Kevään ja syksyn tunnelmat ilmiöineen eri seuduilla 
inspiroivat myös taiteilijaa Minnassa. Hienoja hetkiä Minna 
sanoo tallentaneensa esimerkiksi Mäntyharjun metsäisissä, 
järvien täplittämissä maisemissa.

– Utön saarella olen maalannut puolestaan paljon ru-
pikonnia, joiden kutukiihkoa on jännittävää seurata, Minna 
kuvailee.

Juuri ainutlaatuiset hetket ja yksityiskohtien mittaamat-
tomuus ovat asioita, joihin toimittajan ja taiteilijan katse 
erilaisissa luontoympäristöissä tarttuu.

– Itseäni hämmästyttää vaikkapa se, että Suomessa 
on lähes 900 sammallajia, jotka ovat kaikki sopeutuneet 
elinympäristöönsä. Vanhat metsät ovat täynnä tällaisia yk-
sityiskohtia ja kerroksia, ja joka kohdassa on pientä pienen 
päällä. Sellaisen kokeminen pysäyttää. ❖

”Luonnossa  
oleminen on 
elämäntapa.”
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M
etsäkulttuuri on laajassa 
mielessä ihmisen ja met-
sän välistä vuorovaikutusta 
menneestä tulevaan: ihmi-

sen yhteisönsä jäsenenä sosiaalisissa yh-
teyksissä jakamia metsään liittyviä tietoja, 
taitoja, käytäntöjä, perinteitä, merkityksiä, 
käsityksiä, arvoja, uskomuksia, mielipiteitä 
ja toimintatapoja. 

Reetta Karhunkorva listaa, että met-
säkulttuuria ovat esimerkiksi metsään 
liittyvä puhe, kieli ja ajattelu sekä elinkei-
not ja ammatit, harrastukset, kuvataide, 
musiikki ja kirjallisuus sekä metsäiset 
kansallismaisemat ja metsä suomalai-
suuden symbolina ja henkisenä kotina. 
Yksilölliset metsäsuhteet rakentavat yh-
teistä metsäkulttuuria ja metsäkulttuuri 
vaikuttaa metsäsuhteisiin. Metsähistoria, 
metsäkulttuuri ja metsäsuhteet luovat 
tulevaisuuden metsäsuhteita ja metsä-
kulttuuria.

Metsäkulttuuriasiantuntijan mukaan 
ihmisten metsäsuhde on muuttunut val-
tavasti vuosien saatossa. Aiemmin metsät 
olivat arkinen elinympäristö ja ennen kaik-
kea työn ja toimeentulon lähde. Toisaalta 

Teksti Sirkka-Liisa Mettomäki

Reetta Karhunkorva toimii vastaavana metsäkulttuuriasiantuntijana  
Suomen Metsämuseossa Lustossa. Hän toimii myös asiantuntijana meneillään  

olevassa Suhteeni metsään -muistitietokeruussa.

Metsäkulttuuri 
on ihmisen ja metsän välistä 

vuorovaikutusta

metsä on ollut ihmiselle ankara vastus ja 
toisaalta sen avulla on selviydytty. Ny-
kyisin metsä on yhä harvemmalle työn ja 
toimeentulon lähde tai arkinen elinympä-
ristö. Sen sijaan metsät ovat pääasiassa 
henkisen hyvinvoinnin ja virkistäytymisen 
paikka. Myös ympäristöhuolet ja metsien 
käyttöön liittyvät ristiriidat sävyttävät 
nykyihmisen metsäsuhdetta.

Näinä globaalien ympäristöongelmien 
aikoina ei voi säästyä metsää ja ylipäätään 
luontoa koskevilta huolilta. Ongelmat ovat 
suuria ja levittyvät laajalle, ja Suomessa 
asiat ovat moneen muuhun maailman-
kolkkaan verrattuna hyvin. Aina on kui-
tenkin parantamisen varaa, esimerkiksi 
monimuotoisuuden suojelussa. Reetta 
Karhunkorvan erityinen huoli liittyy maail-
manlaajuisten haasteiden lisäksi ehkä eni-
ten siihen, miten Suomessa pystyttäisiin 
käymään aidosti rakentavaa keskustelua 
metsiin liittyvistä erilaisista tavoitteis-
ta ja siten rakentamaan kokonaisuutena 
kestävämpää elämäntapaa. Vuonna 2015 
aloittaneen monitieteisen BIOS-tutki-
musyksikön esittämä ajatus ekologisesta 
jälleenrakentamisesta on Karhunkorvasta 

todella kiinnostava ja hänestä metsillä voi 
olla siinä keskeinen rooli.

Reetta Karhunkorva, olisi  
kiinnostava tietää omasta metsä-
suhteestasi. Miten ajauduit, vai 
hankkiuduitko metsäalalle?

– En koe olevani metsäalalla, työskentelen 
museoalalla Suomen Metsämuseo Lus-
tossa metsäkulttuurin, metsähistorian 
ja metsäsuhteiden parissa. Valtakunnal-
lisessa metsäkulttuurin vastuumuseossa 
tehdään toki tiivistä yhteistyötä monien 
metsään liittyvien toimijoiden kanssa. 
Metsämuseoon töihin päätyminen ei eh-
kä ollut täysin sattumaa. Oma metsäinen 
taustani on vaikuttanut siihen, että ensin-
näkin päädyin aikoinaan tekemään folklo-
ristiikan gradun lasten metsäsuhteesta ja 
sittemmin hakeuduin töihin juuri Lustoon. 
Olen kotoisin maaseudulta metsien kes-
keltä ja sukuni sekä lapsuudenperheeni 
elämäntarina ja -historia linkittyvät met-
sään. Metsää pidän henkisenä kotinani 
ja viihdyn siellä edelleen vapaa-ajalla-
ni. Lustossa olen työskennellyt vuodesta 
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2006 lähtien monenlaisissa tehtävissä, 
kokoelmien ja näyttelyiden parissa, ja nyt 
vastaavana metsäkulttuuriasiantuntijana.
 

Mikä on sinun erityisin  
metsäkokemuksesi? 

– Monet lapsuusmuistoni sijoittuvat met-
sään ja leikkeihin siellä, yksin tai sisarus-
ten kanssa. 11-vuotiaana löysin erityisen 

hienon metsäalueen kotini läheltä. Edel-
leen muistan tarkalleen, millaista sam-
malta ja millaisia mielikuvitusta ruokkivia 
maastonmuotoja siellä oli. Niitä myötäil-
len rakensin paikalle ”majan”, joka siirtyi 
myös päiväkirjani sivuille. Sinne kuvailin 
majan yksityiskohtaisesti ja myöhemmin 
päiväkirjassa surin majan kohtaloa syys-
myrskyissä. 

Aikuisiällä erityinen metsäkokemus on 
esimerkiksi parin vuoden takainen eksymi-
nen tutuissa kotimetsissä suppilovahve-
roiden perässä rymytessä. Silloin pystyin 
hyvin eläytymään entisaikojen metsän-

Reetta Karhunkorva on nyt opintovapaalla 
metsäkulttuuriasiantuntijan tehtävästään ja 
työskentelee väitöskirjansa parissa.  

”Nykyisin metsä on yhä harvemmalle  
työn tai toimeentulon lähde.”

peittouskomuksiin, niin kummallista oli 
eksyä tutussa metsässä.

Mitä metsään liittyvää  
haluaisit välittää eteenpäin? 

– Rakkauden, kiinnostuksen ja arvostuk-
sen metsäluontoa kohtaan sekä metsässä 
liikkumisen ja olemisen, metsän havain-
noimisen taidot. Näitä olenkin aktiivisesti 
siirtänyt omille lapsilleni, joiden kanssa 
paljon liikumme metsäluonnossa. Tähän 
meillä on Savonlinnassa asuvina todella 
hyvät mahdollisuudet. ❖ >
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Suomalainen metsäsuhde valittiin Luston aloittees-
ta Unescon kansalliseen elävän perinnön luetteloon 
ensimmäisten ilmiöiden joukossa vuonna 2017. 
Ks. https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/

Muistitietokeruu liittyy Metsämiesten Säätiön rahoittamaan Metsä-
suhteet yhteiskunnallisessa muutoksessa -tutkimushankkeeseen, 
joka toteutetaan vuosina 2019–2022.  

Monitieteisen hankkeen johtaja on talous- ja sosiaalihistorian 
dosentti Jaana Laine Helsingin yliopistosta ja lisäksi hankkeessa 
toimivat väitöskirjatutkijoina YTM Tuulikki Halla ja FM Reetta Kar-
hunkorva Itä-Suomen yliopistosta. Hanke koostuu kolmesta osa-
tutkimuksesta, joissa selvitetään metsä- ja luontoammattilaisten 
(Halla), metsänomistajien (Karhunkorva) sekä metsäalan instituu-
tioiden metsäsuhteita (Laine). Tutkimushankkeessa myös arvioi-
daan metsäsuhteiden tulevaisuuskuvia sekä kerätään tietovarantoa 
suomalaisista metsäsuhteista. 

Suomen Metsämuseo Lustossa on työskennelty metsäsuhde-kä-
sitteen parissa vuodesta 2014 lähtien, ja se on todettu hyväksi käsit-
teeksi metsiin liittyvää vuorovaikutusta tutkittaessa. Metsäsuhteita 
ei kuitenkaan tunneta ja tunnisteta riittävän hyvin yhteiskunnassa. 
Tarvitaan ymmärrystä erilaisista metsäsuhteista ja siitä, miten ne 
rakentuvat. Myös siksi Metsäsuhteet yhteiskunnallisessa muutok-
sessa -tutkimushanketta tehdään tiiviissä yhteistyössä Suomen 
Metsämuseo Luston kanssa.

Metsät ovat suomalaisille rakkaita ja tärkeitä; vuonna 2018 
tehdyn selvityksen mukaan jopa 83 % suomalaisista pitää metsää 
itselleen henkilökohtaisesti melko tai erittäin tärkeänä. 

INFO

Suomen Metsämuseo Lusto ja SKS järjestävät Suhteeni metsään -muistitietokeruun. 
Keruu kestää 31.10.2020 asti.

Vaikka kaupungistumisesta ja luonnosta vieraantumisesta pu-
hutaankin paljon, Suomessa metsä on edelleen verraten lähellä. 
Metsä on tärkein luonnonvaramme ja luonnonympäristömme. Met-
sät ovat parhaillaan valtavan kiinnostuksen kohteena ja metsistä 
käydään todella vilkasta yhteiskunnallista keskustelua. Yhteiskunta 
ja metsäsuhteet siinä mukana ovat voimakkaassa muutoksessa ja 
tätä muutosta sekä erilaisia metsäsuhteita olisi tärkeää ymmärtää 
ja tarjota ymmärrystä myös yhteiskunnassa kansalaisille, erilaisille 
metsään kytkeytyville toimijoille ja päättäjille. 

Toivomme, että suomalaiset innostuvat kirjoittamaan metsiin 
liittyvistä ajatuksistaan ja kokemuksistaan. Saamme näin sekä ar-
vokasta tutkimusaineistoa että aineistoa arkistoon läpileikkauksena 
tämän päivän suomalaisten metsäsuhteista. 

Odotamme monenlaisia kuvauksia myönteisistä kielteisiin, vä-
linpitämättömistä intohimoisiin. Usein yhden ihmisenkin metsä-
suhteessa on monia erilaisia ulottuvuuksia, ja metsäsuhde saattaa 
muuttua ja vaihdella eri elämänvaiheissa. Erilaisten metsäkäsitys-
ten ja -tunnelmien lisäksi olemme kiinnostuneita myös esimerkiksi 
metsän omistamiseen tai metsään liittyvän työn tai ammatin he-
rättämistä ajatuksista ja kokemuksista. 

Haastamme kalevalaiset naiset mukaan keruuseen!  
– Ks. www.finlit.fi/keruut
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KOLUMNI

Teksti Anne Korkiakoski

JOTKUT meistä ovat tehneet systemaattisia suunnitel-
mia kohti suurta unelmaa työelämässä, ja toiset meistä 
ovat antaneet sattumalle ja mahdollisuuksille tilaa.  Oma 
polkuni on ollut enemmän jälkimmäistä, eli olen heittäy-
tynyt uusin tilanteisiin, ja kiinnostavia tienristeyksiä on 
tullut tielleni.  

Tein pitkään töitä yrittäjänä markkinointi- ja vies-
tintätoimistoalalla, ja se osui aikaan, jolloin yrittäjyys ja 
viestintä eivät todellakaan olleet ”muodissa”.  Riippumat-
ta työpaikasta, olen aina tehnyt työtä markkinoinnin ja 
viestinnän parissa: tutkijana, kouluttajana, konsulttina, 
asiantuntijatiimin vetäjänä, funktion johtajana ja johto-
ryhmän jäsenenä.  

Työurani alussa en osannut edes kyseenalaistaa, 
ettenkö naisena saisi samoja mahdollisuuksia kuin mitä 
miehillä on. Mitä enemmän tein kansainvälisiä töitä, sitä 
useammin kohtasin maita ja tilanteita, joissa sukupuole-
ni olikin poikkeus.  Yhtiöitä, joissa naiset eivät päässeet 
johtotehtäviin.  Kollegojen työuria, jotka katkesivat avioi-
tumiseen ja lasten syntymään. Vuosien aikana heräsin 
myös siihen, miten suuri vastuu ja vaikutusvalta minulla 
voi olla siinä, että raivaan tietä ja tuen siskoja Suomessa 
ja maailmalla heidän työuransa edistämiseksi.  Tyttöjen 
ja naisten asia on edelleen monessa paikassa se ensim-
mäinen iso vuori ylitettäväksi ennen kuin voimme puhua 
laajemmin kaikkien tasa-arvosta. 

Tänään teen hallitustyötä useammassa organisaa-
tiossa, se on ainoa työni ja täyttää kalenterini. Minut va-
littiin Kalevala Korun hallitukseen vuonna 2015.  Yhtiössä 
ja sen omistajassa yhdistyy todella moni minulle merki-
tyksellinen asia: vahva brändi, design, suomalainen työ, 

Korut ovat kannanotto
naisten asia, merkityksellisyys ja vastuullisuus. Meidän 
historiamme, arvopohjamme, sitoutunut tekemisemme 
ja asialle omistautuminen ovat ainutlaatuista ja totta.  

Me ansaitsemme paremman kaupallisen menestyk-
sen kuin mitä olemme saaneet viime vuosina.  Kulutta-
jakäyttäytymisen ja brändien tutkijan taustalla minua 
harmittaa erityisen paljon se, että vaikka kaikki Kaleva-
la Korussa on juuri sitä, mitä kuluttajat omasta mieles-
tään arvostavat, on tämä edelleen vaikea kääntää face-
book-peukutuksista konkreettiseksi ostopäätökseksi ja 
taloudelliseksi menestykseksi.  

Tämän päivän puheet ja arvostukset näkyvät voimak-
kaasti viestinnässä ja median agendassa, mutta kulut-
tajien todellinen ostokäyttäytyminen seuraa kuitenkin 
hitaasti perässä.  Kalevala Korun vuoksi todella toivon, 
että kestävä design ja vastuullinen tuotanto näkyisi-
vät päivittäisissä päätöksissä, kun kuluttajat kantavat 
päällään merkityksiä ja ostavat niitä lahjaksi läheisilleen. 

Henkilökohtaisesti design ja korut ovat minulle jo-
kapäiväinen kannanotto.  Varsinkin julkiset esiintymis-
tilaisuudet ja viralliset työtilaisuudet ansaitsevat aina 
harkintaa ja määrätietoista valintaa:  mitä viestin tänään 
itselläni.  Näiden vuosien aikana, kun olen ollut Kaleva-
la Korun hallituksessa, olen käyttänyt vain meidän yri-
tyksemme koruja.  Meillä on niin laaja ja monipuolinen 
valikoima koruja, että löydän aina sieltä sopivan sekä 
vaatteeseen että tilaisuuteen.  Ne kaikki ovat minua, ja 
viihdyn niissä kaikissa.  Ne ovat kerroksia taustastani, 
historiastani, ympäröivästä muotokielestä ja arjesta, 
jota elän. ❖

Kirjoittaja on Kalevala Korun hallituksen jäsen. 
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Teksti Amanda Kauranne

Miten kansanperinteen tarinoista luodaan sanatonta musiikkia?  
Miten sujuu pelimannisoitto tai vapaa improvisaatio? Viulisti-säveltäjä  

Meriheini Luoto vie kuulijan Metsänpeittoon - ja vähän muuallekin!

Metsänpeittoa 
soittaen

M
etsänpeittoon joutuessaan 
tuttu metsä yhtäkkiä muut-
tuu vieraaksi ja nurinkuri-
seksi. Sieltä ei löydä enää 

pois eikä sinne eksynyttä löydetä, vaik-
ka metsänpeittoon joutuneet ovat itse 
nähneet etsijät. Usein metsänpeitosta 
on päästy pois, muttei aina, kertoo viulisti 
Meriheini Luoto suomalaisen kansanpe-
rinteen käsitteestä. Se on tuttu, sillä hän 
on julkaissut kaksi albumillista musiikkia 
aiheen inspiroimana. 

– Metsänpeittoon joutuminen ei ole 
ollut kuitenkaan pelkästään negatiivinen 
asia. Kertomuksissa toistuu, että metsä on 
myös huolehtinut ja tarjonnut antimiaan.

Luodon säveltämää Metsänpeitto-
kokonaisuutta esittää yleensä 4-8-hen-
kinen yhtye soittiminaan viulu, ihmisääni, 
puhaltimet ja lyömäsoittimet. Teos ja-
kaantuu kahdelle levylle ja kymmeneen 
kappaleeseen, jotka on äänitetty binau-
raalisilla menetelmillä niin, että kun levyjä  
kuuntelee kuulokkeilla, pääsee musiikista 
nauttimaan tilallisena kokemuksena: ää-
net kulkeutuvat toisinaan kaukaa, liikkuvat 
eri puolilla tilaa ja välillä jopa ympäröivät 
kuulijan.

Ensimmäistä Metsänpeitto-levyä 
kuunnellessa tuntuu, että kuulija kulkee 
tutusta auringonvälkkeisestä metsästä 

tuntemattomaan, jopa pelottavaan met-
sänpeittoon ja jää sinne. Viime syksynä 
ilmestyneellä Metsänpeitto 2 -albu-
milla musiikki soi metsänpeitosta 
käsin ja synkän tiheät tunnelmat 
päättyvät lopulta huikaisevan kirk-
kaaseen valoon. 

– Mitä se tarkoittaa, sen voi 
jokainen tulkita omalla tavallaan, 
sanoo Luoto. 

Miten säveltää metsänpeittoa? 

Luoto perehtyi aiheeseen lukemalla, 
kuuntelemalla kansantarinoita ja yrittä-
mällä ymmärtää konseptia mahdollisim-
man hyvin. 

– Metsänpeitossa tulee ilmi, miten 
pieni osa luontoa ihminen on ja miten 
luonnolla on enemmän valtaa kuin osaam-
me kuvitella, pohtii hän. 

– Perinteessä luonnon voima on tun-
nustettu ehkä paremmin; luontoa on pe-
lätty ja kunnioitettu eikä ole ollut tärkeää 
omistaa luontoa. Se on myös ollut koko 
ajan läsnä tärkeänä osana jokapäiväistä 
arkea.

Metsänpeitto-kokonaisuuden kap-
paleet ovat syntyneet improvisaatioiden 
kautta ja Luoto on tehnyt päätöksiä ää-
nitteiden perusteella. 

– Lähdin liikkeelle metsästä tapah-
tumapaikkana ja hain soundeja ja pieniä 
teemoja metsän äänimaisemista. Olen 
kuvitellut, millaista olisi joutua metsän-
peittoon ja lähtenyt soittamaan niistä 
tunteista käsin - olemme kuitenkin ihmi-
sinä perustarpeilta hyvin samanlaisia kuin 

”Teen musiikkia, 
joka inspiroi itseäni.”
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vuosisatoja sitten. Olen myös miettinyt 
eksymisen ja ulkopuolisuuden kokemus-
ta, eristystä muusta maailmasta, joka soi 
omana kerroksenaan taustalla.

Paljon päätöksiä jää myös soittohet-
keen eikä yksikään konsertti ole saman-
lainen. 

– Olen tehnyt teosten isot linjat ja 
miettinyt improvisaatiometodit eli soit-
tajat tietävät, mitä on tulossa. Kaikkea saa 
varioida ja itse esitystilanteessa on koko 
ryhmällä paljon vapautta valita vaikkapa, 
miten kauan asiat kestävät.

Pitkän matkaa mukana 

Metsänpeiton ensimmäinen osa oli vuon-
na 2015 Luodon maisterikonsertti Sibeli-
us-Akatemian kansanmusiikin aineryh-
mään. Kun hän valmistumisen jälkeen 
vietti kolmisen kuukautta Torontossa Ka-

nadassa vuonna 2016, sai hän tarpeellista 
etäisyyttä asioihin ja tajusi, että haluaa 
muokata konsertista myös äänitteen. Levy 
julkaistiin vuonna 2017 ja se oli myös Teos-
to-palkintoehdokkaana. Samana kesänä 
Luoto oli osana Sibelius-Akatemian Kesän 
nuoret taiteilijat -konserttisarjaa. Siellä 
hän ei halunnut esittää enää samaa kon-
serttia, joten hän sävelsi sille jatko-osan, 
joka julkaistiin vuonna 2019 Metsänpeitto 
2 -albumina. 

Luoto esittää Metsänpeittoa erilaisilla 
kokoonpanoilla sekä soolona elektronii-
kan kanssa. 

– Soittajisto valikoituu aina tilanteen 
mukaan riippuen, millainen esitystila ja 
tilaajan budjetti on. Olen soittanut Met-
sänpeittoa vaikka missä, hän nauraa. 

– Teknobileissä, Kaustisen kansan-
musiikkijuhlilla, taidemuseossa, klassisen 
musiikin kontekstissa ja Flow-festivaalilla 

Helsingissä mi-rage-triona lyömäsoittaja 
Minna Koskenlahden ja äänisuunnittelija 
Kaj Mäki-Ullakon kanssa.

Tämän vuoden huhtikuussa Metsän-
peitto-kokonaisuus oli tarkoitus esittää 
Kalle Vainion orkesteroimana versiona 
Tapiola Sinfoniettan kanssa. Korona-pan-
demia kuitenkin peruutti konsertit. 

– Orkesteriversion peruuntuminen oli 
iso takaisku, mutta toivon, että se toteu-
tuu kuitenkin tulevaisuudessa.

Mikäli koronatilanne antaa myöten, 
kuullaan Metsänpeittoa elokuussa pie-
nemmällä kokoonpanolla Turussa Sibe-
lius-museon pihalla. 

Ajankohtaista musiikkia 

Binauraalinen äänitystekniikka valikoitui 
alkujaan Metsänpeiton tallennustavaksi, 
sillä musiikki oli suunniteltu tilallisesti 

Kuva Saku Soukka

>
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koettavaksi Musiikkitalon Organo-salis-
sa. Ensimmäisen albumin kanssa ääni-
tystavan erityisyys opittiin yrityksen ja 
erehdyksen kautta äänisuunnittelija Kaj 
Mäki-Ullakon kanssa Karkkilassa Högfor-
sin rautaruukilla. Toisella albumilla ääni-
tystavan mahdollisuudet osattiin jo heti 
valjastaa käyttöön Karjaan Pyhän Katarii-
nan kirkossa. Äänitystekniikassa se, missä 
kohdassa tilaa soittajat musisoivat, välit-
tyy suoraan kuulijan korvaan. Se puhut-
telee erityisesti tänä eristyksen aikana: 
levyjä kuulokkeilla kuunnellessa todella 
tuntuu, että se imaisee kuulijan toisenlai-
seen tilaan, ensin metsäiseen maisemaan 
ja sieltä metsänpeittoon monenlaisine 
vaiheineen. 

Teos saa myös miettimään ihmisen 
ja luonnon suhdetta, vaikkei se olekaan 
julistavaa. 

– Musiikkini ei ole suoranaisesti kan-
taaottavaa, mutta minusta taide on juuri 
nyt tärkeää. Se voi tarjota merkitystä elä-
mään ja apua hetkessä pysähtymiseen, 
miettii Luoto. 

Perinne ja moderni kohtaavat 

– Minua kiehtoo erityisesti sellaisen vuosi-
satojen takaisen, ehkä eristyksissä olleen, 
pelimannin mieli. Mistä musiikki silloin 
syntyy kun ei kuule muiden soittoa? Sii-
hen tilaan emme enää pääse, mutta eh-
kä tekemistä voi lähestyä siltä kannalta, 
Luoto pohtii. 

Hänet tunnetaan muusikkona, jota 
genremääritelmät eivät rajoita. 

– Teen musiikkia, joka inspiroi itseäni. 
Musiikillinen menneisyyteni on siinä läsnä 
aina, vaikken itse kaikkea tiedostaisikaan. 

Viulun varteen Luoto asteli nelivuo-
tiaana. Klassisen viulunsoiton opettaja 
oli kansanmusiikkimyönteinen ja tärkeä 
kokemus nuorelle soittajalle olivat kaus-
tislaisen viulisti Mauno Järvelän pedago-
giikkaan perustuvat Näppäri-kurssit, joilla 

Luoto näki ensi kertaa satapäisen joukon 
omanikäisiään soittajia. 

– Siellä minulle syntyi viulistin identi-
teetti. Yhteissoitto ja yhdessä luominen 
on ollut minulle aina ”se juttu” niin klas-
sisessa kuin kansanmusiikissakin. Jatkoin 
soittoa kouluajat, vaikka välillä kyllästyin 
ja soitin kaikkea muuta, kuten steelpan-
nuja. Yläasteeni musiikinopettaja Ari Vii-

taselta opin avarakatseisuutta: kaikista 
äänistä voi syntyä musiikkia ja kaikki on 
musiikissa sallittua!

Luoto jatkoi Sibelius-lukioon, jossa 
perustettiin lukuisia eri genrejen yhtyei-
tä. Heti ensimmäisellä viikolla syntyi ny-
kykansanmusiikkiyhtye Hohka, joka oli 
Luodon elämässä aktiivinen 11 vuoden 
ajan. Lukioikäisenä hän myös haki ja pääsi 

”Luonnolla on  
enemmän valtaa  
kuin osaamme  
kuvitella.”
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myös kansanmusiikin nuorisokoulutuk-
seen Sibelius-Akatemialle, jossa opiskeli 
kaksi vuotta ennen kandidaatin- ja mais-
terinopintojaan. 

Maisterivaiheeseen mennessä oli 
myös kokeellinen musisointi tullut osak-
si hänen repertuaariaan. Hän alkoi en-
sin yhdistää soittoon laulua ja otti myös 
kursseja musiikkiteknologian osastolta. 

– Opintojen loppuvaiheessa löysin va-
paan improvisaation kentän ja maailmani 
avartui kertarysäyksellä. Rohkaistuin it-
sekin soittamaan täysin vapaista lähtö-
kohdista ja se tuntui omalta ja jotenkin 
myös tutulta.

Teknologiaa ja pelimannin  
mielenmaisemaa 

Luoto työskentelee nyt toista vuotta Tai-
teen edistämiskeskuksen myöntämällä 

taiteilija-apurahalla. Metsänpeiton lisäksi 
hän on tehnyt kokeiluja teknologian pa-
rissa sekä Muistikuvia-esityksen tanssi-
taiteilija Valtteri Raekallion kanssa, jonka 
kanssa työskentely jatkuu. 

– Haluan edelleen jatkaa improvisaa-
tiota ja myös performanssitaide, erikoi-
semmat esitysmuodot sekä teknologian 
haltuunottaminen kiinnostavat. Marras-
kuussa esitin SOLA festivaalilla demon lii-
kesensorilla toteuttamastani melko leik-
kisästä ja kokeilevasta kappaleesta, jossa 
käytän myös Max/MSP:tä. Se on visuaali-
nen ohjelmointikieli tietokoneelle, jonka 
avulla tehdään musiikkia ja multimediaa.

Myös perinteisempi yhteissoitto on 
tullut tutuksi Akkajee-duossa alttoviulisti 
Iida Savolaisen kanssa. Kaksikon ensilevy 
Akkajee ilmestyi vuonna 2013 ja heidän 
toinen levynsä ennätettiin äänittää nyt 
keväällä Lammaskallion Audiossa Tuu-

sulanjärven rannalla ennen korona-pan-
demiaa. 

– Siinä käytössä ovat tavallisemmat 
äänitysmenetelmät. Olemme myös teh-
neet kerroksia kappaleisiin päällekkäisää-
nityksinä ja niitä pitäisi tehdä vielä vähän 
lisääkin, kunhan ensin uskaltaudumme 
samaan tilaan, Luoto naurahtaa. 

Levy ilmestyy näillä näkymin syksyllä.  
– Perinteessä inspiroi tekemisen tapa. 

Kansanmusiikissa ei ole vahvoja estetiikan 
normeja, vaan jokainen voi löytää omat 
tapansa tehdä, ja se on aina ollut olen-
nainen ja hyväksytty osa tekemistä. Kan-
sanmusiikissa on myös osana sukupolvien 
jatkumoa - siinä on jokin syvä inhimillisyys 
ja perspektiivi tekemiseen ja olemiseen. ❖

Kuva Kalle Vainio
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Kaunokirjallinen  
tietopaketti
PATRIK SVENSSON on ruotsalainen kult-
tuuritoimittaja. Vuonna 2019 ilmestynyt 
Ålevangeliet. Berättelse om världens mest 
gåtfulla fisk on hänen esikoisteoksensa, 
jonka on suomentanut Maija Kauhanen.

Tavallisesti uuden kirjan avatessaan 
lukija on alusta alkaen tietoinen, mistä 
kirjallisuudenlajista on kysymys, ja se vai-
kuttaa lukutapaan. Mitä tapahtuu, jos ei 
hahmota, millaista kirjaa lukee?

Ankeriaan testamentti voisi olla yhtä 
hyvin fiktiota kuin faktaa. Vuorottaisis-
sa luvuissa minäkertoja tarinoi itsestään: 
lapsuudestaan, ankeriaanpyyntikokemuk-
sistaan ja lapsuusperheensä elämästä, ja 
toisissa käsitellään ankeriaan tutkimisen 
historiaa. Tällainen rakenne viittaa kau-
nokirjallisuuteen, samoin teoksen kieli. 
Ensimmäisinä vertailukohteiksi mieleeni 
nousevat Jostein Gaarderin Sofian maa-
ilma ja Juha Hurmeen Nyljetyt ajatukset.

Kansilehdellä kuitenkin sanotaan, et-
tä kirjailija muistelee omaa lapsuuttaan. 
Siinä mielessä Ankeriaan testamentti on 
tietokirja, tarkemmin muistelmateos, mut-
ta muistelmateos se ei ole ankeriasta kä-
sittelevien lukujen osalta. Onneksi en ole 
kirjastonhoitaja.

Onnistunut teos herättää ajatuksia, ja 
sen Ankeriaan testamentti tekee. Genre-
pohdinnan lisäksi jäin miettimään luon-
nontieteiden kehitystä, ihmisen suhdetta 
luontoon, pohjoismaisen yhteiskunnan 
muuttumista viime vuosisadalla ja luok-
karetkeläisyyttä.

Vaikka pyrinkin lukemaan monipuolisesti, eivät ka-
lakirjat ole suosikkilistallani. Svenssonin kirja osoittaa, 
miten itselleen oudostakin aiheesta voi saada paljon 
irti, kun siitä on kirjoitettu tarpeeksi yllättävällä ta-
valla. Jos kestää hämmennyksensä Ankeriaan testa-
mentin genren suhteen, saa palkaksi monipuolisen 
lukuelämyksen. ❖

Teksti Eeva Heinonen

Ankeriaan testamentti 
Patrik Svensson, Tammi 2020.

ARVIOT

Ihminen pelkää  
mitä vain
”IHMINEN ON helppo saada pelkäämään 
asioita, joissa ei ole todellisuudessa mi-
tään pelättävää,” on Suomalaisen suden 
tärkein viesti. 

Teos on syväluotaus suden historiaan, 
lajin luonteeseen, ihmisen ja suden vuo-
rovaikutukseen, susipelon syihin ja suden 
lainsäädännölliseen asemaan. Lisäksi Pul-
liainen käsittelee median roolia alustana 
jopa rikollisuutta lietsovalle susivihalle.

Kivikauden erätaloudessa sudet eivät 
olleet ongelma. Keskiajalla kirkko otti suden 
avuksi opettaessaan pelkäämään Jumalaa 
ja syntiä. Todellinen uhka karjalle sudesta 
tuli 1400-luvulla. Alettiin maksaa tappo-
rahaa. Vaikka tappaja olisi ollut tauti, susi 
sai syyn päälleen.

Susipelkoa pidetään yllä saduilla ja su-
den inhimillistämisellä, kun unohdetaan, 
että susi on eläin ja käyttäytyy kuin eläin. 
Kirjan esimerkit ”röyhkeistä hukista”, jotka 
ihmisen tavoin ”piileksivät”  tai ”väistelevät” 
luoteja, ovat tosin kaluttuja luita. Pelon ja 
vihan syitä käsitellään yksilöpsykologisella 
tasolla. Kahtia jakautuneen petokeskus-
telun ymmärtämiseksi olisi tarvittu myös 
yhteiskunnallista näköalaa. 

EU:n luontodirektiivin kestävän käytön 
vaatimus ei Pulliaisen mukaan toteudu, jos 
sudet metsästetään joko kannanhoidollisil-
la luvilla tai salaa, eikä hän näe perusteita 
minkäänlaiselle metsästykselle. EU:n suoje-
ludirektiivi ja Metsästyslaki suojaavat sutta. 
Tarvitaan tietoa ja median vastuuta: ei pa-

niikkia vaan uutisia maltillisista, tietoon perustuvista 
menettelyistä ihmisen ja suden kohtaamistilanteissa.

Lassi Rautiaisen kuvarunsaudessa on erinomaisia 
tunnelmakuvia. Otsikointi ei aina tue kirjan rakennetta 
ja kuvatekstien fonttivalinnasta on pakko huomauttaa. 

Suomalainen susi tarjoaa tuhdisti tietoa ja myös 
toivoa suden hännän vetämisen rauhoittumisesta. ❖

Teksti Marja-Stiina Suihko

Suomalainen susi 
Erkki Pulliainen – Lassi Rautiainen, Minerva 2019. 
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ARVIOT

Gallénin veljesten 
erilliset elämät
VELJESELÄMÄKERTA KESKITTYY Axel 
(1865-1931) ja Uno (1863-1919) Gallénin 
elämään. Mathilda-äiti piti poikiaan tai-
teellisina, Unossa näkyi musikaalisuus ja 
Axelissa taiteellisuus. Akselista tuli taitei-
lija, jonka luoma kansallinen kuvasto elää 
yhä voimakkaana. Uno seikkaili urallaan 
muualla, mutta musiikki seurasi häntä ta-
valla tai toisella aina.

Lähtökohta on herkullinen; niin mo-
nenlaisia näkymiä aikakauteen avautuu 
veljesten kautta. Jo maantieteellisesti Gal-
lénit liikkuivat tahoillaan laajasti. Tarinan 
mittaan lukija käy uteliaaksi: miten perheen 
muut sisarukset elivät? Sukupuu olisi ollut 
olennainen lisä kirjan kuvitukseen.

Veljesten myötä avautuu näkymiä myös 
vuosisadanvaihteen teosofisiin virtauksiin 
ja henkisiin harrastuksiin. Niiden vaikutus 
yhteiskuntaan, kulttuuriin ja taiteeseen 
oli voimakas. 

Kirjaa lukee paikoin fiktiona, sillä niin 
laveasti kirjoittaja elävöittää historiaa. Lu-
kija saa pohtia tiedon todenperäisyyttä. 
Joitakin merkittäviä aikakausia ja tapahtu-
mia ohitetaan pikakelauksella, esimerkiksi 
Gallen-Kallelan ateljeekodin, Tarvaspään 
suunnittelu- ja rakennusvaihe.

Akseli loi menestyksekkään uran kuva-
taitelijana. Unosta piti tulla viulisti, mutta 
hän ajautui sekalaisiin kaupallisen alan 
töihin. Unon avioliitto Ellen Thörnbergin 
kanssa oli onneton. Avioliittoon syntyi kak-
soset, mutta vain tytär selviytyi hengissä. 
Tytär, May Gallén, oli teoksen kirjoittajan 
isoäiti. Siinä onkin ponsi tämän teoksen 
synnylle: Viljami Puustinen on halunnut 
ottaa selvää sukunsa salaisuuksista. 

Uno pestautui töihin Amerikkaan, ja sille tielle hän 
jäi. Avioero astui voimaan, ja Ellen pääsi avioitumaan 
ihailijansa, leskimieheksi jääneen A. Neoviuksen kanssa. 
Uno vietti yhä enemmän aikaa vapaamuurariharras-
tuksen parissa New Yorkissa. 

Veljesten keskinäinen suhde jää lopulta etäiseksi, 
he eivät vaikuta olleen missään elämänsä vaiheessa 
kovin läheisiä. Elämät veivät entisestään erilleen. ❖ 

Teksti Kati Lampela

Veljekset Gallén  
Viljami Puustinen, Like 2020

Sukutarinoita  
kaukaa
RUOTSALAISEN KAYO MPOYIN esikoisteos 
kertoo pikku Adista, joka asuu 1980-luvun 
Zairessa. Perheessä on kahdeksan lasta, 
joista vanhimmat ovat jo muuttaneet pois 
kotoa. Perheen vanhemmat ovat hartaita 
kristittyjä ja erityisesti isä kammoaa noi-
tuutta ja taikauskoa, joka vaanii jo heti 
naapuritaloissa. Noituuden lisäksi isä ha-
luaa varjella huolellisesti lapsiaan myös 
vaaralliselta seksuaalisuudelta. Kaikki muu 
on syntiä paitsi heteroseksuaalinen avio-
seksi, mutta nuoria on vaikea varjella ra-
joittamalla heidän elämäänsä eikä kaikkeen 
voi vaikuttaa. Varjelusta huolimatta myös 
pikku Adille tapahtuu asioita, joita hän ei 
ymmärrä ja joista ei voi kertoa kenellekään.

Adi on saanut nimensä kuolleen sisaren 
mukaan, ja isosisko Dina muistelee joskus 
”ensimmäistä Tshadia”, joka oli kiltti ja kau-
nis. Perheen nuorimmainen taas on saa-
nut nimensä isänsä sisarten mukaan. Isän 
lapsuudenperheessä oli kolme Mai-nimistä 
tyttöä, jotka kuolivat hyvin nuorina, joten 
nimi ei ole kovin hyväenteinen. Viisivuotias 
Adi ei ole lainkaan innoissaan uudesta pik-
kusiskosta. Hengitysvaikeuksista kärsivä 
Mai vaatii paljon vanhempien huomiota, ja 
Adi joutuu toisinaan lapsenvahdiksi, vaikka 
hän haluaisi mieluummin leikkiä. 

Tansanialaislähtöisen perheen ja su-
vun moninaiset tarinat avaavat kuvaa su-
vun nykyisistä ja entisistä jäsenistä ja hei-
dän keskinäisistä suhteistaan. Ne kertovat 
myös menneistä ajoista, siirtomaa-ajoista, 
jolloin valkoinen mies oli vielä enemmän 
herra kuin nykyään. Nuorempi polvi puoles-
taan haaveilee muuttamisesta Yhdysvaltoi-

hin tai Eurooppaan, jossa mahdollisuudet 
hyvään elämään tuntuvat olevan paljon paremmat 
kuin missään Afrikan valtiossa, joissa 1980-luvullakin 
mustat tuntuivat olevan toisen luokan kansalaisia.  
Mpoyin teos on kiinnostava kurkistus meistä useim-
mille vieraaseen elämäntapaan ja elinpiiriin. ❖

Teksti Merja Leppälahti

Virtaavan veden sukua 
Kayo Mpoyi, Atena 2020.
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KORUJEN KERTOMAA

Teksti Ville Jokela, kuvat Kalevala Koru

Korumyyjä muistelee
Rakkaan lapsen vaikeat nimet

N
imet voivat olla vaikeita muistaa. Meillä suo-
malaisilla huonoa nimimuistia voi osittain 
selittää täkäläinen keskustelukulttuuri, jos-
sa toisin kuin monissa muissa maissa ei ole 

tapana viljellä joka käänteessä toisen osapuolen nimeä. 
Näin ainakin itse puolustelen sitä, etten koskaan muista 
kenenkään nimiä. Mutta nämä meidän rakkaat kaleva-
laiset korumme, niiden nimet ne vasta osaavatkin olla 
välillä hankalia!

Työskennellessäni 2000-luvun alussa Kalevala Ko-
run silloisessa päämyymälässä Helsingin Unioninkadulla 
meillä oli tiskin alla pieni purppurakantinen ruutuvihko, 
jonka nimi oli Kootut selitykset. Sinne kirjasimme – ai-
na muistaessamme – asiakkaiden käyttämiä nimiä ja 
luonnehdintoja koruistamme. Tässä kirjoituksessa ker-
ron niistä. En tiedä, minne vihko on sittemmin joutunut, 
mutta monet nimiväännökset (ja niitä ehti kertyä vihkoon 
paljon) olivat niin ikimuistoisia, että pärjännen ilmankin. 

Kodin sydän ja Aurinkokuningas olivat klassikkoja. 
Ne olivat niin yleisiä, että niillä olisi hyvin voinut korvata 
viralliset nimet Talon sydän ja Aurinkoleijona. Suosittu 
Vanamo on ollut milloin Valamo, milloin Vennamo, ja 
ehkä kaikkein yleisimpänä Vellamo. Korumyyjän arkea 
ei helpottanut, että mallistossa oli usean vuoden ajan 
myös oikeasti Vellamo-niminen korusarja. Olen myynyt 
myös useita Suolasydämiä. Kyseessä on Germund Paae-
rin 1940-luvulla suunnittelema koru, joka jaettiin rauhan 
symbolina kaikille Helsingissä vuonna 1972 pidettyyn 
Salt-kokoukseen osallistuneiden valtionpäämiesten 
(luonnollisesti kaikki miehiä) puolisoille (luonnollises-
ti kaikki naisia). Tästä nimi Salt-sydän, jossa salt ei siis 
viittaa suolaan, vaan on lyhenne sanoista strategic arms 

limitation talks, eli strategisten aseiden rajoittamisneu-
vottelut. Jos minulta kysytään, koru olisi kyllä vallan hy-
vin voinut pitää alkuperäisen nimensä Asumaniemen 
muorin plikkuuden aikainen solki Kihniöstä, joka oli niin 
kompakti ja helppo muistaa… 

Toisinaan asiakkaat käyttivät sangen värikästä, 
ilmaisuvoimaista kieltä kuvaillessaan korujamme. Kaik-
kien näiden vuosien jälkeen kuulen edelleen korvissani 
huomattavan iäkkään rouvashenkilön äänen, kun hän 
tiuskaisi koruvitriinin edessä niin ikään huomattavan 
iäkkäälle ystävättärelleen: ”Älä nyt ainakaan noita ota. 
Roikkuu s…tana kuin ajokoiran munat!” En valitettavasti 
(tai onneksi) nähnyt, mistä korusta oli kyse. Koruissamme 
on nähty paljon muitakin ”luonnollisia muotoja”, mutten 
kainouttani kerro niistä nyt enempää. 

Oman ehtymättömän lähteensä väännöksille ja vää-
rinymmärryksille tarjosivat myös Lapponian korut arvoi-
tuksellisine nimineen. Esimerkkejä olisi lukemattomia, 
mutta tyydyn nyt mainitsemaan vain yhden. Lapponia 
oli vastikään tullut osaksi Unioninkadun myymälän tuo-
tevalikoimaa, kun minulta tultiin ostamaan Björn Weck- 
strömin suunnittelemaa Muukalainen Iijoelta -korua. 
Lapponia-korut olivat minulle vielä uusia ja tuntemat-
tomia, joten tarvittiin hieman salapoliisityötä asiakkaan 
tarkoittaman korun oikean identiteetin selvittämiseksi. 
Kävi ilmi, että tuo hopeisen rintakorun muukalainen 
olikin tehnyt paljon pidemmän matkan ja tullut Iijoen 
sijaan kaukaa ulkoavaruudesta Iolta, Jupiterin suurim-
malta kuulta. 

Entäs sitten koruissamme käytettyjen koru- ja jaloki-
vien nimet? Eivät aina ihan helppoja nekään. Timantit ja 
helmet ovat arkisanastoamme, turmaliinit ja topaasitkin 
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tunnetaan, mutta vaikka kuinka toisin väittäisit-
te, koruihimme ei ole koskaan istutettu stubiineja 
eikä amestiitteja. Eikä hepatiitteja. Eikä varsinkaan 
mitään amatsoniitteja! (Paitsi että on – amatsoniitti on 
kuin onkin olemassa oleva korukivi, jota myös Kalevala 
Koru on joskus käyttänyt. Aina oppii kaikkitietävä ja it-
seriittoinen myyjäkin uutta…) Lapponian koruissa kivien 
kirjo on ollut vielä laajempi, ja monet niistä ovat melkoi-
sia nimihirviöitä, jotka voivat asiaan vihkiytymättömille 
näyttäytyä yksinä kaoottisina näppäilyvirheinä, vai mitä 
tuumaatte esimerkiksi krysopraasista, dumortieriitista 
tai druusiakaatista?

Jos korujen ja kivien nimet tuottavat välillä hanka-
luuksia, ei itse firmankaan nimi ole helpoimmasta 
päästä, ainakaan suomea taitamattomille. Meille 
tulee säännöllisesti kirjeitä ja paketteja osoitettuna 
Kalevalle, Kalavalalle ja Kalevelalle, oikeastaan kaikille 
mahdollisille pituudeltaan vaihteleville yhdistelmille k-, 
l-, v-, a-, ja e-kirjaimista. Lukuisista korjauspyynnöistä 
huolimatta Unioninkadun myymälämme oli vuodesta 
toiseen erään amerikkalaisen luksusristeilijän Hel-
sinki-kartassa Kalavera Jewelry. Aivan oma lukunsa 
on firman sähköpostiosoitteiden kalevalakoru.fi -loppu, 
jota puhelimessa vieraskieliselle tavatessa usko tahtoo 
loppua usein linjan molemmissa päissä. Lyhennyksetkään 
eivät välttämättä tarjoa ratkaisua ongelmaan: joku eh-
dotti vuosia sitten, että silloisen kanta-asiakasohjelman 
nimi Kalevala Koru -kerho lyhennettäisiin ytimekkääseen 
muotoon KKK. Ehdotus hylättiin. ❖

Tähän loppuun vielä leikkimielinen visailu. Arvaatko, mistä 
Kalevala Koru -mallista on kyse? Oikeat vastaukset voit 
tarkistaa sivun alareunasta.

1. Mustekala
2. Faliraki
3. Bordelliketju
4. Piilopirtti
5. Puutarha
6. Tornado
7. Karjalan sormus
8. Hiirenpäät
9. Kaivo
10. Taistelevat metsot 

Vastaukset:
1. Petsamon kolttakoru
2. Filigraani
3. Kordelliketju
4. Metsäpirtti
5. Kuutar
6. Turandot, vuoden 2003 oopperakoru
7. Karjaan sormus
8. Hirvenpää
9. Lähde
10. Kuhmoisten kukot
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M
onen saamelaisen identi-
teetin perusta on kotiseu-
tu ja etenkin oman suvun 
alue. Samat saamelaissuvut 

ovat asuttaneet ja käyttäneet samoja, 
sukupolvelta toiselle periytyneitä aluei-
ta jo vuosisatojen ajan. Valtaosa näistä 
sukualueista on saamelaisittain metsää. 
Tämä koskee kaikkia saamelaisryhmiä Taa-
lainmaalta Kuolanniemimaan kärkeen. 
Itse olen tutustunut saamelaisiin maise-
makäsityksiin erityisesti Utsjoella, Tenon 
yläjuoksun kylissä.

MENNÄÄN METSÄÄN

Teksti  Taarna Valtonen

Metsä on elinkeinojen aluetta. Sinne 
ei ole perinteisesti menty turhan päiten, 
vaan tekemään töitä: paimentamaan po-
roja, metsästämään, kalastamaan ja ke-
räilemään. Siten metsä on ollut aikoinaan 
myös keskeisin elannon antaja.

Vuosisatoja jatkunut käyttö on jättä-
nyt jälkensä: meahcci on monimuotoista 
kulttuuriympäristöä, jossa ihmisen toi-
minta näkyy sille, joka osaa katsoa. Met-
sästä löytyy selvästi erottuvia kulttuurisia 
merkkejä, kuten turvekotien ja poroaitojen 
jäänteitä. Saamelaisen kulttuuriympäris-

tön erityispiirteet ovat kuitenkin usein 
niin hienovaraisia, että ne ovat ulkopuo-
lisen silmille näkymättömiä, esimerkiksi 
kasvillisuusmuutoksia. Ja tietenkin met-
sään liittyy aivan oikeasti näkymätöntä 
kulttuuriperintöä, kuten muistoja, ker-
tomuksia ja arvoja.

Monien kulttuurien metsä

Kenttä, eli pihapiiri ja sen lähimmät alueet, 
on perinteisen maisemakäsityksen mu-
kaan ihmisten ja heidän kulttuurinsa 

Nauravat tunturit
Kun saamelainen menee metsään, hän ei välttämättä mene puita kasvavalle alueelle.  
Metsä, pohjoissaameksi meahcci, tarkoittaa kentän eli asutun pihapiirin ulkopuolista 

aluetta kasvillisuudesta riippumatta.

Tenon lohipatojen paikat on jaettu sukujen mukaan. Niiden sijainnista vihjaavat vain rannalla pyyntikautta odottelevat patopukit. Utsjoki, Dálvadas. 
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aluetta. Kentän keskus on asuintalo tai kota. Sen sijaan metsä 
ei ole vain inhimillisen kulttuurin aluetta, vaan se kuuluu yhtä 
lailla eläimille ja muille olennoille, kuten maahisille.

Metsässä ihmisellä ei ole etuoikeutettua asemaa. Tämän 
takia kentän ja metsän välinen raja on myös monien kulttuu-
risten normien raja. Esimerkiksi monet joikaamiseen negatiivi-
sesti suhtautuvien lestadiolaisperheiden jäsenet ovat voineet 
kokea joikaamisen sallituksi metsässä. Metsässä pitää noudat-
taa myös muita asukkaita kunnioittavia sääntöjä. Polulle ei saa 
asettua nukkumaan, sillä silloin saattaa estää näkymättömien 
asukkaiden liikkumista. Jos kuitenkin tyhmyyksissään tulee näin 
tehneeksi, voi olla varma, ettei saa rauhallisia unia. Maahiset 
tulevat ajamaan nukkujan pois.

Asumattomalle turvekodalle tultaessa tulee ennen tulen-
tekoa ilmoittaa, että omistaja on saapunut paikalle ja aikoo 
asettua asumaan. Näin siellä mahdollisesti majailleet näky-
mättömät vieraat osaavat hankkiutua ajoissa toisaalle eikä 
ristiriitoja pääse syntymään.

Metsän muut asukkaat voivat olla ihmiselle myös avuksi. On 
lukemattomia kertomuksia siitä, kuinka poropaimen on nukah-
tanut vartiopaikalleen ja tullut tuntemattoman ihmishahmoisen 
olennon, maahisen herättämäksi. Herääminen on tapahtunut 
samalla hetkellä, kun porot ovat olleet karkaamaisillaan.

Nauravat tunturit

Oman suvun metsäalue ja sen keskeiset maastonkohdat ovat 
monelle saamelaiselle edelleen tärkeä osa sielunmaisemaa. 
Erityisen läheisiä ne ovat luontaiselinkeinoja harjoittaville tai 
harjoittaneille. Varsinkin vanhemman polven saamelaiset pu-
huvat toisinaan tutuista paikoista kuin ihmisistä.

– Tuo vaara on meidän kodan vartija, se tarkkailee sitä, kertoi 
eräs vanha tenonsaamelainen mies paikannimien keruun yh-
teydessä. Samassa perheessä oli sukualueen keskeiset paikat 
hyvästelty sanallisesti, kun tuli tieto evakkoon lähdöstä Lapin 
sodan aikaan.

– Siellä jo kaikki tunturit, ja puut ja tievat nauroivat, kuvailtiin 
Samuli Paulaharjulle vuonna 1936, miten ihanalta tuntui palata 
pitkältä matkalta kotiseudulle Koutokeinoon.

Tällaiset kuvaukset olisi helppo tulkita animismiksi eli uskoksi 
kaiken elollisuudesta. Tästä ei kuitenkaan ole kyse, eikä animismi 
ole kuulunut saamelaisten esikristilliseen uskontoonkaan. Omat 
sukupolvesta toiseen tärkeät paikat ovat vain muuttuneet niin 
läheisiksi.

Metsän pyhät paikat

Jotkin metsän keskeiset paikat ovat olleet ennen kristillisiä aiko-
ja pyhiä. Suomen saamelaisten pyhät paikat ovat olleet useim-

miten erilaisia maankohoumia, kuten yksittäisiä tuntureita tai 
jyrkkäprofiilisia saaria. Toinen tavallinen tyyppi ovat ympäris-
töstään erottuvat seitakivet. Seitakiviä on palveltu jättämällä 
uhreja niiden juurelle tai voitelemalla niitä rasvalla tai verellä. 
Pyhillä tuntureilla uhri on laitettu tyypillisesti kivenonkaloon 
tai -halkeamaan.

Uhria ei ole annettu pyhälle tunturille tai seitakivelle, vaan 
siinä asuvalle henkiolennolle, jolla on ollut valtaa alueensa ta-
pahtumiin. Siksi järven rannalla olevalta seitakiveltä pyydet-
tiin hyvää kalansaalista, tunturin pyhiltä paikoilta pyynti- tai 
poro-onnea.

Vaikka Suomen saamelaiset olivat selvästi kristillistä väkeä 
jo 1700-luvun alussa, jatkui pienimuotoinen seidoille uhraami-
nen pitkälle 1800-luvulle. Tällöin kyse ei ollut enää varsinaisesta 
uskonnonharjoittamisesta, vaan kansanomaisista uskomuksis-
ta ja tavoista. Aivan samalla tavalla suomalaiset ja karjalaiset 
tekivät karjataikoja, vaikka olivat olleet jo pitkään kristittyjä. ❖

Kirjoittaja on Suomen Akatemian tutkijatohtori Oulun yliopiston Giel-
lagas-instituutissa. Hänen erikoisalaansa ovat saamen kielten pai-
kannimet sekä paikkoihin liittyvä henkinen ja materiaalinen kulttuuri.

”Metsässä ihmisellä ei ole  
etuoikeutettua asemaa.”

Porosaamelaiset säilyttivät aikoinaan tavaroitaan pienissä jalka-aitoissa 
ylätunturissa. Pois siirretystä aitasta on jäänyt jäljelle vain huonokuntoi-
sia hirsiä ja jalkoina toimineita kantoja. Utsjoki, Paistunturi. 

Kuva Mikael A. Manninen
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Kesäpuuhastelua
Kesä on paitsi ulkoilun, raikkaan ilman ja tuoreiden marjojen aikaa, on se myös  

aikaa pienelle kesäpuuhastelulle. Pirran toimitus nosti esiin kiinnostavia  
ja kokeilemisen arvoisia vinkkejä kädentaitoisille. 

Koonnut Petra Nikkinen

Värjäisitkö?
Maaemon väriherkut

Kerää kasveja, lehtiä, kukkia, nuppuja ja värjää niillä lankoja ja kankaita.

Kokeile lupiineilla värjäämistä

Tuoreet lupiinin kukat laitetaan 10 l kat-
tilaan veteen muhimaan joksikin aikaa. 
Sen jälkeen pataan lisätään alunalla tai 
niinikivellä puretettu materiaali, kangas 
tai lanka. Alunaa käytetään 10 % ma-
teriaalin kuivapainosta. Jos käytetään 
alunaa ja niinikiveä, sekoitussuhde on 
10 % alunaa ja 5 % viinikiveä. Lupiini-
seosvesi kuumennetaan 45 asteeseen 
ja pidetään siinä vähintään yksi tunti. 
Keittovaiheen ja yön yli seisottamisen 
jälkeen materiaali huuhdellaan. Viimei-
seen huuhteluveteen voidaan lisätä 
loraus etikkaa. 

Koskaan et voi olla varma, minkälai-
nen väri keitoksesta syntyy. Esimerkiksi 
lupiinin kuikista saatiin vaaleaa turkoo-
sinvihreänsinertävää sävyä. Kaivovesi 
tuottaa erilaisen värin kuin järvivesi. 
Eräs kasvivärjäyksen viehättävyys piilee 
tässä yllätyksellisyydessä. 

Villa- ja silkkikankaat värjäytyvät 
parhaiten. Kuidun rakenne ja materi-
aali vaikuttavat värjäyksen lopputu-
lokseen. Selluloosakuituiset materi-
aalit kuten puuvilla, pellava, viskoosi 

ja raion värjäytyvät, mutta vähemmän 
ja niihin saadaan vaaleampia sävyjä. 
Värjäykseen soveltuvat neule-, kirjon-
ta-, raanu-, kampa-, karsta-, sisustus- 
ja mattolangat. Aina on hyvä kokeilla 
erilaisia koostumuksia. Sekoitelangat, 
joissa on 70 % villaa ja polyamidia vär-
jäytyvät hyvin. 

Kasveja löytyy Suomen luonnosta. 
Niitä käytetään joko tuoreena tai kui-
vattuna. Pietaryrtti, tarhakäenkaali, 
pajunkissat, eri puitten lehdet, voiku-
kan kukat, nuput tai lehdet, eri sipulin 
kuoret, ruusun terälehdet, amaryllikset, 

lupiinit, huonekasvien lehdet, pajun-
kissat ja niin edelleen sopivat kaikki. 

Värjäyksen työvaiheet

1. Lankojen tai kankaiden hankinta 
ja esivalmistelu ja käsittely

2. Kasvien keruu (aika, määrä, säi-
lytys)

3. Väriliemen valmistaminen (kasvien 
keitto ja siivilöiminen)

4. Värjäys (valmis väriliemi + purete-
tut langat/kankaat)

5. Lankojen ja kankaiden jälkikäsit-
tely

Lisätietoa http://varjarikilta.fi/

Kotiteollisuusopettaja Maarit Humalajärvi 
kertoi kasvivärjäyksen saloista Hämeenlin-
nan Seudun Kalevalaisille Naisille syksyllä 
2019. Humalajärvi on opettanut Valkeakos-
ki-opistossa kasvivärjäystä yli 30 vuotta. 

Koko jutun voit lukea verkkosivuilta  
hmlkalevalaiset.com 

Teksti Maritta Päivinen
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Neuloisitko?
Neulonta on arkisena pidetty käsi-
työtaito, mutta teoksessa Neu-
lonnan taito Anna Rauhala muis-
tuttaa, että se on myös paljon muuta. 
Yksi näkökulma on läheisille neulomi-
nen, joka erityisesti nyt epävarmuuden 
aikana on tärkeää monille. Myös sota-aika 
oli poikkeuksellista aikaa ja silloin läheisten 
neuleissa ilmaistiin välittämistä huolen täy-
teisenä aikana. 

Nykyaika tai ei, neulonta auttaa usein 
selviytymään vaikeista elämäntilanteista. 
Aivan kuin ennen, nykyäänkin neulojat koke-
vat merkityksellisenä hyödyllisten tuotteiden 
valmistamisen itselle, läheisille tai vaikkapa 
hyväntekeväisyyteen. 

Kirjaa voi tilata osoitteesta tiedekirja.fi

Kirjoisitko?
Mikäli kirjontatyöt kiinnostavat, Kirjontamalle-
ja Suomenniemeltä tarjoaa siihen kutkuttavan 
mahdollisuuden. Helka Kärkkäinen on kerännyt 
teokseen 47 kauniisti piirrettyä mallia eri kirjonta-
töistä. Miten olisi vaikka herkän kaunis Ruiskukat 
ja viljantähkät -liina kesäistä pöytää koristamaan? 
Alkuperäinen malli löytyi Veihtolan talon aitasta 
ja uuden version mallista on kirjo-
nut Pirjo Ilveskoski. 

Mikäli kirjonta ei kiinnosta, 
kirja toimii myös hyvänä väri-
tyskirjana. 

Tilaukset ja tiedustelut:  
sn.kirja@gmail.com

Uudistaisitko?
Pistos – museoidun muodin käyttöohjeita -kirja 
sukeltaa kansallispuvun lukuisiin käyttömahdol-
lisuuksiin. Perinteet seuraavat aikaansa ja kan-
sallispukuja pitäisi osata tarkastella myös hyöty-
käytön näkökulmasta, muistuttaa teos. 

Raili Airikka-Haapaniemen ja Tiija Malmen ide-
oima kirja tutustuttaa lukijan moniin eri pukeu-
tumisen vinkkeihin ja monet ideoista soveltuvat 
valmisvaatteiden muokkaamiseen. Työohjeista 
löytyy lukuisia käyttövalmiita malleja koristeom-
peluun tai kirjontaan. 

Nappaa mukaasi vaikkapa vinkki kilometri-
sukista. Teoksen tekijöiden mukaan idea pitkiin 
sukkiin lähti kutojasta, joka inhosi polvisukkia. 

Lopulta sukkien varsissa oli pituutta 65 
cm. Jos osaat jo kutoa sukkia, kilometri-
sukkien teko ei ole mikään ongelma: etsi 
oma mieluinen kuvio ja kudo – kilometri-
sukkien neulominen sopii erityisen hyvin 
niille, jotka tykkäävät muutenkin neuloa 
uusia sukkia. 

Pistos-kirjaa myy Reunalla kustantamo  
www.reunalla.fi 
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HETKI RUNOLLE

Vedenpeiton pinnalle on jäänyt kellumaan sanoja, joista valtaosa on syvemmällä, pimeissä vesissä, muistamista vastustavissa unissa. Kokoel-
man taustalla on vaikutteita vesiaiheisista myyteistä ja suomalaisesta kansanperinteestä suodattuneena tummiksi ja pehmeiksi kuin uppotukit. 

Auli Särkiö (s. 1990) on helsinkiläinen runoilija ja freelance-musiikkitoimittaja. Ennen Vedenpeittoa häneltä ovat ilmestyneet runoteokset Sarmatia 
(Mäntykustannus, 2011) ja Ruohosinfonia (Poesia, 2016).

 Uida yli hukkuneiden asumusten

 ja tuo tasainen kuplavana
              , sielujen pakoreitti

joskin kaikki jotka kuolevat veteen muuttuvat

 näkymätön hylky nousee pintaan

   tulvametsä
  metsäksi venytetty vesi
                               vihreyden inkarnaatiot
     työntyvät elementistä toiseen

 yhtyneet mittakaavat     sammal

          käsi sukeltaa aluskasveihin

  

                  pahat esineet voi upottaa
        toivoa että ajelehtivat
                        alemmalle tasolle
                     ja seuraavalle

  

  näköpiirin rajalla
  suon untuvassa                   kurki
  hiipiytyy           ihmishahmoon

    surren lähdettä joka tuhoutuu
  aarrekätköjen tukkiessa sen

Auli Särkiö: Vedenpeitto (2019, Poesia)
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VIIME VIIKKOINA on tullut vietettyä paljon aikaa kotona 
karanteenimääräyksestä johtuen. Minulle poikkeustila 
on tarkoittanut lähinnä sitä, että kulttuuririennot pe-
ruuntuivat ja ystävien tapaaminen väheni radikaalisti. 
Kotona on väillä tullut aika pitkäksi. Olen siis päässyt 
todella helpolla.

Olen lueskellut kirjahyllyni kansanperinneteoksia ja 
pohtinut kotia, arkea ja elämää, nyt ja ennen vanhaan. 
Olen muistuttanut itseäni siitä, kuinka onnekasta onkaan, 
että saa viettää viikkoja kauniissa ja tilavassa asunnossa 
elämää helpottavien kodinkoneiden ja viihdelaitteiden 
ympäröimänä. Ja asun siis yksiössä, ilman tiskikonetta 
ja televisiota.

Aloin leikitellä ajatuksella, että meille nykysuoma-
laisille tekisi oikein hyvää pieni aikamatka parin sadan 
vuoden taakse. Laadin siis kuvitteellisen roolipelin kaikille 
meille koteihimme kahlituille, jotka kaipaamme hieman 
haastetta tähän liian helppoon arkeemme. Innoituksena 
toimi Ilmar Talven kirja Suomen kansankulttuuri.

Perinnekoti sijaitsee 1820-luvun suomalaisessa taa-
jamassa, suuren tuotantolaitoksen kupeessa. Joku pape-
rimylly, ruukki, tai lasitehdas. Se laitos tuo sinulle leivän 
pöytään. Pöydästä puheen ollen, se onkin harvoja kalus-
teita kodissasi. Yleinen asumismuoto parisataa vuotta 
sitten oli hellahuone, eli huone, jossa on keittonurkkaus.

Rajaa siis maalarinteipillä keittiösi lattiaan noin 20 m2  
alue hellan ympärille. Tämä ei sitten ole mikään sinkku-
koti, vaan ihan oikea perheasunto, jossa majailee vielä-
pä alivuokralainen, hyyryläinen. Tässä parinkymmenen 
neliön tilassa tapahtuu kaikki, mitä kodeissa tapahtuu; 
ruuanlaitto, kotityöt, nukkuminen.

Huonekaluja kotiisi ei juuri mahdu. Sinulla on pöydän 
lisäksi pari tuolia, kaappi ja ulosvedettävä sänky perheen 
vanhemmille. Lapset nukkuvat lattialla siskonpedissä. 
Jos asuntosi sattuu sijaitsemaan paperiteollisuusyhdys-
kunnassa, sinulla saattaa olla ruskeat seinäpaperitkin! 
Kelloa ei ole, sillä sitä et tarvitse. Tehtaan pillit ja kirkon 
kellot rytmittävät elämääsi.

Seuraavaksi on aika laatia viikon ruokalista. Ruokata-
lous perustui 1800-luvulla varastoimiseen. Kun kellarissa 

PÄIN PERINNETTÄ

Teksti Elina Koskelainen

Aikamatka perinnekotiin

on perunoita, suolalihaa, suolasilakkaa, säilöttyjä puolu-
koita ja ruisjauhosäkki, niin niillä pärjäät kyllä talven yli. 
Arkiruoka on puuroa, velliä, leipää, keittoa ja perunoita 
höystettynä suolatulla lihalla tai kalalla. Ruokajuomana 
on piimä tai kotikalja. Vuosisadan lopulla saat jo var-
maan kahviakin!

Helpottaa arkista ruuanlaittoa kummasti, kun ei 
tarvitse miettiä, syödäänkö tänään sushia vai tortilloja, 
sillä oikeastaan joka päivä syödään puuroa. Keittopadan 
lisäksi kodissasi ei juuri ole muita astioita. Ruoka nauti-
taan yhdestä puukulhosta ja juoma hörpitään yhteises-
tä kannusta. Oman lusikan voi sentään jokaiselle antaa. 
Hyvästi tiskivuoret!

Tiskaus, tosiaan. Juoksevaa vettä ei kodissasi tie-
tenkään ole, eikä viemäriä. Vapaa-aika kuluu mukavasti 
vettä kantaen, polttopuita pilkkoen, syöpäläisiä pyydys-
täen ja vaatteita parsien. Naapureita tapaa luontevasti 
yhteisellä kaivolla ja pihan perällä huussijonossa. Lapset 
eivät pyöri jaloissa, sillä heidät häädetään heti aamusta 
ulos leikkimään. Heille ruutuhyppely ei tarkoita tv-ka-
navien vaihtelua.

Parasta roolipelissä on, että sen voi lopettaa heti 
kun haluaa. On ilo elää vuodessa 2020. Täytyy kuitenkin 
muistaa, että tämä roolipeli on täyttä arkea monille mil-
joonille ihmisille ympäri maailmaa myös tänä vuonna. ❖

Kirjoittaja on taideteollinen muotoilija ja käsityöläinen, joka on innostunut perinteistä ja niiden tuulettamisesta.
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KIELESTÄ KIINNI

S
uomalaiset ovat taitavia mukailemaan luon-
nosta kuultua ääntä. Tämä heijastuu suomen 
kielen sanastossa, jossa on paljon ääntä 
äänneasullaan mukailevia sanoja kuten li-

ristä, lirinä, kohista, kohina, loiskis, pamahtaa, pa-
maus ja niin edelleen. Tällaisia sanoja kielitieteessä 
kutsutaan onomatopoieettisiksi sanoiksi. Termi 
onomatopoieettinen periytyy muinaiskreikan sa-
noista onoma ja poieín, joista edellinen tarkoittaa 
nimeä, jälkimmäinen luomista. Alun perin kyseinen 
termi siis tarkoitti ylipäänsä nimen luomista, mutta 
nykyään sillä tarkoitetaan vain ääntä äänneasullaan 
mukailevia sanoja. 

Onomatopoieettisuutta eli ilmiötä, jossa sana 
mukailee kuultua ääntä, on pitkälti pidetty poik-
keuksellisena ihmiskielissä. Strukturalismin ja se-
miotiikan isä Ferdinand de Saussure (1857‒1913) 
väitti teoksessaan Yleisen kielitieteen kurssi, että 
” kielellinen merkki on arbitraarinen”. Hänen väit-
teensä tarkoittaa suurin piirtein sitä, että kielelli-
sen merkin eli sanan äännejonon ja merkityksen 
välillä ei ole yhteyttä. Esimerkiksi suomen sanan 
koira äänteet /k/, /o/, /i/, /r/ ja /a/ eivät muistu-
ta ollenkaan todellisuudessa olevaa koiraa, jota 
me silitämme ja kävelytämme. Arbitraarisuus eli 
sanan ja sen merkityksen mielivaltainen suhde on 
helposti löydettävissä monista muistakin sanoista.

Koska de Saussure ei todennäköisesti osannut 
suomea, hänellä ei voinut olla aavistustakaan siitä, 
että suomen kielessä on niin valtava määrä onoma-

Teksti Jeongdo Kim

Luonnon äänistä syntyy  
erilaisia sanoja ja merkityksiä

topoieettisia sanoja, että niitä voitaisiin enää pitää 
poikkeuksellisina. Lauri Hakulinen (1899‒1985) tote-
si teoksessaan Suomen kielen rakenne ja kehitys, 
että onomatopoieettinen sanasto on ”suomessa 
niin rikasmuotoinen ja elinvoimainen, että sitä on 
pidettävä kielemme sanastorakenteen luonteen-
omaisimpiin piirteisiin kuuluvana”. de Saussuren 
iskulause ”kielellinen merkki on arbitraarinen” on 
suomen kielestä katsottuna paikkansapitävä mutta 
yksipuolinen: kielellinen merkki on sekä arbitraa-
rinen että onomatopoieettinen. 

Onomatopoieettisten sanojen  
muodostus suomen kielessä

Mitä Lauri Hakulinen tarkoittaa väitteellään, että 
onomatopoieettiset sanat kuuluvat ”kielemme sa-
nastorakenteen luonteenomaisimpiin piirteisiin”? 
Hakulinen korostaa onomatopoieettisten sanojen 
sarjoittumista, joka toteutuu erilaisilla johtimilla eli 
päätteillä, joilla muodostetaan sanasta toinen. Hän 
esittelee esimerkiksi sanat humista, humahtaa ja 
humahdella, jotka kaikki ovat verbejä. Näissä ver-
beissä näkyvät johtimet -ista, -ahtaa, ja -ahdella, 
jotka ovat yleisiä paitsi onomatopoieettisille myös 
muille verbeille, esim. ha-ista, ma-ista, nuk-ah-
taa ja nuk-ahdella. Lisäksi onomatopoieettisessa 
sanastossa on myös substantiiveja kuten humi-
na ja humu, joilla on johtimet -(i)na ja -u. Näistä 
jälkimmäinen on varsin yleinen substantiiveille, 

Suomen onomatopoieettisten sanojen kautta avautuu näkemys  
siitä, että sanojen luonnetta ei voi määritellä yksiselitteisesti kuten  

Ferdinand de Saussure on aikanaan pyrkinyt tekemään. Sanojen luonne 
on varsin dynaaminen, ja tähän vaikuttavat erilaiset sananjohtotavat ja  

merkityksenkehitykset. Suomen kieli on kieli, jossa tämä näkyy parhaiten. 
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Kirjoittaja työskentelee Helsingin yliopistossa. Hän väitteli suomen kielen onomatopoietiikasta syksyllä 2019.

jotka on muodostettu verbeistä, esim. ajattel-u (< 
ajatella), alk-u (< alkaa), pes-u (< pestä) ja potk-u 
(< potkia). 

Suomen kielen yksi ominaispiirre on rikas sa-
nanjohto, ja tämä näkyy myös onomatopoieettises-
sa sanastossa. Hakulinen tarkoittanee väitteellään 
juuri tätä. Tosin onomatopoieettisia sanoja ei joh-
deta millä tahansa johtimella, vaan niihin liittyvät 
useimmiten vain tietyt johtimet. Niitä ovat mm. 
verbijohtimet -ista ja -ahtaa sekä substantiivi-
johtimet -(i)na ja -u.

Onomatopoieettisuuden haalistuminen

Jotkut lukijat lienevät jo huomanneet, että yllä esit-
telemistäni onomatopoieettisista sanoista humu 
ei vain mukaile ilmavirran synnyttämää kaukaa 
kuuluvaa ääntä vaan merkitsee myös juhlien iloista 
menoa tai hurvittelua: Joulun ja vapun aikaan leh-
dissä puhutaan jouluhumusta ja vappuhumusta, 
kun taas juopottelevien sanotaan elävän humussa 
ja sumussa. Niinpä sana humu on sekä onoma-
topoieettinen että arbitraarinen riippuen siitä, 
mitä sillä sanalla tarkoitetaan. Sen voidaan sanoa 
kehittyneen ”arbitraariseksi”, koska mitä ilmeisim-
min se on ollut alun perin onomatopoieettinen eli 
ilmavirran ääntä mukaileva.

Väitöskirjassani olen tarkastellut onomato-
poieettisia sanoja, jotka ovat kehittyneet sanan 

humu tapaan arbitraarisiksi. Olen käyttänyt ter-
miä onomatopoieettisuuden haalistuminen. Olen 
jakanut tarkastelemani sanat kuuteen merkitys-
ryhmään, joihin olen löytänyt tarpeellisen määrän 
onomatopoieettisia sanoja. Merkitysryhmät olen 
nimennyt ”elämöinniksi”, ”yhteenotoksi”, ”tyhjäksi 
puheeksi”, ”viinaryypyksi”, ”vetiseksi aineeksi” ja 
”hyrräksi”. Elämöintiä ja yhteenottoa kuvaa esi-
merkiksi sana kahina, joka mukailee myös kuivien 
lehtien, paperien ynnä muun hankausääntä. Tyhjää 
puhetta merkitsevistä sanoista alun perin onoma-
topoieettinen ja nykysuomessa varsin yleinen on 
huhu, joka Agricolan raamatussa esiintyy huudon 
merkityksessä. Paukkua kuuluu pommin räjäh-
täessä, mutta lausutaan myös ”otetaan paukut!” 
kulautettaessa alkoholijuomaa ennen ruokailun 
aloittamista. Vetisen aineen ja hyrrän nimitysten 
joukossa litku ja hyrrä ovat selvästi muodostettuja 
onomatopoieettisista verbeistä litkiä ja hyrrätä. 

Jos haluat tietää enemmän näiden sanojen ke-
hitysprosessista ja myös muista haalistuneista ono-
matopoieettisista sanoista, suosittelen lukemaan 
väitöskirjaani Hulisemisesta hulinaksi: Onomato-
poieettisuuden haalistuminen suomen fonestee-
misten substantiivien valossa (Helsinki 2019), jossa 
pyrin kuvaamaan sanojen kehitystä mahdollisim-
man yksityiskohtaisesti ja perustellusti. ❖
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PUHEENJOHTAJALTA

Teksti Ildikó Lehtinen
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Miten olisi aikamatka Kalevalan alkulähteelle, Suistamoon, 
tarkemmin Äimäjärvelle? Oppaana on unkarilainen kansa-
tieteilijä János Jankó, joka syksyllä 1897 vieraili Helsingissä. 

Syyskuussa 1897 Jankólle tarjoutui matka Kalevalan ru-
nokyliin, ”ikivanhaan Karjalaan”. Nuori 29-vuotias tutkija 
lähti innostuneena Viipuriin, sieltä Sortavalaan ja Läske-
lään, ja lopulta Suistamoon. Oppaana oli Laatokka-lehden 
päätoimittaja Ernst August Hagfors. Läskelässä seurue 
kuunteli Jehki Mujusen kanteleensoittoa. Tämä oli alkua, 
koska Suistamossa täyttyi Jankón unelma. Hän sai kuunnel-
la kalevalamittaisia runoja! Päiväkirja täyttyi piirustuksilla, 
ja Jankó otti myös valokuvia pirtistä sekä runonlaulajasta. 

Aikamatkalla
Ote Jankón päiväkirjasta lauantaina 11.9.1897.:

”Suistamossa saimme tietää, että Äimäjärvellä asuu tun-
nettu runonlaulaja, joka osaa laulaa kauniita ja vanhoja 
runoja. Hagforsin ehdotuksesta päätimme lähteä kokei-
lemaan onneamme. Kapusimme kärryihin ja kuoppaista 
tietä pitkin saavuimme runonlaulajan taloon Äimäjärvelle. 

Runonlaulaja itse ei ollut kotona, ja sen aikana kun 
lähdettiin häntä hakemaan, olen piirtänyt talon pohjapiir-
roksen ja tarkastellut pirttiä. [-] Vihdoin runonlaulaja, Ivan 
Härkönen-Heroila (1827—1905) saapui. Hän on lyhyenläntä, 
vaaleahiuksinen, parrakas ja sinisilmäinen mies. Härkönen 
on 78-vuotias eikä ole merkkejä kaljuuntumisesta tai har-
maantumisesta. [-] Hän, mutta hänen poikansakaan eivät 
osaa lukea eivätkä kirjoittaa, mutta hänen lastenlapsensa 
tilaavat jo Hagforsin julkaiseman Laatokka-lehden, joka 
ilmestyy Sortavalassa. Vaimo on 66-vuotias (Pelagaia 
Zahareintytär Sotikainen), he ovat naimisissa 50 vuotta. 
Härkönen kävi pitäjän rajojen ulkopuolella ainoastaan 
kerran Sortavalan laulujuhlilla (1896). Hän puhui ihastel-
len Sortavalan valtavista taloista, ja pyynnöstämme istahti 
ja alkoi laulaa Kalevalaa (sic!). Hän lauloi Väinämöisen ja 
Joukahaisen kilpalaulantaa, Pohjolan häitä, niin kauniisti 
ja täydellisesti kuin kukaan muu. Hagfors totesi, että She-
meikan taito ei vedä vertoja Härköselle. Laulu houkutteli 
pirttiin lapsia, naisia ja miehiä, kaikki kuuntelivat ääneti, 
peräti kolmevuotias lapsikin kuunteli liikkumatta. Olim-
me liikuttuneita. [-] Kuuntelin vaiti ja ihaillen tätä laula-
jaa, mietin samalla surumielisenä, että nämä runot olivat 
siirtyneet sukupolvilta toisille, mutta nyt on käsillä niiden 
viimeiset hetket. Kalevalan laulajia on harvassa, ja minua 
onnisti, että sain näitä runoja kuunnella.”

Jankón surumielinen ennustus ei toteutunut. Ivan Här-
kösen pojasta tuli tunnettu kanteleensoittaja Ivan Härkö-
nen (1854—1928), jonka poika Iivo Härkönen (1882—1941) 
kunnostautui kirjailijana, toimittajana ja muun muassa 
Karjalan Sivistysseuran sihteerinä. Kalevalainen runomit-
takaan ei unohtunut tyystin, siitä pitävät huolen muun 
muassa 20 vuotta täyttävä Ääniteatteri Iki-Turso, Runolau-
lu-Akatemia ja Te, kalevalaiset naiset. Se elää yhä Suomes-
sa, mutta myös osana eurooppalaista kulttuuriperintöä. ❖

Kirjoittaja on Kalevalaisten Naisten Liiton hallituksen puheen-
johtaja.
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Perinnepakka koostuu 46 kortista, joissa jokaisessa on haltija 
kuvineen sekä siitä kertova tekstinpätkä. Kortit toimivat vuo-
rovaikutuskortteina lasten sekä aikuisten ja vanhuksien vä-
lillä. Ideana on, että kulttuuriperintö siirtyisi seuraavalle 
sukupolvelle rennon jutustelun sekä tarinankerronnan 
avulla. Korttien avulla lapsi voi esimerkiksi haastatella 
aikuista tai vanhukset voivat kertoa omia muistojaan 
ja tarinoitaan haltijoihin liittyen. Keskustelujen ohessa 
lapset voivat myös esimerkiksi piirtää sen, mitä heillä 
tulee mieleen tarinoista tai miltä heidän mielestään 
haltijat näyttävät. Kortit sopivat myös mainiosti eri-
laisiin draamaleikkeihin, joten niitä on helppo käyttää 
pienemmissäkin ryhmissä. 

Haltijoiden kuvat on tuottanut Oulaisissa asu-
va Rami Eronen. Hänen varsinainen työnsä on 
pakkaussuunnittelija ja piirtäminen sekä maalaa-
minen ovat hänelle vapaa-ajan viihdettä. Helkanuor-
ten tai kalevalaisten naisten toiminta ei ole hänelle 
entuudestaan tuttua, eivätkä Perinnepakan haltijatkaan. 

– Perinnepakan hahmoista vain osa oli entuudestaan 
tuttuja. En edes muista, että minua olisi koskaan varoitettu 
Näkistä, pohtii Eronen. 

Suomalaisista perinteistä saunominen, varsinkin savusau-
na, on ollut Erosella vahvimpana arjessa mukana. Muut perinteet 
on jäänyt vähemmälle, mutta hän kertoi kiinnostuksensa perinteitä 
kohtaan heränneen.

Tämä ei ollut ensimmäinen Rami Erosen kuvitustyö, mutta koko-
naisuudeltaan tämä projekti oli hänen töistään suurikokoisimpia. Ero-
sen mukaan hahmojen suunnittelutyö kuitenkin käynnistyi ripeästi ja 
hahmojen ulkomuoto syntyi jopa yllättävän nopeasti. Vaikka hän oli 
nähnyt tunnetuimmista hahmoista joitakin näkemyksiä, Eronen pyrki 
unohtamaan ne ja luotti omaan intuitioonsa. Eronen halusi hahmoista 
mahdollisimman omatekoisen näköisiä, mutta valmiiden hahmojen jäl-
keen hänestä oli kiehtovaa katsoa ja vertailla muiden versioita hahmoista.

Rami Eronen kertoi saaneensa projektin kautta valtavasti uutta tie-
toa hänelle entuudestaan täysin tuntemattomista hahmoista. Vaikka 
näin mittavaa työtä on haastavaa saada mahtumaan arjen keskelle, 
Eronen ei epäröinyt hetkeäkään tarttua tarjouspyyntöön. 

– Piirtäminen on minulle niin tärkeä harrastus, etten välttämättä 
pysty kieltäytymään uuden hankkeen osuessa kohdalle. ❖

Teksti Tessa Pääkkönen

Haltijaperinne hukassa?
Ahti, Näkki, Saunatonttu. Nämä ovat perinteisiä haltijoitamme, joista luultavasti suurin osa teistä on kuullut. 
Mutta oletko koskaan kuullut Metsänpeitosta, Herättäjästä tai Parasta? Yhä useampi haltijoistamme jää  
monella unholaan. Helkanuorten liitto päätti koota eri haltijat samaan paikkaan.

Kuvassa Erosen tulkinta höyheneukosta. 

INFO

Perinnepakka on tilattavissa osoitteesta 
www.helkanuortenliitto.fi
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Kalevala Korun kulttuurisäätiö 
tukee käsityön tutkimustyötä 
Kalevala Korun kulttuurisäätiö tukee tänä vuonna kolmella apurahalla 
käsityön tutkimusta. Apurahan saajien valinnassa säätiö on halunnut 
myös huomioida monikulttuurisuuden.  

Apurahan saajat:
• Anna Rauhala, Neulonnan taito. Väitöskirja 2019.
• Shikoh Shiraiwa, jatko-opiskelija, tutkimuksen otsikko: “Ideolo-

gy of Heritage, Museum, Cultural Politics, and Construction of 
National Identity in Finland and Japan.”

• Ama Essel, pro gradu -tutkielman aiheena on suomalainen ryijy. 

Osmansolmu tunnustuksena 
kalevalaiselle naiselle
Osmansolmu on Kalevalaisten Naisten Liiton myöntämä korkein 
tunnustus, joka innostaa kalevalaisia naisia järjestötyössään. 
Suomalaisen kulttuurin vaaliminen ja edistäminen on kaikille  
Osmansolmun saajille sydämen asia ja koko elämän kantava voima.

Osmansolmun saajat vuonna 2020:

Maria-Liisa Juntunen, Rovaniemen Kalevalaiset  
Leena Kaarina Kemppinen, Heinolan KN 
Pirkko Muhonen, Imatran Seudun Kalevalaiset 
Ilmi Nousiainen, Keski-Karjalan KN 
Raili Saastamoinen, Keiteleen KN 
Seija Tiihonen, Laukaan KN 
Marjatta Tiirikkala, Hämeenlinnan Seudun KN 
Leena Vakkilainen, Tampereen Kalevalaiset 
Orvokki Willberg, Suur-Helsingin KN

Lämpimät onnittelut kaikille uusille Osmattarille! 

Puumalan kesäpäivä on peruttu
Palava tahto – näytelmä Elsa Heporaudan elämästä on siirretty seu-
raavaan kesään 2021. Uusi päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin.

Metsän henki -seminaari 
perjantaina 9.10.2020  
klo 15-18
Kansallismuseon Ateljee, Helsinki

Keskustellaan kulttuuriperinnön ja ekosysteemin suhteesta; miten 
ilmastonmuutos vaikuttaa käsitykseemme metsän hengestä? Pa-
neelikeskustelussa metsäasiantuntijoita eri aloilta.

Ohjelma

Metsänomistajan metsäsuhde, ylisukupolvisuus ja elävä perintö
Reetta Karhunkorva, väitöskirjatutkija Itä-Suomen yliopiston Met-
säsuhteet yhteiskunnallisessa muutoksessa -tutkimushankkeessa

Metsä ja metsänväki suomalaisessa taikaperinteessä
tutkijatohtori Sonja Hukantaival, Turun yliopisto

Susi ja ihminen
Marja-Stiina Suihko, Kuhmon Kalevalaiset Naiset

Paneelikeskustelussa MTK:n metsäjohtaja Juha Hakkarainen, kansa-
tieteilijä Teppo Korhonen ja puuarkkitehtuurin asiantuntijoita.

Vapaa pääsy – lämpimästi tervetuloa!

Seminaaria voi seurata suorana lähetyksenä verkossa. 

Yhteistyössä

Vuosikokous siirtyy

Kalevalaisten Naisten Liiton Joensuuhun suun-
niteltu vuosikokous siirtyy loppuvuoteen koro-
navirus-pandemian vuoksi. Uusi aika ja paikka 
ilmoitetaan Liiton kotisivuilla: www.kalevalaisten-
naistenliitto.fi.

Pandemia voi vaikuttaa myös Liiton tämän vuo-
den muiden tapahtumien aikatauluihin. Seuraathan 
ajantasaista uutisointia verkkosivuiltamme!

Jätä jälkesi  
kulttuuriperintöömme!
Nyt tallennetaan korona-ajan ajatuksia ja tekemistä museoiden ja 
arkistojen kokoelmiin.
https://koronakasityo.muistele.fi
https://www.finlit.fi/fi/arkisto/vastaa-keruisiin/koronakevat
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Kalevalaisten Naisten Liiton strategiatyös-
kentely jatkui Louhen pajassa käytyjen  
keskusteluiden ja etä-Louhen pajojen pa-
lautteiden läpikäymisellä. Kiitokset kaikille  
osallistuneille ja kommentteja lähettäneille! 
Strategiaa on hiottu, puunattu ja kiillotet-
tu, jotta siitä syntyisi kalevalaisia naisia par-
haiten kuvaava timantti. Uusi strategia tulee  
Liiton vuosikokouksen käsiteltäväksi. 

Tehtäviämme ovat suomalaisen kulttuu-
rin, kielen ja perinteen välittäminen tuleville 
sukupolville ja maahanmuuttajille ympäristöä 
ja ympäröivää maailmaa kunnioittavalla taval-
la. Kulttuuriperinnön voimauttava naiskuva on 
silta, jota pitkin siirrämme perinteitä äideiltä 
tyttärille ja laajemmin koko yhteiskuntaan. Juu-
remme ovat perinteessä ja siipemme kantavat 
meidät tulevaan.

ERISTÄYTYMISESTÄ ETÄYHTEYTEEN
Jäsenyhdistysten yhteistyötä, toisilta oppi-
mista ja inspiroitumista varten perustimme 
kaikille kalevalaisille naisille tarkoitetun Face-
book-ryhmän Kalevalaiset naiset. Liittykäähän 
sinne! Ryhmä on tarkoitettu jäsenyhdistysten 
aktiiveille, joten siellä on mukavaa keskustella 
yhdistysten pyörittämisen iloista ja haasteis-
ta. Ryhmässä voi myös jakaa yhdistyksesi 

toimintaideoita muille ja toisaalta saada toi-
silta ideoita omaan toimintaan. Koronavirus 
pakotti meidät ottamaan digiloikan aiottua 
nopeammin: haluamme yhteisöllisyyden säi-
lyvän ja voivan hyvin, vaikka joutuisimme-
kin olemaan neljän seinän sisällä. Tällaisina 
aikoina erilaiset etäyhteisöt nousevatkin 
arvoon arvaamattomaan. 

”MUREHISTA MUSTAT RUUNAT,  
SUITSET PÄIVISTÄ PAHOISTA”
Kaikesta negatiivisesta, kuten sairauksista, 
voi koettaa löytää sen positiivisen puolen. 
Koronavirus vauhditti meitä hyppäämään tek-
nologisen kehityksen reen jalaksille, nyt siis 
viimeistään se kannattaa tehdä. Ehdotimme 
Kalevalaiset naiset -ryhmässä Facebook-li-
ve-lähetysten hyödyntämistä poikkeusolois-
sa. Sen avulla sovittuja yleisötilaisuuksia ei 
tarvitsisi kokonaan perua, vaan ihmiset voi-
sivat katsoa luentoa tai mitä tahansa ohjel-
manumeroa esimerkiksi omasta älypuheli-
mestaan – ja tarvittaessa näyttää lähetystä 
myös muille, mikäli kaikilla ei omaa laitetta tai 
Facebook-profiilia löydy. 

TARVE SÄHKÖISEEN OSALLISTUMISEEN
Voisiko yhteisöllisyyttä ja viestintää poikkeus- 

tilan jälkeenkin siirtää enemmän verkkoon 
ja hoitaa tiedotuksen laitteettomille tai net-
tiä käyttämättömille esimerkiksi puhelimitse? 
Monille kalevalaisille asioiden hoito ja viestin-
tä verkon välityksellä onkin jo tuttua, mistä 
esimerkkinä käy vaikkapa strategiakyselyyn 
vastanneiden määrä. Vaikka kysely toteutet-
tiin tällä kertaa pelkästään sähköisenä, sai se 
osakseen suurimman vastausmäärän aikoihin: 
378 vastausta. Myös Kalevalaiset naiset -ryh-
mään liittyy paljon ihmisiä päivittäin. Strii-
mattuja tapahtumiamme, kuten Kalevalan 
päivän etkojen Loitsutupaa, katsoi ennätys-
määrä ihmisiä. 

Tammikuun Louhen pajaan oli mahdolli-
suus osallistua ensimmäistä kertaa etänä ja tätä 
mahdollisuutta kiiteltiin. Sähköisille osallistu-
mismahdollisuuksille on siis ilmiselvästi tilausta. 
Ehkä tällä tavalla saadaan uusia henkilöjäseniä 
mukaan, joita strategiakyselyyn vastanneet 
toivoivat. Ja sähköisen osallistumisen rinnalla 
tavataan toisiamme tietenkin edelleen myös 
kasvokkain – sitten kun se on turvallista. ❖

Kirjoittaja on Kalevalaisten Naisten Liiton pro-
jektisuunnittelija ja Pirran toimitusneuvoston 
jäsen

Kalevalaisten naisten uusi strategia on valmistumassa

Teksti Karoliina Randelin

AJANKOHTAISTA

Jäsenetu kasvaa
Kalevalaiset Naiset saavat nyt 20% alennuksen Kalevala Korun 
verkkokaupasta!

Milloin viimeksi olet ostanut kalevalakoruja? Muistathan, että oman ko-
rubrändimme tukeminen on ensiarvoisen tärkeää nyt poikkeusaikoina, 
mikäli haluamme pitää rahoituksestamme huolta. Korut valmistetaan 
Suomessa, mikä alkaa olla nykyaikana lähes ainutlaatuista. Samalla siis 
tuemme suomalaista yhteiskuntaa, kun ostamme suomalaisia tuotteita. 

Kalevala Korun verkkokauppa on auki, vaikka lippulaivamyymälä 
Helsingin Pohjois-Esplanadilla onkin kiinni. Tiesitkö, että jäsenkoodilla 
KORU2020 kaikki kalevalaiset naiset saavat 20 % prosentin alen-
nuksen verkkokauppaostoksista? 

Kesä on juhlien aikaa, vaikka niitä juhlittaisiinkin pienemmällä po-
rukalla tai etänä. Muista siis kesän rippijuhlia, häitä tai syntymäpäiviä 
viettäviä koruterveisin! Koruja pystyy tilaamaan korutehtaalta kirjelä-
hetyksenä vaikka suoraan sankarin postiluukkuun, kun valitsee toimi-
tustavaksi pikkupaketin. Pidetään oma yrityksemme elinvoimaisena!
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