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Kohtaamisia
KORONAKURIMUKSEN ALETTUA siirryim-

me varsin vaivattomasti etätyöskentelyyn
ja käyttämään Teamsia, Zoomia, Jitsiä ja
mitä niitä etäkokousalustoja nyt onkaan.
Kollegoja, yhteistyökumppaneita, ystäviä
ja perheenjäseniä on tavattu pääsääntöisesti vain etäyhteyksin.
Tunnustan, että olen jonkin asteisen
muutosvastarinnan vallassa. Kun tulin
työelämään, sain aika pian käyttööni IBM:n
”pallokoneen”, jossa oli jopa korjausnäppäin. Ja vaikka en olekaan erityisen taitava
koneiden ja ohjelmistojen käyttäjä, olen
urani aikana pärjännyt ihan kivasti WP:n
ja Wordin kanssa ja osannut jopa html:ää.
Mutta nyt runsaan puolen vuoden
sisällä on alkanut tuntua siltä, että koko
vuorovaikutus on muuttunut etä-vuorovaikutukseksi. Aina pitää olla laite ja
ohjelmisto, ja aina pitää langattomien
yhteyksien toimia. Aika usein etätapaamisen alussa kuluu hyvinkin vartti siihen,
että kysellään kuuluuko vai eikö kuulu, ja
mitä pitäisi tehdä, kun ei kuulu.
Nyt kun olen saanut vähän valittaa,
koetan lähestyä asiaa positiivisen kautta. Etänä työskennellessä ei kulu aikaa
paikasta toiseen siirtymiseen, ja monien
juoksevien asioiden hoitaminen on etänä varsin sutjakkaa. Hankaluuksia alkaa
mielestäni ilmaantua silloin, kun pitäisi
ideoida ja suunnitella, eli olla todella vuorovaikutteinen, innostaa toinen toistamme. Toivon, että osaisimme ottaa etäajasta
opiksi ja että rytmittäisimme tulevaisuu-

dessa toimintaamme etä- ja paikan päällä
-pohjalta aina asiasta riippuen. Tietenkin
ilman koronaa, kiitos!
Työelämässäni olen huomannut, että
nyt kun olemme hiljalleen palailleet –
kirjoitan tätä kesällä, eli en tiedä, mihin
syksyllä palaamme – eristyksestä ja kokoonnumme työpaikalle, ovat keskustelumme olleet erityisen innostuneita, luovia ja asioita eteenpäin vieviä. Osaksi tämä
johtunee siitä, että on mukava pitkästä
aikaa tavata ihmisiä, mutta uskon, että
syynä on myös se, että olemme fyysisesti
samassa tilassa. Näemme toistemme mikroilmeet, olemuksen pienet häivähdykset,
joita koneen kautta on mahdotonta havaita. Vuorovaikutuksemme ei koostu vain
puheesta, vaan koko olemuksestamme,
ja tämän kokonaisvaltaisen havainnoinnin kautta osaamme paremmin tulkita
toisiamme.
Toivon, että syksyynne sisältyy myös kohtaamisia, voikaa hyvin!

Sirkka-Liisa Mettomäki

päätoimittaja

Jk. Aleksis Kiven Seitsemän veljestä julkaistiin neljänä vihkona kevään 1870 aikana. Tänä vuonna saamme siis juhlia
150-vuotiasta kansallisromaaniamme.

ISSN 0783-0424
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Kuva Petja Kauppi

Taiteilija Lotta Esko
vie työhuoneen sinne,
missä on ihmisiä

Taidemaalari ja lavastaja Lotta Esko ei välttämättä sovi perinteiseen kuvaan taiteilijasta,
joka maalaa yksin isossa ateljeessa. Hän etsii alati kosketuspintaa ja ideoita omaan
tekemiseensä kohtaamisista, törmäyksistä ja hetkistä, joissa eri alan taiteilijat
tekevät omia juttujaan.
Teksti Niina Hämäläinen ja Petja Kauppi

L

otta Eskon tapaa usein tanssiesityksen harjoituksissa maalaamassa
omia töitään. Eskon mielestä harjoitukset ovat kiehtovia, ainutkertaisia tilanteita, joista ei tiedä vielä, millaiseksi lopullinen esitys muotoutuu. Ne
ovat hetkiä, joissa esiintyjät ovat ”paljaina, etsijöinä ja hyväksyvät myös häpeän.”
– Se on niin kaunista, taianomaista,
toteaa Esko.
Lotta Esko ei ole vain taidemaalari,
vaan hänet tunnetaan myös lavastajana.
Lavastustyössä yhdistyvät Eskon rakastamat elementit: esittävä taide, visuaalisuus,
tekstit ja ihmiset. Itseään hän luonnehtii sivupolkujen kulkijaksi. Ensimmäinen
maisterintutkinto hänellä on lavastustaiteesta Aalto-yliopistosta ja takataskussa
on myös puuseppämuotoilijan tutkinto.
Tällä hetkellä meneillään on toinen, kansainvälinen poikkitieteellinen maisteritutkinto Visual Cultures, Curating and
Contemporary Art Aalto-yliopistossa.
Jos Lotta Eskon pitäisi nimetä kaksi
taiteenlajia, jotka ovat voimakkaimmin
vaikuttaneet häneen ja jotka kiehtovat
häntä yhä uudestaan, ne olisivat ooppera
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ja nykytanssi. Tanssi on vapauttavaa ja sisältää salaisuuden, oopperassa kiehtovat
voimakkaat, jopa liioitellut tunteet.
– Oopperassa ollaan teatteria lähempänä tunteita, myös raaemmalla ja absurdimmalla tavalla. Tarina ei ole ehkä niin
tärkeä, vaan painopiste on musiikissa.
Nykymusiikin festivaaleilla Stuttgartissa hän oli viimeistelemässä lavasteita
uuteen oopperaan Serial Sevens kun sitä
vielä sävellettiin Pariisissa. Teoksen päätepiste oli Venetsian musiikkibiennaalissa 2012. Festivaalin muita sävellyksiä
äänitettiin samassa tilassa, jossa Esko
oli saanut luvan jatkaa lavasteiden maalausta vannottuaan pystyvänsä olemaan
aivan hiljaa. Kaksi täysin eri teosta toteutui
rinnakkain. Vapaata taidetta voisi kuvailla
myös yhteiskunnallisten valtarakenteiden
vastavoimaksi, joka tutkii ja kyseenalaistaa
erilaisia totuuksia.

Työhuone mukaan
Se, mitä Lotta Esko mieluiten tekee ja
mistä hän inspiroituu, on oman työhuoneen liikuttelu.

– Haluan viedä työhuoneeni erilaisten työpisteiden ja työyhteisöjen luokse.
Tämä antaa hänen mukaansa uudenlaista näkemystä taiteilijan työhön.
– Lavastajana keskityn omaan työhöni, mutta samalla näen harjoituksissa
kaikenlaista visuaalista, johon haluaisin
olla reagoimassa ja maalaamassa, Lotta
Esko kuvaa.
Nämä kokemukset ovat innoittaneet
häntä muun muassa kysymään tanssiteatteri Zodiakissa, voisiko hän tuoda työhuoneensa tilaan, jossa Elina Pirinen kollegoineen teki ja harjoitteli Meadow, Meadow,
Meadow -esitystä. Lotta Eskosta maaleineen ja siveltimineen tulikin niin luonteva osa tekeillä olevaa tanssiteosta, että
Pirinen pyysi häntä jättämään työtilansa
esitykseen ja livemaalaamaan siinä. Esko
epäröi, mutta suostui sillä ehdolla, että
saisi oikeasti tehdä työtään sellaisena kuin
se on eikä pelkkänä taidon performanssina. Se oli hänestä mielenkiintoista, mutta
kaukana mukavuusalueelta.
– Oli itse asiassa ahdistavaa tehdä
kaikki virheet siinä yleisön edessä, muistelee Esko.
>

Lotta Eskolle luontevinta taiteen tekemistä
ovat yhteistyöprojektit.

>
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Myöhemmin näistä töistä kehittyi
teossarja Meadow 1–6.
Taiteilija ei ole yhden asian tai teoksen
auktoriteetti vaan osa laajempaa prosessia, jossa tapahtuu kaikenlaista odottamatonta, myös taidetta. Lotta Esko haluaisi
mielellään joskus ottaa pariksi kuukaudeksi työtilan myös jostain ei-taiteellisesta
työyhteisöstä. Rinnastumalla muiden alojen toimintaan taiteilijan työstä riisuutuu
myös sille piirretty pyhä aura.
– Siinä on jotain hienoa, kun kaikki
tekevät rinnakkain töitä, täysin erilaisia
päämääriä kohti.

Etsin, kohtaan, siis olen
Hakeminen, etsiminen, kohtaaminen, matkalla olo, erilaisten tilojen kokemus ovat
elimellinen osa Lotta Eskon taiteilijuutta.
Etsimiseen liittyvät vahvasti myös moninaisuus ja monikulttuurisuus, jotka ovat
kulkeneet Eskon matkassa lapsesta lähtien. Ensimmäinen luokka alkoi Kanadassa,
Toronton lähellä olevassa kansainvälisessä koulussa, jossa oli 47 eri kansalaisuutta.
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Sen jälkeen elämä on kuljettanut ympäri maailmaa: eri puolille Yhdysvaltoihin,
Tukholmaan, Pariisiin, Riikaan, Santiago
de Chileen ja Amsterdamiin.
Kenties lapsuuden ja nuoruuden kokemukset ihmisten moninaisuudesta sekä ymmärrys siitä, että yksin ei tarvitse
pärjätä, ovat vieneet Lotta Eskon mitä
erilaisimpiin yhteistyökuvioihin ja hakemaan yhteyttä muihin ihmisiin. Eskolle
luontevinta taiteen tekemistä ovatkin yhteisprojektit, joita hänellä on ollut muun
muassa tanssijoiden ja oopperalaulajien
kanssa. Tekemistä voisi kutsua myös kollektiivitaiteeksi.
– Yhdessä tekeminen inspiroi minua,
siinä yhdistyvät ryhmätyöt, monet tasot
ja alat, eri näkökulmat ja valotukset.
Eskon mukaan usean taiteilijan projekteissa on jotain samaa kuin Kalevalassa,
joka on monitasoinen ja moneen suuntaan
antautuva teos. Yhdessä tekemiseen liittyy myös vapautuminen omistamisesta
eli tehdään ilman että mietitään, mikä
on kenenkin, kuka omistaa tämä teoksen.
Taiteesta tulee tarkoituksellisesti anonyy-

mia, ja tekijät keskittyvät siihen, mikä olisi
teokselle parasta.
Eskoa kiehtoo nykytaiteessa uusmaterialismi ja sen mahdollistamat näkökulmat,
jotka luonnehtivat taiteen tekemistä.
– Taidemaalarina haluan työskennellä
maalin ehdoilla.
Myös materiaali voi olla toimijana kollektiivisessa tekemisessä. Maalaaminen
tapahtuu kuitenkin aina yksin, omassa
keskittyneessä tilassa. Voisiko sanoa, että
tällöin muiden ihmisten sijaan kohtaaminen tapahtuu itsensä kanssa? Esko pyrkii
maalaamaan intuitiolla, ja korostaa, että
suunnittelemattomuus on koko maalaamisen perusta.

Seuraavat projektit
Tällä hetkellä Eskolla on työn alla lavastus Teatteri Lilla Villanille. Paula Salmisen kirjoittama Letti-näytelmä lapsille
saa toivottavasti ensi-iltansa syyskuussa.
Toinen, isompi, henkilökohtaisempi
hanke liittyy Kalevalaan. Karanneet Kalevalan tyttäret -projektissa tarkoituk-

sena on toteuttaa vuoropuhelu naispuolisten sankarien kanssa maalaustaiteen,
äänitaiteen ja keskustelujen kautta. Lotta
Esko on työskennellyt Kalevala-aiheen
kanssa aiemminkin: hän kiersi Atro Kahiluodon Kalevalaa etsimässä -teatteriproduktion kanssa vanhoissa runokylissä ja
kuuli muiden muassa Santra Remsujevaa.
Nämä kokemukset ovat Karanneiden Kalevalan tyttärienkin taustalla.
– Kansanrunot tuntuvat omalta, mutta
naisten asema Kalevalassa ei, sanoo Esko.
Samaan hengenvetoon Esko suhteuttaa eepoksen naisten aseman 1800-luvun
asenteisiin ja Lönnrotin kädenjälkeen.
Vaikka Lotta Esko lukee eeposta kriittisin
silmin, hän ei kuitenkaan epäröi nimetä
projektinsa naisia Kalevalan tyttäriksi. Hän
näkee Kalevalan tavallaan historiallisena
vaiheena, jonka visuaalista jatkumoa on
se, mitä hän itse nyt tekee.
– Kalevala on kaikkien niiden perinnettä, jotka haluavat sen omakseen ottaa,
ei sitä kukaan voi ottaa pois. Siihen ovat
nivoutuneina nimenomaan luonto ja kieli,
Lotta Esko sanoo.

Tässäkin hankkeessa on kyse yhteistyöstä ja hetkellisyydestä. Näyttely
koostuu maalaussarjasta, jonka sankarittariksi, eläviksi, aktiivisiksi malleiksi Lotta
Esko kutsuu itseään inspiroivia, tämän
hetken suomalaisia naisia. Kalevalan tyttäret -hanke sai alkunsa Eskon palattua
kotimaahan Amsterdamista vuonna 2012.
– Rasismin ja oikeistopopulismin runsaus mediassa vavahdutti. Tuli pakottava
tarve tehdä jotain ja lähteä hakemaan
vuoropuhelua.
Hänen sankarittarensa taistelevat rodullistamista ja syrjäyttämistä vastaan.
Lotta Esko haluaa päättää haastattelun viittaamalla kääntäjä Tarja Roinilaan,
joka sanoitti monia tuttuja tuntemuksia
kielenoppimisesta ja ulkomailla asumisesta esseessään ”Puhujaksi puhujien
joukkoon” (Helsingin Sanomat, 7.6.2020):
Halusin uuden kielen niin kuin toista
lasta halutaan. Ensimmäinen toi elämään
jotain niin hienoa, että sen haluaa kokea
uudelleen, haluaa uuden uuden.
Noukin puhevirrasta sanoja ja tunnustelin, minkä verran niistä ymmärrän.

Jotkut sanat olivat enemmän näpeissäni
kuin toiset. Ymmärtäminen eteni siis asteittain, ja kun eleli sanojen parissa, se
syveni. Sanoihin pääsi sisälle. ❖

Kirjoittajat ovat Kalevalaseuran toiminnanjohtaja ja tiedottaja.

INFO
http://lottaesko.com/
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Itkuja

Kuva © Juha Olkkonen

koronan tuomista tunteista
Itkuvirret ilmaisevat huolta ja murheita, joita erossa oleminen
läheisistä ja tutusta aiheuttaa. Koronakevät toi samanlaisia huolia,
ikävää ja epävarmuutta ja synnytti koronaitkuja.
Teksti Viliina Silvonen

K

eväällä korona muutti arjen yhtäkkiä. Koronan ja muutosten
myötä mieliin nousi epävarmuutta ja huolta omasta, läheisten,
ystävien ja koko yhteiskunnan tilanteesta ja tulevaisuudesta. Etäisyys ja eristäytyminen tulivat arkisten kohtaamisten
ja läheisyyden tilalle. Yhteisöllisyyttä ja
yhteyttä toisiin piti ruveta rakentamaan
uusin keinoin. Kukaan ei tarkalleen tiedä,
miten, minne ja milloin tästä palataan.
Yhtäkkiset muutokset nostivat pintaan paljon tunteita, jotka ovat vaihdelleet
pelosta huoleen ja surusta kaipuuseen.
Tällaisia tunteita ilmaisemaan ja purkamaan oli niin sanotulla vanhalla kansalla
– tässä tapauksessa noin sadan vuoden
takaisella karjalaisyhteisöllä – käytössään
itkuvirret. Ne olivat rituaalista, kulttuurisesti koodattua ja sosiaalisesti sallittua
surun ja muiden ikävien ja vaikeiden tunteiden ilmaisua.
Itkuvirsien surun ytimessä on eroon
joutuminen tutusta ja turvallisesta. Itkujen apeus nousee yksinolosta ja epävarmuudesta. Kaikkiaan itkuperinteessä
korostuu johonkin kuulumisen tarve, yhteisöllisyys. Nämä samat teemat – huoli,
erossa oleminen, epävarmuus ja yhteisöllisyys – ovat olleet läsnä koronakeväässä,
ja niistä on punoutunut uusia itkuvirsiä.
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Itkuvirsi upottaa apeuteen
Esittäessään itkua itkijä usein liikuttuu
voimakkaasti eli apeutuu. Apeutuminen
on itkuesityksen tyypillinen piirre ja tavoiteltukin vaikutus. Tunnetilan yltymistä
edesauttavat tunteille altis tilanne, itkijän
henkilökohtaiset muistot sekä itkuvirren
kokonaisilmaisu itkemisen äänineen.
Sen lisäksi että itkuvirret ilmaisevat ja
helpottavat itkijän itsensä tunnetaakkaa,
ovat ne yhteisöllinen tunteiden käsittelyn muoto. Hyvä itkijä sai esityksellään
myös kuulijat kyyneliin. Tällaisesta esityksen affektiivisuudesta kirjoittavat jo
varhaiset tallentajat kuten Elias Lönnrot
ja Volmari Porkka.
”Itku käypi niin karkialla, oikein karwoille
käywällä, läpi ruumiin
ja jäsenten wihlasewalla äänellä, että wielä
wuodenki päästä sitä
muistellessani olen kun
säykähyksissä”, Lönnrot
kuvailee kokemustaan.
Tällaisen itkuvirsien affektiivisuuden –
itkijän oman tunnetilan viriämisen ja kuulijoiden liikuttumisen – taustalla vaikuttavat sosiaaliset ja kulttuuriset käytännöt,
jotka yhteisössä tunnistetaan. Tunteen

Emmi Kuittinen on itkuvirsiin ja muuhun Karjalan
alueen kansanmusiikkiin erikoistunut muusikko.

tarttumisessa ovat mukana myös monimuotoiset neuropsykologiset prosessit.

Itku koronahuolista
Koronahuolet kirvoitti muusikko, nykyitkijä Emmi Kuittisen laatimaan itkuvirren.
Itkuvirsi alkaa varmasti mutta varovaisesti
kuin lupaa pyytäen. Äänessä ja koko esityksessä on rauhaa, vaikka tunteet, jotka
itkusta välittyvät ovat ahdistaviakin. Itkun
kieli on runsasta, varsin metaforista ja
toisteista. Huoli ja murhe kuvataan monin
eri kielikuvin, ja näin tunteille annetaan
tilaa. Itkuvirsissä sanat ikään kuin tehdään
kauniimmiksi erilaisin hellittelevin päättein ja sanamuodoin, kuten karjalaisitkijät
ovat kuvailleet. Sanojen
alkusointu tuo tekstiin
soljuvuutta. Sävelmä
etenee tasaisena nauhana yksienkertaista,
hieman varioivaa säettä kerraten.
Huolen ja pelkojen
rinnalla tekstissä on mukana lempeyttä.
Suopea ja lämmin suhtautuminen kohdistuu niin tähän maailmaan (ihalat ilmaset),
läheisiin (armahimmat asettajaisemme)
ja tuonpuoleiseen (armahat syntyset)
kuin tunteeseen, jota kyynelet symboloi-

Koronan mukanaan
tuoma tunneskaala
on jaettu ja kokemus
yhteinen.

Kuvakaappaus Emmi Kuittisen Itkuvirsi koronahuolista -YouTube-videosta.

Itku koronahuolista
Annahan kun rupielen vaimala vartuoni vuodattamaan vuolahimpina virsinä näitä uusia huolivetysiä
suurimmat suloiset suruvetyseni suorittelen näinä surkeina aikoina
Huolet hurjasti huutavat
pahin pelko puristaa painavina punnuksina paidan alla
Ihalien ilmasien alla on uuet inhottavat vaivat
koittelee meitä kurjat kymmenkertaset suuret ikäväiset
ei voi kukaan paeta näitä pahimpia aikasia
Vaan miten pärjäävät kaikki parahimmat pakertajaiset?
Kuinka kohtaavat kaikki kurjat kulkijaiset vallan vaikeat vaivat?
Ylen yksin jää ylhäisyyteensä vanhimmat vaalijaisemme vaivoinensa
ja armahimmat asettajaisemme vaan ilman apua asustavat
eipä pääse kukaan lähelle lähimmäistä
kaukana on kaunehimmat kanssakulkijaiset
Niinpä koittelen kurja vartuoni näillä ihanilla ihovetysillä näitä isoja ikäväisiä hälvennellä
helpottaa huolta huokailemalla hartahia huolivetysiäni
ja pyydän että armahat syntyset annelkaa meille armahampia aikasia ja parempia elonpäiväsiä
tukekaamme toinen toistamme tuntemattoman tauin aikana
ja lempeyttä leiskutelkaamme vaikeinakin hetkinä
oi armahat syntyset antakaa rauhaa ja terveyttä
teksti Emmi Kuittinen

Molemmat jutussa käsitellyt koronaitkuvirret
ovat kuunneltavissa Emmi Kuittisen YouTubekanavalla, jonne oheinen qr-koodi vie.

>
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KOLUMNI

Suru helpottuu jakamalla
Yhteisellä suremisella on tärkeä tehtävä
yhteisön ja yksilön toimintakyvyn kannalta. Huolet, murheet ja kohdatut menetykset täytyy käsitellä, jotta yhteisö voi
jatkaa toimintaansa, luoda uusia käytäntöjä ja normalisoida tilanteen. Tunteiden
ilmaiseminen vapauttaa ja mahdollistaa
siirtymisen eteenpäin.
Itkun koronahuolista lisäksi Kuittinen
kutsui kollegoitaan mukaan ja kokosi use-

Itkuvirret

an muusikon yhteisen Itkun ystävien ikävästä. Karjalaisessa kontekstissa tällaista
usean eri itkijän yhteisitkua ja äänellä
itkemisen yhdistämistä soittamiseen ei
tunneta.
Kollektiivinen sureminen ja laajemmin liikuttuminen, tunteiden purkaminen

Itkuvirsien surun ytimessä
on eroon joutuminen
tutusta ja turvallisesta.
yhdessä, lähentää ja luo yhteisöllisyyttä.
Yhteenkuuluvuuden tunteeseen ja lähentymiseen vaikuttaa muun muassa se, että
surun ja sen myötä oman haavoittuvuuden paljastaminen vaatii luottamusta ja
turvallisuutta. Kulttuurisesti ja sosiaalisesti säädeltynä ilmaisuna itkuvirret oli-

Kuva © Tauno Norjavirta, 1943-06-24, Sotamuseo

Karjalaisessa perinteessä itkuvirret olivat tärkeä osa muun muassa hää- ja hautajaisrituaaleja. Uskottiin muun muassa, että ilman
itkuvirsiä vainaja ei välttämättä
pääse perille tuonpuoleiseen.
Rituaalisten kontekstien lisäksi
itkijät esittivät itkuvirsiä eli itkivät äänellä myös yksityisesti
arkisempien huolien ja murheiHautajaisten lisäksi karjalaisnaiset itkivät äänellä hautausmaalla käydessään ja purkivat sydäntään läheistensä
densa parissa.
haudoilla.
Rituaalisena, myyttistä maailKuva © Eino Mäkinen, 1936. Museovirasto.
mankuvaa heijastavana perinteenä karjalaiset itkuvirret eivät enää nykyaikana elä.
Sen sijaan itkuperinne on saanut uusia muotoja
niin kansanmuusikoiden kuin muutoin aiheesta
kiinnostuneiden piirissä muun muassa Äänellä
itkijät ry:ssä.
Nykyitkut asettuvat osaksi karjalaisen itkuperinteen jatkumoa menneestä nykyisyyteen.
Vaikka itkuilla ei enää ole samanlaisia rituaalisia
tehtäviä kuin menneisyyssä, ne ovat edelleen oiva
keino tunteiden ilmaisuna, huolten ja murheiden
käsittelyssä sekä luomassa yhteisöllisyyttä yhteisten kokemusten ja tunteellisuuden avulla. ❖
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vat ja voivat yhä olla tällainen turvallinen
käytäntö.
Kuittisen ja hänen ystäviensä yhteisessä itkuvirressä korostuu tämä perinteen yhteisöllisyys ja tunteiden jakamisen
merkitys. Koronan mukanaan tuoma tunneskaala on jaettu ja kokemus yhteinen.
Epävarmuuden ja huolten kanssa ei olla
yksin, vaikka kukin esittääkin osuuttaan
etänä fyysisesti etäällä toisistaan. Silti kaikki ovat sekä toisilleen että videon
katsojille läsnä.
Tällainen yhteisitku osoittaa myös mitä mainioimmin perinteen soveltamista
nykyaikaan ja nykytarpeisiin. ❖
Kirjoittaja on folkloristiikan väitöskirjatutkija
Helsingin yliopistosta. Hän tutkii karjalaisten
itkuvirsien ilmaisua tekstin, musiikin ja tunteen
kokonaisuutena.

Kuva © A.O. Väisänen, 1917, Museovirasto

Karjalaisitkijä Tatjana Teronen itkee äänellä. Itkijöillä oli äänellä itkiessä kädessä poskea vasten erityinen itkuliina.

Hautajaisten lisäksi karjalaisnaiset itkivät äänellä muutoin hautausmaalla käydessään ja purkivat sydäntään läheistensä haudoilla.

Anni Kytömäki

Vanhat ja viisaat
VÄINÄMÖISEEN EN välittäisi tutustua. Kalevalan sankari on kelpo soittaja, mutta

niin röyhkeä, että kansalliseeposta lukiessa raivostuttaa.
Vastenmielisimmillään Väinämöinen on teoksen 17. runossa. Siinä hän lähtee hakemaan loitsusanoja Antero Vipuselta, tietäjältä, joka on levännyt maan
povessa kauan – niin kauan, että metsä kasvaa jo Vipusen päällä. Väinämöinen
viuhtoo miekallaan puut nurin ja kiduttaa tietäjää, kunnes tämän on pakko paljastaa loitsusanat.
Tarina uinuvasta tietäjästä, joka on vienyt tärkeän tiedon mennessään, ei
ole ainutlaatuinen. Lapissakin on kerrottu Sompion lovinoita Akmeelista, jonka
haudalla käytiin hakemassa neuvoja.
Vaikeina aikoina ihmiskunta on tavannut kääntyä vanhojen puoleen, yleensä sopuisammin elkein kuin Väinämöinen. Vaikka läntinen maailma ripustautuu
yhä kiihkeämmin nuoruuteen, kulttuurimme kuvastossa vanhuus ja viisaus ovat
edelleen yhtä.
Elämänohjeita kysytään syntymäpäivähaastatteluissa vasta noin 100-vuotiailta. 20–40-vuotiaita päivänsankareita ei edes haastatella. Luotamme siihen,
että pitkän elämän mittaan karttuu kokemusperäisiä havaintoja, viisautta, jota
ei tavoiteta opiskelemalla.
Viime vuosina olen pohtinut myös muiden olentojen kuin ihmisten vanhuutta.
Olen kirjoittanut romaania, jossa ihmispäähenkilöiden lisäksi seurataan jokihelmisimpukan (Margaritifera margaritifera) vaiheita.
Jokihelmisimpukka eli raakku on minulle tuttu laji jo 1990-luvulta. Tuolloin aloin
käydä pyöräretkillä tienoolla, jonka läpi virtaavassa purossa helmisimpukoita yhä
elää. Laji on ajautunut Suomessa ja koko Euroopassa ahdinkoon vesien likaantumisen, patojen rakentamisen, jokien ruoppaamisen ja soiden ojittamisen tähden.
Jokihelmisimpukka ei ole mikä tahansa nilviäinen. Raakku on lajina 300 kertaa
ihmislajin ikäinen: siinä missä varhaisimmat merkit Homo sapiensin olemassaolosta ovat 300 000 vuoden takaa, raakkuja on ollut jo 100 miljoonaa vuotta sitten.
Simpukat seisoivat purojen pohjalla jo silloin, kun tyrannosaurukset kahlasivat rannalta toiselle. Raakut kestivät liitukauden asteroiditörmäyksen, joka tappoi 75 prosenttia eliölajeista sukupuuttoon. Vuoristot ovat kohonneet, jäätiköt
kasvaneet ja kutistuneet, valtameret muuttaneet muotoaan mannerten hitaasti
liikkuessa – koko ajan jokihelmisimpukat ovat eläneet virran sylissä.
Vasta ihminen on sortanut ne katoamisen partaalle.
Jokihelmisimpukka on vanha laji, mutta myös yksittäinen simpukka voi elää
kauemmin kuin kukaan meistä. Hiljattain inarilaisesta virrasta löydettiin 208-vuotias jokihelmisimpukka, Ruotsista tunnetaan 280-vuotiaskin.
Olen nähnyt jokihelmisimpukoita luonnossa vain kerran, mutta kuljeskelen
usein niiden kotivirran rantamilla. Ihmisen silmissä simpukka on vaatimaton:
kuorten raosta pilkottaa limaeläin, jonka sisäistä maailmaa emme tunne.
Mitä jokien anterovipuset, ikivanhat ja kaiken kestäneet helmisimpukat
vastaisivat, jos kysyisimme niiltä elämänohjetta? 584-sivuisen Margaritan, simpukkaromaanini, kirjoitettuani uskallan arvata: ”Ilman kuorta ei selviä kukaan.”
Meidän kielellämme se tarkoittaa, että toisen olennon rajoja on kunnioitettava – on kyseessä simpukka, metsän alla nukkuva tietäjä tai tavallinen, kuolevainen ihminen. ❖

Kuva Gummerus / Liisa Valonen

vat (huolivetyset, suloiset suruvetyset).
Pelot ja huoli liittyvät epävarmaan aikaan
ja koronaan, kärsimys itkijän minään (vaimala varuoni) ja koronaan (inhottaviin
vaivoihin). Tällaiset vastakkainasettelut
ja rakentuvat jännitteet tekevät tunteille
sopivaa tilaa. Kokonaisuus kaikkinensa luo
apeaa tunnelmaa.

Kirjoittaja on hämeenkyröläinen kirjailija ja luontokartoittaja, joka aikamatkustelee
mielellään, varsinkin menneisyyteen.
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AJANKOHTAISTA
Teksti Kirsi Paakkari ja Maria Uunila
Kuvat Kalevala

Syyskuussa syntyy uusi
Kalevala Koru on uuden aikakauden edessä. Korutoimialan rakenteen muutos, kiristyvä hintakilpailu,
kuluttajien muuttuva ostokäyttäytyminen ja kevään koronapandemia ovat asettaneet yrityksellemme
haasteita. Samalla se kuitenkin tarjoaa myös suuria mahdollisuuksia uudistua ja määritellä, millaisena
haluamme Kalevala Korun seuraavina vuosikymmeninä nähdä. Puolitoista vuotta kestänyt strategiatyö alkaa
vihdoin näkyä tänä syksynä, kun Kalevala Jewelry ja Lapponia Jewelry sulautuvat uudeksi Kalevala-brändiksi.
Muutoksen myötä palaamme entistä vahvemmin juurillemme.
vala-asiakaskokemuksen ja myös antamaan
kumppaneillemme paremmat mahdollisuudet
menestyä Kalevala-koruilla.
Strategiauudistuksen kantavana voimana
on ollut paluu juurille ja vahva usko niin brändiimme kuin kotimaisen koruvalmistuksen
voimaan. Kalevala Korun tuntevat lähes kaikki suomalaiset, ja se on kiistatta arvostetuin
korubrändi Suomessa. Vaikka korutoimialan
kokonaisvolyymi Suomessa on laskenut jo
useita vuosia, uskallamme strategiassamme
tavoitella merkittävää kasvua. Meillä on upea
historia ja ainutlaatuinen tarina kerrottavana.
Uusi Kalevala ammentaa tästä tarinasta sekä
suomalaisesta kulttuuriperinnöstä entistä vahvemmin. Se tekee tämän kuitenkin modernilla
otteella, tämän päivän ja huomisen kuluttajia

Art by Kalevala -malliston Kultarailo. Design Björn Weckström.
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puhutellen. Jatkossa emme halua olla vain tunnetuin ja arvostetuin korubrändi – haluamme
olla lisäksi halutuin ja inspiroivin!
KALEVALA JAKAUTUU
KOLMEEN PÄÄMALLISTOON
Strategiauudistukseen on liittynyt myös kipeitä
päätöksiä. Yksi vaikeimmista on ollut Lapponia-tuotemerkistä luopuminen. Strategiatyön
alusta alkaen oli selvää, ettei kokoisellamme
yrityksellä olisi varaa pitää ja kehittää täysipainoisesti kahta brändiä, mutta vasta kattavan
kuluttajatutkimuksen tulokset antoivat meille
rohkeuden luopua Lapponiasta. Ymmärsimme, että Lapponia ja Kalevala Koru kantavat
paljon samankaltaisia ominaisuuksia, ja että
Lapponiasta luopumisesta huolimatta voim-

Kalevala Modern -malliston Kaaria. Design Antonio Mazzamauro.
Kuvassa myös Lumikukka-riipus, design Marja Suna.

Kalevala Originalsin Paratiisi-koru.

me ylläpitää korumerkin arvokasta perintöä
yllä. Lapponian ja Kalevala Korun perinnöstä
ammentavatkin uuden Kalevalan kolme päämallistoa: Kalevala Originals, Kalevala Modern
ja Art by Kalevala. Kalevala Originals -malliston
korut tuovat meille kertomuksia aikojen takaa,
Modern-malliston korut kertovat tarinoita tästä
päivästä, ja Art-malliston korut ovat itsessään
pienoistaideteoksia, taiteilijaprofessori Björn
Weckströmin alkuperäistä visiota mukaillen.
Brändiuudistuksen ja jakelutieverkoston
lisäksi uusi strategia ulottuu yrityksen alkuajoilta tuttuun missioon tehdä tulosta, jotta
voimme tehdä hyvää. Palaamme tänä syksynä hyvän tekemisessä juurillemme naisten ja
lasten tukemisessa, kun pieneen Makongenin
kylään Keniassa avataan Kalevala Training
Center. Koulutuskeskusta vetää suomalainen
Viola Wallenius ja sen opinto-ohjelmat ovat
Kenian valtion auktorisoimia. Koulutuskeskus on rakennettu ja toiminta käynnistetty
Kalevala Korun rahoituksella. Keskuksen tavoitteena on kouluttaa vuosittain noin 170–
190 nuorta naista ammattiin. Koulutuskeskus
antaa kaikkein köyhimmistä oloista tuleville
tytöille mahdollisuuden saavuttaa itsenäinen toimeentulo. Kalevala Training Centeristä
kerromme enemmän nettisivuillamme. Viola
Walleniuksen ja Kenian kuulumisia kerromme

säännöllisin väliajoin myös sosiaalisen median
kanavissamme.
Tätä artikkelia kirjoittaessamme on vielä
kesä ja syyskuun brändilanseeraus edessäpäin.
Uuden ajanjakson aloitus jännittää, mutta kuljemme sitä kohti luottavaisin mielin. Uusi Kalevala rakentuu vuosikymmeniä pitkän perinnön
varaan, pitäen sitä elävänä ja houkuttelevana yhä uusille sukupolville. Siihen perintöön

kuuluu hyvän tekeminen, naisten ja tyttöjen
voimaannuttaminen sekä pohjoisten tarinoiden kertominen – ja tietenkin suomalainen
käsityö. Näiden ainesten varaan uskallamme
lähteä rakentamaan tulevaisuuden kasvua. ❖
Kirjoittajat ovat Kalevala Korun toimitusjohtaja
sekä brändi- ja designjohtaja.

Kuva Viola Wallenius

Kirsi Paakkarin aloitettua Kalevala Korun toimitusjohtajana alkuvuonna 2019 lähdimme
työstämään uutta strategiaa. Työn ensimmäisiä
hedelmiä alkaa näkyä syyskuussa lanseerattavan uuden Kalevala-brändin myötä. Syyskuun
alussa avaamme uuden kalevala.fi-verkkokaupan sekä täysin uuden lippulaivamyymälän Helsingin Keskuskadulle. Samalla vanhat
Kalevala Korun ja Lapponian verkkokaupat
sulkeutuvat, Pohjois-Esplanadin liikkeemme
sulkee ovensa, ja Kalevala Jewelry- sekä Lapponia Jewelry -merkkien alasajo alkaa. Uudella
Kalevala-brändillä on myös aiempaa karsitumpi
jakelijaverkosto: Kalevala-koruja saa jatkossa
noin 150 myyntipisteestä ympäri Suomen.
Uudistuneen jakeluverkoston avulla pystymme jatkossa varmistamaan laadukkaan Kale-

”Haluamme olla
halutuin ja inspiroivin
korubrändi.”

Kalevala Training Centerin koulutuskeskus kouluttaa naisia ammattiin.
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Metsän raja

kansanrunoissa ja Kantelettaressa
Nykyihmisen mielikuvat metsästä kiinnittyvät luonnollisuuteen, rauhoittumiseen
ja vetäytymiseen, mutta metsä saattaa tarjota myös väyliä luovuuteen.
Metsään liittyy myös ahdistusta luonnon monimuotoisuuden tuhoutumisesta tai
pelkoa sinne eksymisestä. Kevät 2020 toi metsän uudella tavalla lähelle suomalaisia.
Koronapandemian aiheuttama poikkeustila muutti ihmisten liikunta- ja
vapaa-ajan tottumuksia. Moni lähti metsään viettämään aikaa.
Teksti Niina Hämäläinen

M

etsä on eittämättä myös yksi
osa suomalaisuuden kertomusta. Käsitykset metsästä
hiljaisena, jurona ja luonnollisena, riisuttuna paikkana myötäilevät
käsityksiä suomalaisesta rahvaasta, jonka
tulkitsi J. L. Runeberg Hirvenhiihtäjissä
(1832), ja jota toisti myöhemmin Sakari Topelius Maamme-kirjassaan (1876).
Näin on luonnehdittu myös kansanlyriikkaa: se oli korutonta, luonnollista ja luontoon palautuvaa runoutta. ”Se on luonto
ja teeskentelemättömyys”, kuvaili Elias
Lönnrot runoja Kantelettaressa, ja jatkoi,
että luonto lohdutti yksinäistä: ”Niin usein
pitävät [yksinäiset, surulliset] puhetta ja
kanssakäymistä lintuin, kalain ja muiden
eläväin, puiden ja kukkien, kivien ja kantojen, järvien, jokien, lampien ja muiden
senlaisten olentojen kanssa.”

Metsän uhka ja turva
Kansanrunojen ja -uskomusten mielikuvat
metsästä heijastavat ihmisen tarvetta jäsentää ympäröivää tilaa. Metsän raja piirsi
kotipiirin, jonka ulkopuolella tuli vastaan
ulkomaailma, ”toinen puoli”. Metsä kehysti
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ihmisen elinympäristöä ja edusti vaurautta, mutta sisälsi myös vaaran ja voiman
merkkejä, joiden käsittelyyn tarvittiin erityistä tietoa. Metsän uskottiin kätkevän
sinne meneviä sisäänsä (metsänpeitto);
toisinaan metsä myös liikkui tai lohdutti
siellä kävijää. Loitsuissa metsä voi edustaa
loitsijan ja metsän välistä sopimusta tai
personoitua metsän ruhtinaaksi.
Kansanperinteen mukaan metsässä
vaeltava on yhteisöltä hukkunut: hän on
astunut tutun koti- ja pihapiirin ulkopuolelle, jossa yhteiset säännöt eivät enää
päde. Eeppisissä tai balladirunoissa metsään meno tarkoittaa konkreettista uhkaa,
joka kääntää sinne menijän kohtalon (esimerkiksi paimeneen meno altistaa nuoren tytön seksuaaliselle hyväksikäytölle).
Myös kansanlyriikassa metsään astuminen saattaa viitata uhkaan, mutta uhka on
sosiaalista; surullinen on metsässä yksin,
muilta piilossa ja muille tuntematon.
Metsään kääntyminen on Senni Timosen mukaan kansanlyriikan ”läpi kulkeva
kaava”, jossa ympäröivä luonto kuvastuu
laulajan yksinäisyyden täyttäjänä. Metsä lohduttaa ollen surullisen ainoa ystävä: ”Yks’ on tuuli tuttuani, / Päivä ennen

nähtyäni” tai kantaa surullisen mielen
taakkaa: ”Kanna korppi huoliaini, / Lampiin kalattomiin”. Metsän linnut saattavat
olla myös laulajan opettajia; käen tai satakielen laulua kuunnellessa on laulajaminä
oppinsa saanut.

Metsä inhimillisen vastakohtana
Kantelettaren metsäkuvasto myötäilee kansanrunojen käsityksiä, mutta runoista nousee esiin myös toisenlainen
metsäkuva. Huoliruno En tiedä tekiätäni
(Kntr. I 65) koostuu kahdesta aihelmasta
Mikä lie minunki luonut ja En tiedä tekijääni. Runo alkaa laulajaminän ihmetellessä, mikä ja kuka hänet on tuonut
tähän maailmaan, ja jatkuu tarkentavalla
kuvauksella epätietoisuuden täyttämästä
alkuperästä. Aihelmat ovat huolilaulujen
ydintä ja keskittyvät surullisen mieltä polttavaan kysymykseen: Miten olen tullut surulliseksi? Kantelettareen Lönnrot punoo
kysymyksen luonnollisen ja luonnottoman
välille. Jumalan luomana laulaja ei olisi onneton, mutta luomisessa tapahtui jotain
luonnotonta: ”Loi päänä luonnattomana,
/ Suunnattomana sukesi”. Vastaus luon-

nottomaan alkuperään annetaan myöhemmin. Surullisuus johtuu varhaisesta
hylkäämisestä: ”Iso heitti heikkosena, /
Matalana maammo jätti”.
Runo Vierin maalle vierahalle (Kntr.
I 33) kuvaa laulajaminän vierimistä, harhailua maailmalla. Yksinäinen ei löydä
luonnosta lohtua. Lönnrot esittää luonnon vierauden metaforana ja vastakohtana sosiaaliselle todellisuudelle, kodille
ja perheelle.
Vierin maalle vierahalle,
Tulin tuntemattomalle.
Yks’ on tuuli tuttuani,
Päivä ennen nähtyäni;
Muut ne ei minua tunne.
Runossa luonto näyttäytyy tuntemattomana ympäristönä, jossa kukaan ei tunne
tai tunnista surullista; maisemana, johon
vain vieraat ihmiset heijastuvat: ”Mie vaan
muita tunnustelen, / Venäläistä veikokseni”. Nekin kelpaisivat yksinäiselle.
Runon lopun toteamus ”Sorsat täällä soittelevi, / Kuikat kuikerrettelevi” ei
tarjoa lohtua tai seuraa, vaan pikemminkin syventää surullisen kokemaa pohjatonta vierautta sekä etäännyttää tämän ihmisten lisäksi jopa luonnosta.
Kantelettaren säkeet osana Lönnrotin
laatimaa laajempaa kertomusta voi tulkita
surullisen tietoisuuden kulmakiveksi:
luonnon kokemuksesta, sorsien soitosta
kasvaa ymmärrys omasta yksinäisyydestä.

”Luonto tarjoaa suojan
ja kuuntelijan surulliselle.”

Lohtua vai vierautta?
Runojen luonto tarjoaa suojan ja kuuntelijan surulliselle, mutta edustaako metsä
surullisen lohtupaikkaa tai surujen karkottajaa? Sekä kansanrunoissa että Kantelettaressa luonto heijastelee surullisen
elämän vaillinaisuutta, joka johtuu oman
perheen ja ystävien puutteesta.
Huolilyriikassa metsä antaa samastumispinnan tunteille, mutta jää lopulta
toissijaiseksi huolen kantajan toiveissa.
Runoissa vahvana eetoksena on päästä
surusta eroon muiden ihmisten pariin.
Erityisesti tämä korostuu Kantelettaressa. Yhdistellen eri huoliaihelmia yhdeksi kokonaisuudeksi, Lönnrot painottaa
paikoin jopa ohi lähderunojen, metsän
ja luonnon vastakohtaa ihmisyhteisölle. >
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Teksti Petja Kauppi

Teksti Satu Laatikainen

Kalevalaseura
Kalevalaseura on vuonna 1911 perustettu säätiö, jonka yhtenä keskeisenä tehtävänä on Kalevalaan ja sen kulttuurihistoriaan liittyvän tiedon välittäminen, tutkiminen ja tukeminen.
Kalevalaseura arvostaa monikulttuurisuutta ja on poliittisesti sitoutumaton toimija.
Kalevalaseuran tärkeimpiä vuotuisjuhlia ovat Kalevalan päivä 28.2. ja kekrinpäivä loka–
marraskuun vaihteessa. Lisäksi seura järjestää monenlaisia keskustelutilaisuuksia ja tapahtumia pitkin vuotta.
Tiede ja taide ovat Kalevalaseuran toiminnan ytimessä, ja säätiö on vuosikymmenten
kuluessa myös rahoittanut erilaisia Kalevalaan tai kalevalamittaiseen runouteen liittyviä
tutkimus- ja taidehankkeita. Kalevalaseuran vuosikirja ilmestyy vuosittain, ja siinä julkaistaan Kalevalaan ja kulttuurintutkimukseen liittyviä tieteellisiä artikkeleita. Ensi vuonna sarja
täyttää 100 vuotta!
Kalevalaseuran perustajajäseniin kuuluivat muun muassa taidemaalari Akseli Gallen-Kallela ja kuvanveistäjä Alpo Sailo. Heidän ajoistaan asti myös kalevalamittaisesta runoudesta
innoittunut taide on ollut vahvasti mukana seuran kiinnostuksen kohteissa.
Vuonna 2020 kautensa aloittaneen toiminnanjohtajan Niina Hämäläisen myötä Kalevalaseura suuntautuu tieteeseen ja kansainväliseen yhteistyöhön tutkimuksen alalla. Säätiön
hallituksen puheenjohtajana toimii professori Pekka Hakamies. Jäseniä Kalevalaseurassa
on lähes 500 – heistä
jokainen on ansioitunut
Kalevalaan ja suomalaiseen kulttuuriperintöön
liittyvässä tieteellisessä tai taiteellisessa toiminnassa tai perinteen
välittäjänä. Jäsenistön
muodostavat kotimaiset ja ulkomaiset jäsenet sekä kunniajäsenet.
Kalevalaseura on ollut
mukana tuottamassa
sisältöä tähän Pirtaan.

Kalevalaseura palkitsee ansioituneita tutkijoita ja taiteilijoita. Vas.
toiminnanjohtaja Niina Hämäläinen, palkittu professori Satu Apo
ja seuran puheenjohtaja professori Pekka Hakamies.

INFO
Lisää tietoa Kalevalaseuran toiminnasta löytyy sen kotisivuilta osoitteesta
https://kalevalaseura.fi. Kansainvälisestä taidehankkeestamme Taiteilijoiden
Kalevalasta voit lukea osoitteesta https://taika.kalevalaseura.fi ja Kalevalan
kääntämisen kulttuurihistoriasta kerrotaan osoitteessa https://kalevalamaailmalla.
kalevalaseura.fi. Kalevalan kulttuurihistoriaa käsittelevän sivuston osoite on
https://kaku.kalevalaseura.fi.
Kalevalaseuran Facebook-sivu:
www.facebook.com/kalevalaseura/
Instagramissa: @kalevalaseura
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”Koen luonnon hiljaisuuden
voimakkaasti”
Kirjailija Maritta Lintunen rakastaa niin Vaara-Suomen sakeaa luontoa kuin pohjoisen tuntureita ja avaruutta.
Ihmisen suhde luontoon kiinnostaa Lintusta myös kirjailijana.

M

aritta Lintunen sai elää varhaisia vuosiaan
luonnonlapsena Ylä-Karjalan maisemien ja
eläinten ympäröimänä. Isovanhempien maatilalla sai liikkua vapaasti, ja luonto oli kaikkialla.
Lapsuuden muistot ovat kantaneet kauas.
– Isoisäni oli kansanrunoilija-maanviljelijä, joka opetti
kasvit ja kertoi luonnosta. Omat lapseni ovat jo kuudes sukupolvi, joka tuntee samat maisemat. Vaikka vanha idylli on
muuttunut eivätkä lehmät enää laidunna niityllä, on vanha
torppa kesäpaikkanamme, ja sinne on päästävä joka kesä.
Pienten kaupunkien kasvattina Lintunen on aina saanut olla lähellä luontoa, ja luonto on asettunut myös hänen
tuotantoonsa. Lintunen sanoo olleensa aina kiinnostunut
paitsi ihmisestä myös ihmisen ja luonnon vuoropuhelusta,
ja se on saanut hänet kirjoittamaan muun muassa ihmisen
ikiaikaisiin maisemiin rakentamista ympäristöistä.
– Kirjoissani minulla on keskiössä aina ihmismieli, mutta luonto ja sen elementit ovat mukana vahvoina säikeinä,
Lintunen sanoo.
Koulutukseltaan Lintunen on musiikin maisteri, ja
äänimaisemat ovat hänelle tärkeä osa henkilökohtaisia
luontokokemuksia. Hiljaisuus on kirjailijalle äänimaisemista väkevin.
– Omiin elämyksiin riittää sinänsä luonto kuin luonto,
mutta koen hiljaisuuden ja tuntureiden avaruuden erityisen voimakkaasti. Pohjoisenkaipuuni on kasvanut vahvaksi,
ja patikointiretket Norjan syrjäkylillä sesonkien ulkopuolella
ovat antaneet idun myös tuoreimpaan romaaniini.

Vuoropuhelua luonnon kanssa
Lintusen syksyllä ilmestynyt Kirjeitä Suolavuonolta sijoittuu Norjan vuonoille, maisemiin, jotka ovat tulleet tärkeäksi
osaksi Lintusen luontosuhdetta. Tarinaan kietoutuu kirjailijan monta rakkautta: pohjoinen luonto, äänet, hiljaisuus
sekä ääniarkeologia, joiden ympärille virittyy vahva tarina
ihmisestä, ystävyydestä ja luonnosta.
Kirjan päähenkilö on suuria konserttisaleja suunnitellut
akustiikan huippuammattilainen, joka jylhässä maisemassa

Kuva Mika Wist

Kirjoittaja on Kalevalaseuran toiminnanjohtaja.

MINÄ JA LUONTO

Kuva Petja Kauppi

Luonto kuvastuu surullisen kokemana
ei-inhimillisenä ympäristönä, jonka helmassa syntynyttä tai sinne joutunutta leimaa luonnottomuus ja epätäydellisyys. ❖

AJANKOHTAISTA

kokee sen, miten ympäristö voi muuttaa ihmistä, ja mitä tapahtuu, kun luonnolle antaa valtaa.
– Kirjan keskiössä on ystävyyssuhde, mutta myös ihmisen suhde ääneen ja hiljaisuuteen. Päähenkilö Sigvald
ystävystyy ja keskustelee luonnon kanssa. Luonto muuttaa
Sigvaldia, joka lopulta päätyy tekemään työtään luonnon
ehdoilla, kirjailija kertoo.
Kirjailijan työssään Lintunen ei itse kaipaa erityistä maisemaa luomiselleen. Oma mieli on työpaikka ja teksti itsessään tila, joka oleutuu niin koti-Hämeenlinnaan kuin residensseihin eri puolilla Eurooppaa.
– Eeva Joenpellon kirjailijakodissa Sammatissa oli tosin
tietynlaista keskittymistä. Silloin olin aamusta iltaan maaseudulla, ja siinä oli ihanat puolensa. Kaipasin kuitenkin myös
ihmisen käden työtä ja kauniita rakennuksia. Fyysisellä paikalla ei silti ole minulle suurta merkitystä, pääasia on, että
pääsen säännöllisesti luontoon. ❖
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Kuva Roine Piirainen

Kansanperinteestä

muistiin ja kulttuuriperintöön
Viime vuosikymmeninä kulttuuriperintö sekä kulttuurinen muisti
ja muistitieto ovat nousseet folkloristiikan ja kansatieteen tutkimuksen
kohteeksi kansanperinteen lisäksi.

”Kulttuuriperintöön
suhtaudutaan arvostaen,
suojellen, säilyttäen
ja luetteloiden.”

Teksti Ulla Savolainen

F

olkloristiikan ja kansatieteen alojen
keskiössä on ollut kansanperinteen
(eng. folklore) tutkimus. Klassisen
työnjaon mukaan folkloristiikka –
tai kansanrunoudentutkimus, kuten oppiainetta aiemmin kutsuttiin – keskittyi
suullisen tai ”henkisen” ja kansatiede aineellisen kansanperinteen tutkimukseen.
Taustalla oli ajatus siitä, että kansallisilla,
etnisillä ja sosiaalisilla ryhmillä oli omanlaiset perinteensä, jotka kuvastivat ryhmän olemusta ja muinaisuutta. Kansanperinteen tuotteille ei ollut nimettävissä
samankaltaista yksilöityä tekijää kuten
taiteelle, vaan kansanperinne miellettiin
tekijyydeltään kollektiivisena. Ajatus kytkeytyi niin kutsuttuun romanttiseen nationalismiin. Kansanperinteeksi nimetyillä
kulttuurituotteilla sekä niiden käytöllä ja
jatkojalostuksella oli keskeinen rooli kansallisvaltioiden rakentamisessa. Venäjällä
sijaitsevien Karjalan ja Inkerin sekä Itäisen
Suomen alueilta kerättyjen suullisten ja
laulettujen kalevalamittaisten runojen
innoittamana luotu Kalevala lienee ikonisin esimerkki perinteen luomisen, muovaamisen ja käytön prosessista Suomen
kontekstissa.
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1960-luvulta lähtien ryhmään sidottua
ajatusta kansanperinteestä alettiin kritisoida tutkimuksessa. Kansa- ja folk-alkuisia termejä alettiin enenevissä määrin pitää ongelmallisina. Myös ajatusta
kansanperinteestä anonyyminä ryhmän
muinaisena perimätietona alettiin kyseenalaistaa ideologisesti latautuneena.
Kansanperinteeksi kutsutut kulttuurituotteet ja ilmiöt alettiinkin mieltää esitystilanteisiin ja nykyhetkeen kytkeytyvinä
luovina ilmaisuina, jotka saattoivat viitata
menneisyyteen ja perinteisyyteen muotonsa tai sisältönsä kautta. Tutkittavia
ilmiöitä alettiin kuvata kansanomaisiksi
ja omaehtoisiksi (eng. vernacular), jolloin
huomio kiinnittyi ilmaisumuotojen tyylija muotopiirteisiin sekä ajankohtaisiin
merkityksiin käyttäjilleen. Vaikka folkloristiikassa painotus oli edelleen enemmän
tai vähemmän kiteytyneen ja usein myös
anonyymin perinteen, kuten sananlaskujen ja runojen tutkimuksessa, hiljalleen
anonyymiys menetti merkityksensä tutkimuskohteen kriteerinä.
Samoihin aikoihin kansatieteessä alkoi
aineellisen kulttuurin luokitteluun ja kuvaukseen keskittyvän tutkimusperinteen

murros. Tutkimuksen intressi siirtyi materiaalisen kulttuurin historiallisista ja funktionaalisista merkityksistä jokapäiväisen
ja ajankohtaisen kulttuurin ilmiöihin sekä
niiden symbolisiin merkityksiin. Nykyisin
arki ja arkinen ovat keskeisimmät kansatieteen – tai etnologian, kuten oppiainetta
useissa yliopistoissa nimitetään – tutkimuskohteen määreet. Sekä folkloristiikassa että kansatieteessä nämä murrokset
ilmenivät etnografisen tutkimusotteen
siirtymisenä alojen keskiöön tekstikeskeisen arkistotutkimuksen ja materiaalisen
kulttuurin tutkimuksen rinnalle.

Katse muisteluun ja muistiin
Suomessa tämä murros johti 1980- ja
1990-luvulta lähtien myös kasvavaan
kiinnostukseen muistitietoa kohtaan.
Muistitieto tarkoittaa omakohtaista tai
yhteisöllistä tietoa menneisyydestä. Muistitiedolla tarkoitetaan omakohtaisia muistoja ja kertomuksia menneisyydestä sekä
omaehtoisia historiakäsityksiä ja -tulkintoja. Muistitietoa tuotetaan esimerkiksi
haastatteluissa tai kirjoittaen erilaisten
muistelukirjoitusten muodossa. Suomes-

>
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KOLUMNI
Teksti Anna Valtonen

(Aineeton) kulttuuriperintö
Etenkin viimeisen vuosikymmenen aikana kulttuuriperinnön käsite on tullut
keskeiseksi osaksi folkloristiikan ja etnologian sanavarastoa. Kulttuuriperinnöstä
puhutaan ja sitä analysoidaan myös monilla muilla tieteenaloilla, minkä lisäksi
siitä on tullut keskeinen termi erilaisten
muistiorganisaatioiden, kuten museoiden ja arkistojen työssä. Yleisessä kielenkäytössä kulttuuriperintö tarkoittaa
erilaisia menneisyydestä säilyneitä kult-
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Menneisyydet nykyisyydessä

tuurituotteita, jotka koetaan nykypäivän
ryhmäidentiteettien näkökulmasta arvokkaaksi. Kulttuuriperinnöksi voidaan
mieltä niin aineelliset ilmentymät, kuten
rakennukset, taideteokset, artefaktit ja
kulttuurimaisemat, kuin tapojen, taitojen
ja käsitysten kaltaiset aineettomat resurssitkin. Kulttuuriperintöön suhtaudutaan
tyypillisesti sitä arvostaen, suojellen, säilyttäen ja luetteloiden.
Kulttuuriperinnön käsite on suhteellisen nuori. Sen kulttuurisen merkityksen
nousu liittyy kansainvälisiin institutionaalisiin prosesseihin, erityisesti Unescon
yleissopimuksiin maailman kulttuuri- ja
luonnonperinnön ja aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta. Tutkimuksen piirissä kulttuuriperintöä lähestytäänkin usein poliittisena arvottamisen
prosessina, jossa kulttuurisia resursseja
nimetään jonkin ryhmän, kansakunnan tai
ylikansallisen yhteisön, kuten esimerkiksi
EU:n identiteetin kannalta merkittäväksi
kulttuuriperinnöksi. Toisin sanoen, tutkimuksessa ajatellaan, että kulttuuriperintö syntyy sen nimeämisessä. Samaan
tapaan kuin kansanperinne, myös kulttuuriperintö kytkeytyy romanttisen nationalismin ideologiaan, ajatukseen ryhmän
identiteetille, olemukselle ja nykyisyydelle
merkittävästä (muinaisesta) perinnöstä.

Kuva Ilkka Vuorinen

Kansanperinteen, muistitiedon,
kulttuurisen muistin sekä kulttuuriperinnön käsitteitä yhdistää
se, että niiden avulla hahmotetaan menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välisiä suhteita. Niihin kytkeytyy
myös arvottamisen ja velvollisuuden ulottuvuuksia. Käsitteitä erottaa toisistaan se,
että niillä kuvataan tyypillisesti
hieman erilaisia asioita, kiteytyneitä ilmaisumuotoja, historiakäsityksiä ja kokemuksia sekä
artefakteja, joskin ero esimerkiksi
kansanperinteen ja aineettoman kulttuuriperinnön välillä on veteen piirretty
viiva. Käsitteinä ne yhtä kaikki kytkeytyvät
kulttuuristen jatkuvuuksien sekä uudistumisen prosesseihin, joissa ajallisuutta
sekä ryhmien identiteettejä hahmotellaan
nykyhetken näkökulmasta. ❖

Designin merkitys korostuu murrosaikana

Ulla Savolainen on folkloristiikan dosentti ja
Suomen Akatemian tutkijatohtori Helsingin
yliopistossa.

Kuva Roine Piirainen

sa esimerkiksi Suomalaisen Kirjallisuuden Seura on järjestänyt jo pitkään
teema- ja kilpakirjoituskeruita,
joiden kautta on tuotettu, kerätty ja tallennettu muistitietoa
ja muistelukerrontaa.
Muistitietotutkimuksesta on tullut folkloristiikan ja
etnologian keskeisiä alueita.
Muistitietotutkijat eivät lähesty muistitietoa ainoastaan tietolähteenä menneisyydestä ja kokemuksista,
vaan he ovat myös kiinnostuneita menneisyyden ja muistojen merkityksestä nykyhetkessä.
Anonyymiyden sijaan muistitieto
on tyypillisesti omakohtaista. Tämä ei
kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö muistitieto voisi sisältää myös kansanperinteeksi luokiteltavaa kiteytynyttä materiaalia.
Muistitietotutkijat totesivatkin jo varhain,
että omakohtaiset kokemukset ja folkloreainekset sekoittuvat muistitiedossa.
Viime vuosikymmeninä on alettu enenevissä määrin puhua myös kollektiivisesta ja kulttuurisesta muistista – tai vain
muistista. Kulttuurinen muisti ei viittaa
mieleen palauttamiseen ihmisen kognitiivisena kykynä, vaan se on vertauskuva
menneisyyden käsittelylle ja rakentamiselle nykyhetkessä erilaisten välineiden
kautta. Muistitiedon lisäksi esimerkiksi taide, arkkitehtuuri, muistomerkit sekä historiankirjoitus voivat heijastaa,
ilmentää ja rakentaa kulttuurista muistia. Kulttuurista muistia tutkitaan mitä
moninaisemmilla tieteenaloilla taiteen,
kirjallisuuden, historian- ja kulttuurien
tutkimuksesta psykologiaan.

DESIGN on minulle yhtä kuin luova ajattelu – sen avulla
keksitään uusia ratkaisuja. Design pitää myös ymmärtää
riittävän laajasti. Se voi olla palvelu, tuote, ajattelutapa
tai uusi lähestymiskeino. Se voi olla jopa kehyskertomus
ihmisenä olemisesta: voi ajatella, että ihmiskunta syntyi,
kun ihminen alkoi muokata ympäristöään.
Designin merkitys korostuu erityisesti tänä vuonna,
pandemian ravistelemassa maailmassa. Murrosaika on
lisännyt epävarmuutta ja samalla muutoksen nopeutta.
Se osoitti myös, että me kaikki tarvitsemme toisiamme.
Pandemia-ajan rajoitukset osoittivat kirkkaasti, miten
tärkeää on esimerkiksi kyky muuntaa tiloja tarpeiden
mukaan. Hyvä suunnittelu kestää aikaa ja muovautuu
siten, että se toimii myös sadan vuoden kuluttua.
Kalevala Korukin syntyi suomalaisten naisten visiosta
ja tarmokkuudesta, halusta parantaa naisten asemaa ja
poistaa muun muassa köyhyyden tuomia rakenteellisia
ongelmia yhteiskunnassamme. On uskallettu tarttua
toimeen ja tehdä uutta, korujen lisäksi muun muassa
äitikoteja ja Kestikartano-ravintola Helsingin keskustaan.
Ryhtyminen vaatii rohkeutta, ja sellaisen tilanteen
edessä olemme jälleen. Rohkeutta tarvitaan nyt. Pitää
uskaltaa nähdä asioita useasta näkökulmasta, suhtautua
uhkiin mahdollisuuksina, ja kokeilla uusia asioita. Kohdatessamme kriisin vahvistuu rohkeuden lisäksi myös
kulttuurin ja yhteen hiileen puhaltamisen tärkeys. Kun
yhteiskunta ympärillämme on muutoksessa, korostuu
tarinoiden, arvojemme ja kulttuurin merkitys.
Tämän huomaan itsessäni myös etäisyyden kautta.
Muutimme muutamia vuosia sitten takaisin Helsinkiin,
kun aloitin Aalto-yliopiston dekaanina. Vuosia ulkomailla asuneena olen havainnut kiinnostavan piirteen: mitä
kauempana asun, sitä suomalaisemmaksi tulen. Ehkä
meidän joskus täytyy saada etäisyyttä tai kokea mullis-

tuksia osataksemme arvostaa niitä asioita, joita muuten
pidämme itsestäänselvyyksinä?
Maailmalla tämän kevään isoja murroksia on ollut
korona-viruksen lisäksi Yhdysvalloista alkunsa saanut
”Black lives matter” -liike. Siinä on mielestäni kyse samasta asiasta kuin Kalevala Korun alkuaikoina – haluun
puuttua yhteiskunnan rakenteellisiin eriarvoisuuksiin.
Toki nyt liikehdinnän on kärjistänyt mustien epätasa-arvoinen kohtelu ja Suomessa puututtiin naisten asemaan
ja köyhyyteen, mutta ajatuksen ytimessä on, että tekemällä jotain yhdessä voimme parantaa ympärillämme
näkemiä epäkohtia.
Maailmalla tämä näkyy myös kulutuskäyttäytymisessä. Ymmärrämme, että maapallomme varannot ovat
rajalliset, joten kun jotain ostamme, haluamme sen olevan
eettisesti tuotettu mutta myös kuvastavan niitä arvoja,
jonka takana seisomme.
Kalevala Koru on nyt monen uuden edessä, mutta
myös edelläkävijä monessakin mielessä. Korut ovat jo
historian alkuajoista asti olleet ihmisen luontaisin tapa ilmaista arvomaailmaansa, yhteenkuuluvuuttaan
tai klaaniaan. Tuotamme korumme vastuullisesti Suomessa, tehtaassa, jossa ekologiset seikat otetaan hyvin
huomioon. Tämä on minusta asia, jota emme itse muista tuoda riittävän usein esille. Kalevala Koru on myös
ollut yhteiskunnallisen vastuunkannon edelläkävijä ja
monesti on ollut rohkeutta ryhtyä uuteen. Nyt uutta on
kaupankäynnin muuttuminen yhä digitaalisemmaksi,
ja sitä kautta etäisyydet sekä kasvavat että kutistuvat.
Syksyn brändiuudistus, jossa korostamme arvojamme, tarinaamme ja rohkeuttamme, ei voisi mielestäni
osua ajankohtaisempaan aikaan. Odotan uutta innolla. ❖

Kirjoittaja on Kalevala Korun hallituksen jäsen.
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KORUJEN KERTOMAA
Teksti Ville Jokela, Kuvat Kalevala Koru

Korumyyjä muistelee
Lauteilla

T

änä vuonna ei sitten juhlittu Taiteiden yötä,
ainakaan Helsingissä. Harmillista, mutta ymmärrettävää. Jaanpa siis kanssanne muutamia
muistojani menneiltä Taiteiden öiltä Kalevala
Korun entisessä Unioninkadun myymälässä.
Vaikka tätä kirjoittaessani koronatilanne onkin aisoissa, tuntuisi ajatus täpötäyteen ahdetusta myymälästä
maaliskuusta asti jatkuneen turvaväliehdollistamisen
jälkeen aika hullulta. Viruslinko, tai ehkä pikemminkin
viruskiihdytin tulee nyt mieleen, kun muistelen Unioninkadun myymälää Taiteiden öinä. Puoti oli todellakin
täynnä kuin Turusen pyssy, kun väki tungeksi aamusta
alkaen ostamaan Taiteiden yön pieniä pronssi- ja hopeaheloja. Niitä me myyjät ranteet kipeinä kiinnitimme
asiakkaiden ranneketjuihin aamusta iltamyöhään niin,
ettei edes vessaan tahtonut ennättää. Ei sillä, että sille
olisi ollut tarvettakaan – Unioninkadun myymälä ei ollut tunnettu
hyvästä ilmastoinnistaan, ja kun
usein muutenkin kuumana loppukesän päivänä sellainen ihmispaljous tungeksi ostoksille, myymälän
ilmanala muistutti lähinnä huonosti lämmitettyä saunaa, ja kaikki
ylimääräinen neste löysi kyllä sujuvasti tiensä kropasta
ulos hiusrajan ja kainaloiden kautta. Kun illan esiintyjä,
yleensä joku sen hetken kotimaisen musiikin kärkinimistä, nousi iltakuudelta lauteille ja aloitti ensimmäisen
settinsä, myymälä oli ääriään myöten täynnä, tunnelma
katossa ja hikoilun määrä raamatullista. Kumma kyllä,
en muista kuitenkaan kenenkään koskaan pyörtyneen.

Viimeisen setin jälkeen, saateltuamme viimeiset asiakkaat ulos pimeään elokuun yöhön ja pantuamme oven
vihdoin säppiin, takki oli tyhjä mutta mieli korkealla, sillä
hektisen päivän loppuhuipennus oli vielä edessä: oli aika
laskea päivän saalis. Olo oli kuin Roope Ankalla, kun myymälän takahuoneessa (siellä ilmassa oli enemmän happea kuin hiilidioksidia) ynnäilimme paksuja setelipinoja ja
korttimaksutositenippuja. Monena Taiteiden yönä tehtiin
vuoden kovin myynti tai jäätiin vain niukasti kakkoseksi
joulusesongin parhaista päivistä. Tukaluudesta, kiireestä ja yleisestä epämukavuudesta huolimatta – tai ehkä
juuri niiden vuoksi – Taiteiden yö oli minulle yksi vuoden
kohokohdista, johon laskin päiviä kuin lapsena jouluun.
Yhteen ensimmäisistä Taiteiden öistäni liittyy romanttinen muisto, olkoonkin, että romantiikka jäi lyhyeksi
ja yksipuoliseksi. Illan esiintyjäksi oli saatu huippusuosittu
artisti: pitkä, tumma, komea mies,
jonka biisejä Suomi rakasti ja jotka
eivät merkinneet minulle mitään.
Kun hän ennen keikan alkua tuli
esittäytymään minulle hyväntuulisesti hymyillen, kätteli (muistatteko ajan, jolloin vielä käteltiin?) ja
tiedusteli kohteliaasti, mistä löytäisi miestenhuoneen,
polveni valahtivat veltoiksi. Ja kun hän sitten hetkeä
myöhemmin nousi lavalle ja alkoi laulaa biisejään, joita
Suomi rakasti ja jotka eivät merkinneet minulle mitään,
tuijotin tuota pitkää komeaa miestä tummassa puvussaan typerä hymy naamallani, ja vellovan yleisömeren
keskellä ajattelin, että hän laulaa minulle. Voi pojat, mikä
tunne. Kyllä, taisin olla vähän ihastunut. Neljä kuukaut-

”Väki tungeksi ostamaan
Taiteiden yön pieniä
pronssi- ja hopeaheloja.”
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ta myöhemmin mies oli viettämässä perheineen joulun
pyhiä Thaimaan paratiisirannoilla, kun valtameren pohja
liikahti, eikä hän sen jälkeen laulanut enää koskaan, ei
kenellekään. Vuosi oli 2004.
Jos minun pitäisi valita yksi Taiteiden yö ylitse muiden, se olisi Taiteiden yö 2008. Olin aloittanut keväällä myymäläpäällikkönä, ja siinä missä Taiteiden yö oli
aiemmin vain ”tapahtunut”, se pitikin nyt itse saada
tapahtumaan. Esiintymislavan tilaaminen, järkkärit, tiedottaminen, työvuorot – toimitettavaa oli paljon. Niin,
ja entäs ne korut? Kevät oli jo kääntymässä kesäksi, kun
jossain käytäväkeskustelussa pulpahti esiin Taiteiden
yö ja tajuttiin, että eihän meillä ole korua! Taiteiden yö
-korut edelliset kolme vuotta suunnitellut kultaseppä
Mari Saari oli menehtynyt äkillisesti vuoden alussa, eikä yksi yhden päivän häppeninkiä varten valmistettava
pikkuprikka varmasti ollut tuolloin kenenkään mielessä
päällimmäisenä tai murheista suurin. Käynnistyi erittäin
nopea ja erittäin suoraviivainen tuotekehitysprosessi.
”Piirrä jotain”, sanoi silloinen esimieheni. No, minä piirsin jotain. Sitten meidän tuotekehitystiimimme mallinsi
siitä minun piirtämästäni jostain aivan ihastuttavan korun, ja sitten meidän tuotantomme valmisti sen. Ja niin
meillä oli Taiteiden yössä myynnissä Taika-hela, minun
suunnittelemani koru! Voi pojat, mikä tunne. Tapahtuma
oli kaikin puolin valtaisa menestys: korujen myynnissä
lyötiin aiemmat ennätykset, ja illan artisti Hanna Pakarinen veti väkeä niin, etteivät kaikki mahtuneet sisään.
Illan päätyttyä olin niin onnellinen, että tunsin leijuvani.
Suureksi ilokseni sain suunnitella myös kolme seuraavaa
Taiteiden yö -korua. Vuonna 2012 palattiin takaisin alkuperäiseen formaattiin, eli ryhdyttiin taas hyödyntämään
jo olemassa olevia koruja tai niiden osia.
Siirryttyäni muutama vuosi sitten myymälästä konttorihommiin en ole enää samalla tavalla mukana Taiteiden yön vilskeessä kuin ennen tiskin takana. Toki myös
tapahtuman luonne muuttui päämyymälän muutettua
Unioninkadulta Espalle, jossa pienet tilat eivät mahdollista artistien esiintymisiä suurille ihmisjoukoille. Helat
käyvät kuitenkin vuodesta toiseen hyvin kaupaksi ja
väkeä riittää, ja jos vain ehdin, piipahdan kyllä edelleen
myymälässä katsastamassa pössiksen. Verkkokaupan
myötä myös kauempana asuvat ovat päässeet osalliseksi
hienosta Taiteiden yö -koruperinteestämme.
Toivottavasti ensi vuonna saamme taas viettää iloista
elokuun kaupunkijuhlaa. Helatkin on jo tehty. Ovatpahan
kerrankin hyvissä ajoin valmiit. ❖
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Piirros Erkki Tanttu 1960

K

Seitsemän veljeksen
mielikuvia monipuolisempi romanikuva
Sehän tiedetään, että Aleksis Kiven Seitsemästä veljeksestä on moneksi. Vähemmän
tunnettu tosiasia on se, että teos antaa lukijalleen aineksia myös 1800-luvun lopun
romanielämän tarkasteluun. Kiven teoksessa esitellään Rajamäen rykmentti,
seitsenhenkinen romaniperhe, jonka Kivi laittoi kohtaamaan veljekset kaksi kertaa:
Sonnimäellä romanien kiroukset ovat lähettämässä veljeksiä Impivaaraan. Sitä vastoin
Jukolan tiellä ja kotiintulojuhlissa kohtaaminen oli kovin toisenlaatuinen. Se, että teoksen
romanikuvauksen jälkimaine ja teoksen kuvitus eri aikakausina ovat painottaneet
erityisesti Sonnimäen tapausta, kertoo enemmän ympäröivästä yhteiskunnasta kuin
Kiven Seitsemän veljeksen monipuolisesta ja tarkasta romanikuvasta.
Teksti Risto Blomster
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iven kirjoittaessa Seitsemää
veljestä romaneja oli Suomessa
noin 700. Romaniasutus oli keskittynyt Kannakselle, Etelä-Pohjanmaalle, Pohjois-Karjalaan sekä Varsinais-Suomen ja Etelä-Hämeen seuduille.
Iso osa romaneista ei ollut kirkonkirjojen
mukaan minkään tietyn paikkakunnan
asukkaita, ja moni kirkonkirjoihinkin merkitty romani saattoi kulkea elinkeinojensa
vuoksi paikkakunnallaan ja paikkakunnalta toiselle. Tämä teki heidän yhteiskunnallisesta asemastaan heikon.
Seitsemässä veljeksessä suhtautuminen romaneihin noudattaa puheenparren
tasolla suomalaisesta kansanperinteestä tuttua kaavaa, jossa ”mustalaisuus”
näyttäytyy yleensä kielteisessä tai neutraalissa valossa. Jos Kiven romanikuvauksesta kuitenkin kuoritaan pois tämä taso,
jää jäljelle monia osuvia kuvauksia romanien kulttuurista ja asemasta suhteessa
pääväestöön. Näitä ovat kulkemisen ja
paikallaan asumisen suhde, elinkeinot
ja käsitys kunniallisuudesta, lasten romanikulttuuriin kasvaminen, perheen ja
suvun merkitys sekä romanikulttuurin ja
valtakulttuurin suhteet.

Itsellinen Rajamäen rykmentti
Kiven teoksessa romanien ja pääväestön
välisenä liimana on työ. 1800-luvun etnografioiden mukaan romanit toimivat
usein ammateissa, joita leimasi itsellisyys.
Tyypillistä oli se, että romanien suosimat
toimet olivat pääväestön näkökulmasta
usein vähemmän arvostettuja. Rajamäen rykmentin Kaisa ja Mikko ovat kuitenkin ylpeitä ja tarkkoja kunniastaan
puolustaessaan itseään, mikä heijastaa
hyvin romanikulttuurin arvomaailmaa ja
ammattirakennetta. Kaisa kertoo tämän
suorasanaisesti veljeksille: ”Tietäkää, te
sen vietävät siellä, että me kuljemme aina
kunnialla, mutta te, te kiertelette ympäri
ihmisten metsiä kuin ryövärit ja raatelevat
pedot. Minä kuppaan, minä, ja teen terveyttä; Mikko kuohii, hän, ja tekee lihavia
kaltteja, muhkeita härkiä ja komeoita ruunia, joilla ratsastelee kuningasten kuninkaat; se tietäkäät, te perkeleet.”
Veljesten kohdatessa romaniseurueen
Sonnimäellä ensimmäisen kerran Rajamäen rykmentti on vilkasta vauva- ja taa-

peroaikaa elävä lapsiperhe: kaksoset ja
pikkutallukkainen kulkevat vielä rattaissa,
Heikka ja Mörökölli hyppelehtivät keppihevosilla – seikka, jonka voi itsessään lukea
Kiven nerokkaaksi ja lämpimäksi ironiaksi
hevoskulttuuristaan tunnettujen romanien kuvauksessa. Rykmentin kanssa sanasille ryhtyvät veljeksistä etenkin Juhani
ja Eero. Äänessä ovat myös Aapo, Simeoni,
Timo ja Tuomas, mutta heidän tehtävänään on hillitä – kukin omilla perusteillaan
– Juhanin ja Eeron toinen toisiinsa lietsomaa kiihkoa. Ainoastaan Lauri vaikenee.
Kohtaamisen kitkerä luonne Kaisan
veljien ylle vuodattamine kirouksineen
jää vaivamaan veljesten mieltä pahinta riitapukaria Juhania myöten: ”Miksipä
lauloimme tuon ilkeenaikaisen veisun Rajamäen rykmentistä?” Simeoni jatkaa ar-

vostellen tuohtuneita veljiään Juhania ja
Eeroa: ”Te pilkkasitte hävyttömästi Mikkoa
ja Kaisaa!” Juhani taipuu myöntämään
vihapuheensa: ”Ettäs sanot! Mutta Jumala
siunatkoon heitä! Hän siunatkoon meitä
kaikkia, kaikkia, lukkariakin!

”Onnistukoon virkanne teille
vaan uhkeammin aina”
Sonnimäen sanallista yhteenottoa seurannut Impivaaran kausi oli muodostunut veljeksille lähes kymmenen vuoden
mittaiseksi kasvutarinaksi. Samaan aikaan Rajamäen rykmentin lapset Heikka
ja Mörökölli olivat kasvaneet vankkureiden vetäjiksi ja osaksi romanikulttuuria.
Vasikannahkaisesta repusta pilkistävät
kolme veistä antavat ymmärtää, että he

”Jäljelle jää monia osuvia kuvauksia romanien
kulttuurista ja asemasta suhteessa pääväestöön.”

Kuva Markus Collin 1946

Seitsemän veljeksen kuvituksessa Rajamäen rykmentti kuvataan tavallisesti Sonnimäellä vaivalloisesti vaeltavana joukkona kärryineen. Veljesten kotiinpaluujuhlan iloluonteisuus ja romanien luonteva osallisuus paikallisyhteisössään loistaa kuvituksissa poissaolollaan.
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PÄIN PERINNETTÄ
Kuva Aleksi Gallen-Kallela 1906

olivat siirtyneet isä-Mikon rinnalle romanimiesten töihin kuohareiksi.
Kun romanit ja veljekset kohtaavat
uudelleen Jukolan tiellä, tunnelma tasoittuu nopeasti ystävälliseksi keskusteluksi
ja työtarjoukseksi tulojuhliin. Siinä missä
veljesten elämä on myllerryksessä ja muutoksessa kohti sosialisaatiota ja järjestäytynyttä yhteiskuntaa, edustaa Rajamäen
rykmentti teoksessa omalaatuista pysyvyyttä ja tyytyväisyyttä. Mikon vastaus
kuulumisten kyselyyn kuvaa tätä hyvin:
”Sekalaista, sekalaista sekä hyvää että
pahaa, mutta ainapa, koira vieköön, hyvä
kuitenkin täällä päällimmäisenä keikkuu,
ja tämän elämän retkutus käy laatuun,
käypä se. Niin, pojat, vankkaahan täällä,
Jumalan kiitos, aina sentähden vähän
työtä ja tointa kylissä ja kartanoissa.
Jaa, jaa, Mikolla ei ole yhtäkään hätää
niin kauan kuin työtä ja tointa piisaa
maailmassa, vaikka täytyykin kulkea ja
jamata talosta taloon ja kylästä kylään
työtä ja leipää hakemassa. Ei Mikolla ole
mitään hätää.”
Ikään kuin pisteenä i:n päälle Aapo
toteaa Mikolle: ”Kyllä sen uskomme; ja
onnistukoon virkanne teille vaan uhkeammin aina”.
Kotiinpaluujuhlassa Mikon ja Kaisan tehtävänä on vastata viihteestä ja
tarjoiluista. Veljesten kotiinpaluun kuvauksessa erityisesti Mikolla ja hänen viulullaan
on keskeinen rooli, sillä Mikko luo soitollaan äänitaustan Kiven yksityiskohtaisesti
kuvaamille tapahtumille: tuloa Jukolan
pihaan säestää veljesten pyssyjen paukuttelu ja matkueessa mukana olevan Mikon
viulunsoitto, juhlavalmisteluihin käydään
Mikon soittaessa ja lopulta hän toimii pelimannina juhlissa. Kaisan tehtävänä on
hoitaa juhlien kahvitus ja lisäksi povata
kahvinporoista kaikille kaikkea hyvää.
Merkillistä romaniteeman kannalta
teoksessa on se, etteivät Kiven ”mustalaiset” laula, vaikka lauluilla ja laulamisella
on Seitsemässä veljeksessä näkyvä rooli
läpi teoksen. Myös 1800-luvun romanietnografioissa romanien laulaminen korostuu – sekä suomen- että romanikielellä,
kun taas viulunsoitto elannon hankkimiseksi näyttäytyy näiden lähteiden valossa
poikkeuksellisena.

Teksti Elina Koskelainen

Ohjeita talkoisiin

”Monikerroksisesta kuvauksesta
on luettavissa tarkkoja havaintoja
romanielämästä.”

Seitsemän veljeksen romanikuvaus
sisältää runsaasti aineksia pohdintoihin
1800-luvun romaneista. Monikerroksisesta kuvauksesta on luettavissa paljon yksityiskohtaisia ja etnografioiden perusteella
tarkkoja havaintoja romanielämästä. Samalla kun Kivi teki Rajamäen rykmentistä
kiinteän osan yhteisöään, hän tuli myös

dokumentoineeksi Seitsemään veljekseen
kuvauksen nykyään vähän tunnetusta romanien pelimanniperinteestä. ❖
Kirjoittaja on romanikielen ja -kulttuurin dosentti Helsingin yliopistossa ja arkistotutkija
Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa.

KAUTTA AIKAIN on Suomessa järjestetty talkoita tilanteissa, joissa oman talon väkeä ei ole tarpeeksi työrupeamaan nähden. Agraari-Suomessa talkoilla niitettiin
heinät ja nostettiin perunat, laskettiin veneet vesille ja
rakennettiin työväentalot. Kaupungistuneet suomalaiset eivät enää paljon talkoile. Perunat ostetaan, veneet
vuokrataan eikä parveketta tarvitse niittää.
Talkooperinteeseen kuului, ja kuuluu yhä, että sukulaiset ja ystävät tulevat apuun vapaaehtoisesti. Töitä
tehdään ilman palkkaa ja vastasuoritusvaadetta, joskin
yleensä talkoillaan puolin ja toisin. Vaivannäkö korvataan
kestitsemällä. Talo tarjoaa ruokaa, juomaa ja hikisen urakan päätteeksi ehkä saunankin. Muiden talkoomuotojen hiipuessa yksi pitää uskollisesti pintansa, nimittäin
muuttotalkoot.
Vuosia sitten opiskelukaveri puuskahti ruokalan lounaspöydässä: muuttaminen on niin kamalaa, että jos ikinä
kuulee kenenkään olevan muuttamassa niin pitäisi olla
kansalaisvelvollisuus tarjoutua avuksi, ettei sen muuttajan tarvitse kaiken muun lisäksi stressata vielä sitä,
mistä saisi kantoapua.
Tämä ajatus teki minuun suuren vaikutuksen ja olen
siitä asti tuota velvollisuutta parhaani mukaan noudattanut. Sitä paitsi toisten muutot stressaavat pääsääntöisesti aina vähemmän kuin omat. Riittää, että kantaa
kaikkea muuta, paitsi vastuuta.
Listasin seuraavaan havaintoja muuttotalkoiden järjestämisestä. Saa soveltaa muihinkin talkoisiin.

• Tarjoudu vapaaehtoisesti toisten talkoisiin. Silloin
on helpompi saada väkeä myös omiin. Mitä vähemmän odotat vastapalveluksia, sitä enemmän niitä
todennäköisesti saat.
• Pyydä mieluummin pari ihmistä liikaa, kuin liian
vähän. Näin urakka kevenee ja nopeutuu. Ja aina
muutama kuitenkin peruu tulonsa, joten kannattaa
pelata varman päälle. Ei haittaa, vaikka kaikista ei
ole raskaiden taakkojen kantajiksi. Sellaiset henkilöt sijoitetaan muihin tärkeisiin tehtäviin, kuten
autonkuljettajiksi tai ruokahuoltovastaaviksi.

• Ei ole mahdollista aloittaa valmistautumista liian
aikaisin. Vintit, kellarit ja varastot ovat hyviä aloituskohteita pakkaamiselle. Niistä myös löytyy suurimmalla todennäköisyydellä jotakin sellaista, jota
ei edes halua ottaa mukaansa uuteen kotiin. Kun
muuttoon on vielä runsaasti aikaa, ehtii näitä löytöjä kiikuttaa kierrätykseen tai jaella sosiaalisen
median roskalavaryhmissä. Yllättävillekin asioille
löytyy ottajia, kun ilmaiseksi jaetaan.
• Tee selkeät ohjeet. Merkkaa laatikoihin näkyvästi
kohde, kuten varastoon, jääkaappiin tai sisältö, kuten astioita, kenkiä. ”Nämä tikkaat jäävät” ja ”tämä
työkalupakki muutetaan ihan viimeisenä”. Näin
vältytään siltä, että tarvittavat tavarat seilaavat
väärissä paikoissa.
• Älä pakkaa liian painavia laatikoita. Apu tähän löytyy
lähimmästä Alkosta. Pahviset viinipullolaatikot ovat
sopivan pieniä ja kestäviä, ja niitä on loputtomasti
saatavilla. Viimeisiä keräilyeriä varten loistavia ovat
marketin kestokassit. Varaa niitä reilusti.
• Kestitse runsaasti. Myös talkooarmeija marssii vatsallaan. Termoksessa pitää olla kahvia ja jääkaapissa
kylmää juotavaa koko päiväksi. Työt saavat loppua
kesken, mutta ruoka ei.
 oki voit myös palkata pätevän muuttofirman ja unohT
taa kaiken edellä kirjoitetun. ❖

Kirjoittaja on taideteollinen muotoilija ja käsityöläinen, joka on innostunut perinteistä ja niiden tuulettamisesta.
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Minä, Paraske.
Sinä, Arhippa.

Kirjeitä ja
sähköshokkeja

Kohtaamisia
ja ohimenoja

KÄSISSÄNI ON harvinainen tuplalevy:

SEILIN SAARELLE Nauvoon siirrettiin 1600-

SILLOIN TÄLLÖIN ONNELLINEN on kirjaili-

ja 1700-luvulla spitaalisia, sen jälkeen mielisairaita. Mielisairaala lakkautettiin vuonna 1962, ja sen jälkeen saari on ollut Turun
yliopiston Saaristomeren tutkimuslaitoksen käytössä.
Vuonna 2010 Seilin saarelta löytyi
kätkö, jossa oli 1950-luvulla kirjoitettuja
tekstejä. Kävi ilmi, että tekstit olivat Seilin
saarella potilaana olleen Saima Rahkosen
kirjoittamia. Susan Heikkinen on ottanut
selvää Saima Rahkosen elämänvaiheista
ja sovittanut ne kiinnostavalla tavalla sekä
Suomen historian että mielisairaanhoidon
historian vaiheisiin.
Saima Rahkonen syntyi Viipurin pitäjässä vuonna 1903, ja lähti ensimmäiseen
palveluspaikkaansa 11-vuotiaana. Vuonna
1923, kaksikymmenvuotiaana, Saima löi
työtoveriaan kirveellä kasvoihin. Häntä syytettiin murhayrityksestä, mutta todettiin
syyntakeettomaksi, joten hänet määrättiin
vankilaan odottamaan paikkaa mielisairaalasta. Rahkonen vietti loppuelämänsä
mielisairaaloissa, Pitkäniemessä ja Seilissä. Hän kuoli 56-vuotiaana Seilin saarella
vuonna 1959.
Saima Rahkosen kätkemät tekstit sisältävät paljon hänen muistojaan lapsuudesta
Karjalankannaksella. Lisäksi hänen äänensä kuuluu kirjeissä, jotka ovat tallessa Pitkäniemen
sairaalan arkistossa siitä syystä, ettei niitä lähetetty
eteenpäin. Näiden ja virallisten asiakirjojen lisäksi
Heikkinen on käyttänyt teoksessaan monia muita
arkistoja, sanomalehtiä, muistelmia, haastatteluja ja
lähdekirjallisuutta. Lopputuloksena on romaanin lailla
etenevä, koskettava elämäntarina. ❖

jana työskentelevän isän ja pojan kirjeenvaihto, joka saa alkunsa, kun poika muuttaa
opiskelemaan toiselle paikkakunnalle ja isä
kirjoittaa tälle kirjeen.
Riisutun suorasanaisesti isä kirjoittaa
pojalleen: ”Minä tiedän, että sinun on siellä
hankala olla.” Tästä sukeutuu kirjeenvaihto,
jossa nostetaan esiin reilun parikymppisen
pojan ja isän välisen suhteen kompuroinnit. Poika kertoo kirjoittaneensa romaanikäsikirjoituksen, jonka isä sitten pyytää
luettavakseen. Kuulumisten kysymisestä
kirjeenvaihto laajenee käsittelemään elämää ylipäänsä ja eritoten pelkoja, kirjoittamista – ja kirjoittamisen pelkoa.
Miehet jakavat ajatuksiaan häpeästä,
kiusaamisesta, yksinäisyydestä. Kirjeet ovat
tiiviitä ja syviä. Ihailtavan rohkeasti sekä isä
että poika nostavat esiin menneisyyden
vaikeitakin asioita: lukkoja, kohtaamattomuutta, odotuksia ja toiveita. Joskus lukija
joutuu pohtimaan surunsekaista ajatusta:
miksi asioista on vaikea puhua silloin kun ne
ovat ajankohtaisia? Miksi vasta nyt.
Painavuudesta huolimatta kirjeenvaihto on täynnä lempeyttä, halua ymmärtää,
vähäeleistä viisautta. Onneksi lukija saa
myös hymyillä ja jopa naurahtaa näiden
kirjeiden äärellä: sivustakatsojan tuumailuissa on oma viehättävä komiikkansa.
Pojan kirjeet saavat ajattelemaan samankaltaisuuden huomaamista ja myöntämistä. Jokin meissä on aina vanhempiemme
kaltaista. ❖

Teksti Merja Leppälahti

Silloin tällöin onnellinen
Antti Rönkä ja Petri Tamminen, Gummerus 2020.

säestyksetöntä soololaulua ja vielä osa
kokonaista runolaulukulttuuria. Suomen
päivystäväksi runolaulupariskunnaksi kutsutut Ilona Korhonen ja Taito Hoffrén ovat
jo neljännesvuosisadan ajan imeytyneet
esikuviensa ja oppaidensa nahkojen alle. Taito Arhippa Perttusen (1769–1841)
kotoisin Vienan Karjalan Latvajärveltä ja
Ilona Larin Parasken (1833–1904) kotoisin Laatokan rantapitäjästä Metsäkylän
Vaskelasta. Nyt he jakavat löytämäänsä
maailmaa kuulijoille kahden ainutlaatuisen ihanan levyllisen verran.
Levy tuntui kädessä suorastaan pyhältä. Pehmeään paperiin kääritty kaksikko,
pariskunnan vihkisormuksella sinetöity. Oli
hankala päättää, mikä olisi riittävän arvokas hetki ja paikka tutustua näihin äänitteisiin. Loppujen lopuksi päädyn yksinäiseen
hetkeen ajaessani halki lounaisen Suomen.
Autoni muuttuu akustiseksi sotkan alkumunaksi, muinaiseksi sävelkehdoksi, kaikukopaksi, joka vie minut Vienan ikimetsiin,
suuriin tupiin, puhdetöihin, hämärtyvään
iltaan, häihin… välillä itkuliina kädessä,
välillä eeppiset sankarihahmot edessäni.
On harvinaisen miellyttävää ja vapauttavaa nykyaikana saada keskittyä yksiääniseen lauluun ja tempautua runolaulun
tenhoon. Ylimääräinen äänitapetti puuttuu ja antaa
tilaa lumoutua runolaulun maailmaan. Kuulen, miten
laulajat unohtavat itsensä ja antavat runon viedä. Kuulijana pääsen mukaan tähän matkaan. Kiitos Arhippa,
kiitos Paraske. Kiitos Ilona ja Taito. Näillä levyillä voi
matkata menneisyyteen ja takaisin ja itsekin muuttua
osaksi runolaulukulttuuria, joka korvan kautta ui ihon
alle ja antaa ajattelulle uudenlaisen rytmin. ❖
Teksti Laura Seesmeri

Minä, Paraske. Sinä, Arhippa
Ilona Korhonen ja Taito Hoffrén, Kanteleen Ääniä 2020.
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Pullopostia Seilin saarelta. Potilas numero 43,
Susan Heikkinen, SKS 2020.

Teksti Kati Lampela

Teetä ja sympatiaa
TEETÄ JA SYMPATIAA! Kukapa ei tuntisi

tätä Pepe Willbergin esittämää mainoslaulua? Teestä tulee mieleen pakkasenpurema talvi-ilta, jolloin on ihana käpertyä
sohvan nurkkaan seuranaan kirja ja höyryävää teetä. Tee on myös ylenpalttisen
tarjoilun keskipiste, johon kuuluu hopealta
kiiltävä samovaari, kullankirjavat teekupit
ja monenmoiset teen kanssa tarjottavat
rinkelit ja piirakat. Maidolla maustettu tee
vie ajatukset Englantiin, jossa kello viiden
tee nautitaan herkkujen kanssa.
Kansatieteilijä ja tietokirjailija Sirkka-Liisa Ranta kutsuu vaeltamaan teen
kulkemia reittejä Aasiasta Suomeen ja eri
puolille Suomea. Teen nimitykset kertovat
kulkureiteistä. Läntiseen tapaan juomaa
on kutsuttu teeksi, mutta Kaakkois-Suomessa ja Karjalassa tšajuksi, tšaikaksi, saijuksi ja saikaksi venäjänkielisen nimityksen
mukaan.
Teen varhaisvaiheet Suomessa kiittävät uskaliaita kauppiaita, laukkureista aina maineikkaaseen F. Sergejeffiin tai Juho
Lallukkaan Viipurissa. 1800-luvun lopulla
ja 1900-luvun alussa teetä tuotettiin Kiinasta Venäjän kautta, Intiasta, Ceylonilta
ja Jaavalta taas läntistä reittiä Saksan tai
Englannin kautta.
Kahvin ohella teellä on ollut vankka
asema myös tapakulttuurissa. Muistelmiin nojaten Sirkka-Liisa Ranta kuvailee
värikkäästi, miten pidot, häät ja hautajaiset, päättyivät teetarjoiluun. ”Ennen sitä
ei sopinut lähteä, eikä sen jälkeen sopinut
viipyä.” Teestä on ollut moneksi, ja kirjassa
selostetaan elävästi vaihtelevia käytäntöjä, kuten alkoholilla maustetun kovan teen
suosiota, kotimaisista yrteistä valmistettuja
korvikkeita pula-aikana, ja teetrendejä pussiteestä teehuoneisiin. ❖
Teksti Ildikó Lehtinen

Suomalainen teekirja.
Sirkka-Liisa Ranta, Tammi 2020.
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MENNÄÄN METSÄÄN
Kuva Heikki Melolinna

Teksti Eijaleena Martikainen

Metsäteollisuuden
tyytyväiset taitajat
Ammattitaitoa, koulutusta, osaamista, monen sukupolven yhtiöläisyyttä ja
ylpeyttä tuotteesta – nämä asiat nousevat esiin, kun metsäteollisuudesta
eläkkeelle siirtyneet kuusankoskelaiset kertovat urastaan.

T

ämä on toisenlainen tarina kuin
se mediasta tuttu kuva, jossa
YT-neuvottelujen lannistamia
miehiä ja naisia valuu tehtaan
portista. Viisi-kuusikymmenluvuilla tehtaille tulleet kymiyhtiöläiset ovat tyytyväisiä työhistoriaansa ja elämäänsä. Kymmenet heistä ovat antaneet haastattelun
omista vaiheistaan teollisuusperinteen
keruuseen, heistä muutamien kommentteja lainataan seuraavassa.
Metsäteollisuus loi 1800-luvun loppupuolelta kokonaisia yhdyskuntia, joissa
se tarjosi työpaikan lisäksi palveluita terveydenhuollosta virkistykseen, eikä palkassakaan ollut pahemmin valittamista.
Työssä viihtymisestä kertoo se, että kymiyhtiöläiset ovat tähdänneet tehtävissään vähintään 40 vuoteen – palkintona
oli maineen säilyminen ja ansiomerkki,
ei taloudellinen hyöty. Ison kombinaatin
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sähkösuunnittelu oli Juhan Saulilasta niin
kiehtovaa, että työvuosia kertyi 44.
Yhtiöläisyys on ollut Kuusankoskella
suvun yhteinen juttu. Moni on mennyt
tehtaaseen isänsä tai vaarinsa – joskus
äitinsäkin – esimerkistä, perässä ovat seuranneet omat lapset, jopa lapsenlapset.
Juhani Tuvialan perheessä oli yhdeksän
lasta. He kaikki ja perheen isä olivat Kymiyhtiössä töissä jossain vaiheessa elämäänsä. Jukka Stenbergin isä, vaari, äiti ja
kaksi veljeä ovat olleet yhtiöläisiä. Työhönottajana toiminut Keijo Salonen sanoo,
että työnantajalle oli etu, kun nuori oppi
jo kotona, miten töissä ollaan.

Oppi omasta ammattikoulusta
Teollisuustyön vaativuuden voi nähdä
jo katselemalla Kuusaanniemen paperija sellutehtaita joen vastarannalta. Niin

monimutkainen järjestelmä vaatii lukemattomia taitoja ja erilaisia ammatteja.
Aina 1980-luvun lopulle Kymiyhtiön oma
ammattikoulu tarjosi väylän tehtaaseen.
Sellu-, paperi-, puu-, metalli- ja sähkölinjat tarjosivat niin vankkaa osaamista, että
koulu tuli tunnetuksi ympäri Suomea teknillisissä kouluissa, joissa kuusaalaisnuoret jatkoivat opintojaan. Niissä he huomasivat olevansa muita edellä taidoissa, Niilo
Ukkonen joutui luokkansa epäviralliseksi
apuopettajaksikin metalliopinnoissa. Jatko-opintoihin kannatti lähteä, koska paluu tehtaalle oli varmaa, palkkakin nousi
teknikon tutkinnon myötä.
Työ oli entisaikojen tehtaassa rankkaa,
mutta houkuttelevaa. Jukka Stenbergiä
kiehtoi oman rahan saaminen niin paljon, että hän jätti oppikoulun viidennen
luokan kesken ja lähti Voikkaan tehtaalle. Prässipojasta teini-ikäiset tavallises-

ti paperikoneella aloittivat. Siinä niska
jäykistyi eikä eväitä juuri ehtinyt syödä
kahdeksantuntisen työvuoron aikana –
taukoja ei tunnettu. Silti Jukka ei katunut
valintaansa hetkeäkään. Pikemminkin hän
ihastelee viimeisten vuosiensa ohjaamon
oloja, ergonomisia tuoleja ja tuotannon
seuraamista näytöltä. “Kun kaikki menee
hyvin, ei kun pannarit paistoon!”

Uralla eteenpäin
Tehdastyö oli pitkään miesten käsissä,
mutta pikku hiljaa naisillekin avautui paikkoja koneilta - prässipoika-nimityskin piti
vaihtaa puristinhenkilöksi aikojen muuttuessa. Erityisesti naisia on kuitenkin ollut
konttoreissa, palkanlaskennassa, markkinoinnissa, myynnissä, laboratorioissa.
Marjo Anttila ei saanut ammattikoulusta ammattia – tytöistä leivottiin koulussa hyviä emäntiä paperimiehille - mutta
pääsi Kymiyhtiön laboratorioon ja sai työn,
josta ei olisi päivän päättyessä malttanut
lähteä kotiin. Joka päivä sai oppia uutta
paperin ja sellun tutkimisesta! Lopulta
Marjo päätyi johtamaan siivoustointa ja
siinä yhteydessä pani koko alan uusiksi

tehtaalla. Osastojen käyttämät sadat kemikaalit yhtenäistettiin, kaikista laadittiin
ohjetaulut varoituksineen, siivoojat saivat
asialliset työvälineet ja vaatteet, käytännöt modernisoitiin.

”Työ oli entisaikojen
tehtaassa rankkaa,
mutta houkuttelevaa.”
Anttilan esimerkki kertoo urakehityksestä. Peruskoulutus antoi vasta pohjat,
ammatti opittiin työtä tekemällä. Pekka
Mauno opiskeli koko työelämänsä ajan
omatoimisesti ja työnantajan kursseilla
lisää pysyäkseen kuljetusvälineiden huollon ja korjaamisen suhteen ajan tasalla.
Laitteiden motorisoituminen, pneumatiikan tulo ja tietotekniikan rynnistys ovat
vaatineet uusiutumista niin sellunkeittäjiltä kuin viilareiltakin. Taidot toivat uusia
tehtäviä, ylennyksiä ja lisää palkkaa.
Metsäteollisuuden laitokset ovat kansainvälisiä jo perusidealtaan. Tämä on
tiennyt varsin monelle kymiläiselle vapaa-

ehtoisia komennuksia pitkin maailmaa.
Sellunkeittäjäksi edennyt Jorma Kiuru
vietti kuukausia Kiinassa ja Myanmarissa, joissa tarvittiin opettajaa tehtaiden
käynnistyksessä. Tuula Lehto sai lisäoppia myyntityöhön Englannissa, Tanskassa
ja Italiassa.
Ammattiylpeyttä, turvallisia elinoloja, kansainvälisiä mahdollisuuksia, tutut
työporukat kotipaikkakunnalla ja riittävä
palkka – kukapa ei hyrräisi tyytyväisyydestä kunniakkaan ja vaiheikkaan työuran jälkeen. ❖

INFO
Kirjoittaja pitää yllä blogia Min Kuusas – minkuusas.blogspot.com. Hän haastatteli siihen
vuosina 2014–2019 noin viittäkymmentä entistä kymiyhtiöläistä. Jutussa mainittujen henkilöiden haastattelut ovat blogissa. Työväen
Arkisto kiinnostui yhteistyöstä, tallensi haastattelut ja käynnisti pari vuotta toimineen teollisuusperinteen piirin Kuusankoskella.
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KIELESTÄ KIINNI
Teksti Hanna Hietikko

Ajat muuttuvat ja
nimistö niiden mukana
Nimeäminen heijastelee aina kulttuuria,
mutta sekä kulttuuri että kieli voivat muuttua.

N

imeäminen on inhimillinen keino ottaa
ympäristöä haltuun. Kun asioilla on nimet, niistä voi puhua. Nimet jaetaan
erisnimiin ja yleisnimiin. Erisnimi erillistää tarkoitteen, tekee siitä yksilöllisen, erityisen
muiden joukossa. Yleisnimi taas nimittää joukon
asioita, sillä voidaan nimittää asioita yleensä. Elovena on yksilöivä erisnimi, kaurahiutale tarkoitetta
kuvaava yleisnimi.
Nimeämisessä voidaan yrittää liittää nimettävään kohteeseen haluttuja ominaisuuksia tai
mielikuvia niistä. Esimerkkejä tällaisista merkitykseltään läpinäkyvistä etunimistä ovat vaikkapa
Oiva ja Lempi, jotka esiintyvät myös elintarvikenimistössä (Oivariini, Lempi-jukurtti). Siihen, mille
sukupuolelle nimeä annetaan, vaikuttavat nimeä
kantavat esikuvat ja nimeen liitetyt mielikuvat.
Usein esimerkiksi kukkien nimien on ajateltu sopivan tytöille ja mutta muut luontonimet, kuten
Oras ja Vesa, ovat vakiintuneet poikien nimiksi.
Nykyään luonnosta haetaan inspiraatiota myös
uusille sukupuolineutraaleille nimille.
Nimen ja sukupuolen kytkös on verrattain uusi ilmiö, sillä muinoin nimillä ei täällä maailman
kolkassa ollut sidosta sukupuoleen yhtä vahvasti. Muinaiset itämerensuomalaiset nimet, kuten
Ihalempi tai Hyvätoivo, olivat tutkimustiedon valossa kaikille sopivia nimiä.
Nykykulttuurissa sukupuoliin liittyy monenlaisia mielikuvia, joita sukupuolittavan nimeämi-
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sen mukana voi siirtyä myös
tarkoitteeseen. Oli
kyseessä elintarvike, huonekalu, astiasto,
vaate tai ajoneuvo, on etunimi tai
muu ihmiseen
viittaava tuotenimi
hyödyllinen kaupallisessa käytössä,
kun tuotteelle kehitetään kohderyhmän mukaista inhimillistettyä
tuoteidentiteettiä.

Kaupalliset nimet
Kuluttaminen on valintojen tekemistä ja myös oman
identiteetin rakentamista niiden kautta. Kaupallisen nimen tärkein tehtävä on houkutella tuotteelle ostajia, jotka hyväksyvät tuotteen identiteetin.
Negatiivisia mielikuvia herättävä nimi voi muuttua
tuotteelle rasitteeksi, ja silloin se täytyy vaihtaa.
Olen pro gradu-tutkielmassani tutkinut sukupuolittunutta elintarvikkeiden tuotenimistöä
Suomessa. Yhdistin tutkimuksessani nimistöntutkimusta, markkinointipsykologiaa ja sukupuolentutkimusta. Kaupallinen tuotenimistö ei synny
tyhjiössä, vaan heijastaa ympäröivää yhteiskuntaa
ja sen arvotuksia.
Suuri osa sukupuolittavasta tuotenimistöstä
sisältää mielleyhtymän miehisyyteen yleispätevänä ihmisyytenä, ja naisiin viittaava nimistö taas on

korostetun sukupuolta alleviivaavaa. Naiseuteen viittaavat nimikkeet, kuten Geisha ja Ballerina, tai johtimella feminiinistetty Fazerina tuskin
tulkitaan kaikkia ihmisiä koskeviksi tuotenimiksi.
Syitä maskuliinisten nimien runsauteen on
useita, kaikille kuluttajille sopivan tuoteidentiteetin
tavoittelu on vain yksi niistä. Historiallisesti miehillä
on ollut enemmän mahdollisuuksia toimia yhteiskunnassa. Varhainen tapa nimetä tuotteita on ollut sen kasvattajan tai valmistajan mukaan, kuten
vaikkapa veljesten perustama lihatalo Snellman.

”Kaupallisen nimen tärkein
tehtävä on houkutella
tuotteelle ostajia.”
Nykyään tuotenimet voivat olla mitä mielikuvituksellisimpia fantasianimiä. Kun munkkien
nimet ja kuvat vielä jotenkuten liittyvät oluen valmistamiseen, ei Sandelsilla samaan tapaan enää
ole yhteyttä siihen. Reissumies ja Salaneuvos ovat
myös täysin irrallaan tarkoitteistaan. Tuotteelle
kannattaa kehittää inhimillisen identiteetin piirteitä, jotka kohderyhmä voi hyväksyä ja siten mieltyä
tuotteeseen. Tärkeää on, että tuotenimi herättää
myönteisiä mielikuvia ja tunteita – järkevyydellä
ei markkinoinnissa ole yhtä suurta painoarvoa
kuin tunteilla.

Entä kun kulttuuri muuttuu?
Kieli on sopimus merkityksistä, jotta toisten ymmärtäminen on mahdollista. Merkitykset eivät ole
ikuisia ja muuttumattomia, vaan niistä käydään
jatkuvaa neuvottelua. Joskus jännittävän eksoottiselta vaikuttanut tuotenimi voi muuttua kuluttaji-

en silmissä rasistiseksi,
kun ymmärrys aiheesta
lisääntyy kieliyhteisössä. Näin on käynyt tänä kesänä jäätelön ja suklaan tuotenimille.
Eskimo on ollut muiden käyttämä nimi inuiiteista, mutta koska suuri osa kyseisen jäätelön
ostajista ei ole kuulunut kyseiseen sorrettuun
vähemmistöön, on ollut vaikea ymmärtää nimen
loukkaavuutta. Geisha-tuotenimi taas viittaa japanilaiseen viihdyttämisen ammattilaiseen. Japanilaista kulttuuria tuntemattoman mielessä tämä
saattaa herkästi assosioitua prostituutioon, vaikka
geishoilla ei olisikaan sen kanssa mitään tekemistä.
On hyvä huomata, että etnisyys tai eksoottisuus riippuvat näkökulmista eivätkä siitä, että asiat
olisivat oikeasti sitä. Merkitysten muuttuminen on
kuitenkin hidasta, sillä eri sukupolvilla voi olla hyvin erilainen käsitys siitä, mikä on sopivaa ja hyvää
kielenkäyttöä. ❖

Lue lisää: Hanna Hietikko, Prinsessakakku ja prinssinakki: elintarvikkeiden sukupuolittuneet tuotenimet. Pro
gradu, Tampereen yliopisto, 2018 (https://trepo.tuni.fi/
handle/10024/104746).

Kirjoittaja on toimittaja ja äidinkielen opettaja, joka työskentelee mediakasvattajana
Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla.
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HETKI RUNOLLE

PUHEENJOHTAJALTA
Teksti Ildikó Lehtinen

Hyötyä kasviopista

Marjo Koivumäki, Studio Apris

Koronapandemiasta huolimatta ympärillämme on luonnonkauneutta, värejä, tuoksuja, kukkia, puita ja pensaita.
Elias Lönnrot sisällytti 900 kasvinäytettä vuonna 1860 ilmestyneeseen teokseensa Flora Fennica. Suomen kasvisto.
Alkupuheessaan hän pohti kasvien ja kasvien tunnistamisen hyviä puolia: ”Kasviopin sanotaan myös vaikuttavan
sievämielisyyttä, tyyneyttä ja lempeyttä harjoittajissansa,
joka kyllä onkin uskottava asia, sillä monet muutkin ulkoiset kohdat, joiden vaiheella tulet kauvemmin elämään,
usein taivuttavat mielen mukaansa.” Kasvioppi on yhä
tarpeen. Nyt tunnistusapuna on puhelimeen ladattava
PlantNet-sovellus, joka kuvan perusteella kertoo, mistä
kasvista on kyse.

Lasteni ollessa pieniä olen kertonut kasvien nimet ensin
omalla äidinkielelläni, ja toistanut sen jälkeen suomeksi.
Kenties latinankielinen olisi ollut ylirajainen vaihtoehto.
Minun tietoni kalpenevat nimittäin mareihin verrattuna.
Marit tuntevat kasvit paitsi nimeltään, mutta myös miten
niitä voidaan hyödyntää milloin rohtona, ja milloin yrttinä.
Suolaheinällä, nokkosella ja karhunlaukalla maustetaan
peruna- ja munapiirakoita. Meiramia, horsmaa ja minttua
lisätään virkistäviin kesäjuomiin, ja lehtiä kuivattamalla
tehdään teehaude. Makeita mesimarjoja poimitaan loivilta rinteiltä. Mesimarjoista keitetään hilloa teen kanssa
tarjottavaksi. Puolukoita ja karpaloita kuivataan tai niitä
pistetään suuriin saaveihin veteen. Tuomen-, pihlajan- ja
heisipuunmarjoja kerätään talteen piirakoiden täytteeksi. Sienestys ei ole pelkkää harrastusta, vaan kuivatut ja
suolatut sienet ovat merkittävä lisä talven ruokavalioon.
Olen tehnyt tutkimusmatkoja yli 30 vuoden ajan, mutta
ainoastaan kerran olen sairastunut flunssaan, jonka jälkiseurauksena oli kurkkutulehdus. Marilainen kollegani
Tamara ei hätkähtänyt, totesi ainoastaan, nyt pitäisi alentaa kuumetta. Nyökyttelin, kun ääntä ei kurkusta tullut.
Antibioottia ei ollut mukana, ei lääkäriä tai saati välskäriä
mailla eikä halmeilla. Tamara otti takin ja lähti pihamaalle.
Hän kumartui sinne tänne poimien jotain muovipussiin.
Vähän ajan päästä hän tuli sisään ja laittoi vettä kiehumaan.
Tee oli tummaa ja kitkerää. Iltajuttelu jäi siltä päivältä,
kun nukahdin heti. Aamulla kuume oli pois, ja ihmeekseni
pystyin myös puhumaan. Omien sanojen mukaan Tamara
tietää vain ”vähän” kasveista.
Selviytymistä? Selviytymistarinoita on monenlaisia, nyt
tulevana syksynä punnitaan jälleen sitkeyttä, luovuutta, hiljaista tietoa, mutta myös luottamusta ja uskoa tulevaan. ❖

Se kävelee meren, se kävelee
metsän, se kävelee vaeltavan dyynin paitansa alle
Se kävelee rantaan ja kasautuu sinne
Siellä me lojumme
simpukankuoret, leväperuukit, muovinraadot, jokin linnun kallo
painaa kohdunsuuta ja nousee laulu, polttava virsi,
upottava virsi, mutapohjainen
		
voit myös ajatella kalliota joka pystysuorana
		rapautuu, vapautuu,
		
putoaa
huutokuiskaa 		
kävellä samaa tahtia kuin päivä pitenee
kävellä valoa 			
ylös
alas hengittää ulos
se joka istuu häpylyyn oikealla
puolella ja syntyy meitä tuudittamaan

tätä on paluu

tai vasemmalla

Kuuletko vasta-asennetun ammoniitin, kotilon, kierukan, kun hetken selkä
halkeaa pyrstöksi ja nousee
laulu nousee ujellus, jokin artikulaationnäköinen
soitin kuin irtirevitty henkitorvi tai muoviin istutetut terälehdet
kun se on kauniskaunis kaunis

lupaakysymätön

hyvä vaan

glittermyrsky
meren yössä hohtavat levät,
meri enkelin tyttären hikeä
Se on leveä nauru, läpikuultava hautomalaikku
Se on kova kuin meri
Se on pehmeä kuin

Runo on teoksesta Nimesi on Marjatta. Olen teoksessa halunnut riisua äiti- ja hedelmällisyysmyyteiltä luovuuden ahtaimpia kerroksia, kirjoittaa tilaa, olla tilaa vievä ja itseriittoinen. Riittävä, hengittävä, siivekäs. Runo aloittaa sarjoista rakentuvan teoksen. Käveleminen on minulle kirjoittajana tärkeä hengityksen ja sykkivän ajattelun tila, alkumeri, äänen ja hiljaisuuden kohtaamispaikka.
Kirjoittaja on Kalevalaisten Naisten Liiton hallituksen puheenjohtaja.
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Sirpa Kyyrönen (s.1978) on Hämeenkyrössä kasvanut ja Helsinkiin kotiutunut runoilija. Kyyrösen ensimmäinen runoteos Naispatsaita ilmestyi 2010 ja
viimeisin Nimesi on Marjatta keväällä 2020.
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Kekriseminaari
to 29.10. klo 14–16 Helsingissä

Puronsuille pulputtelen
Vaivat eivät vierahia
Vaan yksinäisyys ystävämme
Hiljaisuus on hoitajamme
Etäisyys läheisyytemme

SKS:n juhlasali, Hallituskatu 1

Vahvistetaan vaikeimpina
Aikoina avuttomina
Ystävyyden siltakaaret
Yli kaikkien rajojen

Järjestäjät Kalevalaseura ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Metsän henki -seminaari
pe 9.10.2020 klo 15-17
Kansallismuseon Ateljee, Helsinki
Keskustellaan kulttuuriperinnön ja ekosysteemin suhteesta; miten
ilmastonmuutos vaikuttaa käsitykseemme metsän hengestä? Paneelikeskustelussa metsäasiantuntijoita eri aloilta.
Ohjelma
Metsänomistajan metsäsuhde, ylisukupolvisuus ja elävä perintö, Reetta
Karhunkorva, väitöskirjatutkija Itä-Suomen yliopiston Metsäsuhteet
yhteiskunnallisessa muutoksessa -tutkimushankkeessa
Metsä ja metsänväki suomalaisessa taikaperinteessä, tutkijatohtori
Sonja Hukantaival, Turun yliopisto
Susi ja ihminen, Marja-Stiina Suihko, Kuhmon Kalevalaiset Naiset
Paneelikeskustelussa lisäksi mukana MTK:n metsäjohtaja Juha Hakkarainen, kansatieteilijä Teppo Korhonen ja arkeologi Jenni Sahramaa. Moderaattorina dosentti Ildikó Lehtinen, Kalevalaisten Naisten
Liiton puheenjohtaja.
Tilaisuus on maksuton, mutta turvavälien takaamiseksi osallistujamäärä on rajoitettu.
Ilmoittaudu: leena.asp-rinne@kalevalaistennaistenliitto.fi
Seminaaria voi seurata suorana:
https://live.kansallismuseo.fi/?live=metsaseminaari

Kalevalaisten Naisten Liiton
vuosikokous la 10.10.2020
Helsingissä Kansallismuseossa
Suomen Kansallismuseo, Mannerheimintie 34
Tarkempi aikataulu ja ohjelma: www.kalevalaistennaistenliitto.fi

Menitkö metsään?
Vaelsitko soilla tai
rannoilla?
Hyvä kalevalainen nainen, kyselen sinun suhdettasi luontoon yleisesti ja samalla sitä, miten tämän vuoden rajoitettu arki on mahdollisesti muuttanut lähiluonnon kokemustasi ja sen merkityksiä. Onko
lähiluonnosta tullut sinulle merkityksellisempi? Onko suljettu arki
nostanut kaipuuta sellaisiin maisemiin, joihin et nyt pääse? Onko lähimetsä, lähiranta tai ikkunasta avautuva maisema saanut erilaisen
aseman arjessasi?
Kyselyn linkin löydät Liiton nettisivuilta. Tai voit vapaasti omin sanoin
kertoa luontosuhteestasi minulle sähköpostilla. Voit vastata kysymyksiin, kertoa lyhyesti tai pitkästi kokemuksistasi ja ajatuksistasi. Voit
myös lähettää kuvia ja kuvatekstejä maisemistasi ja paikoista, jotka
liittyvät omaan luontosuhteeseesi. Halutessasi voit myös ilmoittautua
haastateltavaksi. Haastattelu voidaan järjestää etänä.
Keräämästäni aineistosta koostan jutun Pirtaan ja käytän aineistoa
osana tutkimushankettani suomalaisten maisemasuhteesta. Aineisto
tullaan tallentamaan Turun yliopiston historian kulttuurin ja taiteiden
tutkimuksen arkistoon noudattaen tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimia eettisiä periaatteita anonymisoinnista ja arkistoinnista.
Laura Seesmeri
FT, tutkijatohtori, maisemantutkimus
Turun yliopisto
laura.seesmeri@gmail.com
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Runolaulu koronakeväästä
Koronakevään kirvoittamana Amanda Kauranne sävelsi uuden runolaulun, jonka sanoitukset ovat peräisin kalevalaisten naisten lähettämistä ajatuksista, runoista ja jopa valokuvista. Amanda Kauranne on
kansanmuusikko ja musiikkitoimittaja, joka rakastaa kansanperinnettä
ja sen moniulotteista ilmenemistä nykyhetkessä. Hän on myös Pirran
vakituinen avustaja.
Kappale sanoineen löytyy: www.kalevalaistennaistenliitto.fi ja
KNL:n Youtube-kanavalta.

Luontomme kuin rauduskoivu
Isomummun istuttama
Tuomen tuoksuun tuudittama
Mahla virtaa juurissamme
Käki kukkuu kultarinta
Kevään kumman kiitokseksi
Kuljeskelen kiireetönnä
Aikaa on ajatuksille
Linnut laulavat lähellä
Hälyn hurjan hälvetessä
Kauriit kulkee kaupungissa
on metsä meissäkin sisällä

Luontomme kuin rauduskoivu
Isomummun istuttama
Tuomen tuoksuun tuudittama
Mahla virtaa juurissamme

Kalevala Korun kulttuurisäätiö jakoi lisää apurahoja
tukemaan taiteilijoita
Koronaepidemian poikkeuksellisen tilanteen seurauksena Kalevala
Korun kulttuurisäätiö päätti jakaa lisäapurahaa, jonka tarkoituksena
on helpottaa taiteilijoiden taloudellista ahdinkoa. Valintakriteereinä
oli aktiivinen ja innovatiivinen toiminta uudessa digitaalisessa ympäristössä osoituksena optimismista ja selviytymiskyvystä. Keskeisenä
pidettiin myös suomalaisen kulttuuriperinnön uudistamista.
Ylimääräisen apurahan saavat Nukketeatteri Sytkyt, tanssija, koreografi Riina Hosio, kansanmuusikko Minna Hokka, näyttelijä Cécile
Orblin, kirjailijat Helena Sinervo ja Vilja-Tuulia Huotarinen, popyhtye
Maustetytöt ja trubaduuriyhtye Kalevauva.
Onnea kaikille palkinnon saajille!
Kuva Alt Agency & Management

Vapaa pääsy, tervetuloa! Seminaaria voi seurata suorana verkossa.
Tarkempi ohjelma: www.kalevalaseura.fi

Virus kooltasi vähäinen
Kriisin kirvoitit kovimman
Maailman muureihin masensit
Seinät sitoivat sisälle
Kuka kanssani puhuisi
Kuka nauruni jakaisi
Kenen kanssa koskettaisin
Itkisin ihon ikävän?
Itkin niin kuin suolapatsas
Ainaisen janon alainen
Pyhäjärven vaahtoharjain
Vesi korvissa solisi
Havupuille huolet haastan
Puhelen pajun vesoille
konkelojuurille jupisen

Suosittu yhtye Maustetytöt sai kulttuurisäätiöltä tukea taiteelliseen
toimintaansa.
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SYKSYN
UUTUUKSIA
SKS:N VERKKOKAUPASTA
Laaja valikoima
kiinnostavaa
luettavaa ja
ilmainen toimitus

Kalevalaisten naisten
jäsenetu: -25 %
normaalihinnoista
etukoodilla
KALEVALAISETNAISET

WWW.KIRJAT.FINLIT.FI

