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EI KAHTA KOLMANNETTA, sanoo sanan-
laskukin. Koronakurimuksen lisäksi onnis-
tuin kaatumaan ja murtamaan olkavarteni. 
Se, mikä on kolmas vastoinkäyminen, en 
osaa sanoa. Onko se jo tullut, enkä vaan 
ole huomannut, vai onko se vasta tulossa?

Elämänpiiri on kutistunut kutistumis-
taan. Tulevat liikkumisrajoitukset eivät 
paljon harmita, kun jo valmiiksi rajani ovat 
neljä seinää ja taloyhtiön piha. Toisaalta 
nyt on hyvin aikaa mietiskellä kaikenlaista 
ja tutkailla yksityiskohtia.

Harmittaa niin paljon, että en viitsi 
enää juuri harmitella. Olen jopa huoman-
nut paljon asioita, jotka ilahduttavat.

Suomalainen terveydenhuolto saa mi-
nulta täydet pisteet. Olen kiitollinen siitä, 
että kokemukseni ovat vähäisiä, mutta 
olkavarsiasian hoituminen lääkäreineen, 
hoitajineen, röntgeneineen ja leikkauk-
sineen ei saa minulta yhtään moitteen 
sanaa. Kaikki sujui nopeasti, turvallisesti 
ja ystävällisesti.

Verkon hyödyntämisessä olen otta-
nut monta askelta, suorastaan harppa-
usta eteenpäin. Muistelen, että noin 55 
vuotta sitten työssäkäyvillä vanhemmil-
lani oli tapana tilata puhelimitse ruokaa, 
jonka kauppias sitten toi kotiovelle. Itse-
näisessä elämässäni olen aina hoitanut 
kauppa-asiat omin jaloin. Miten ylellistä 
onkaan naputella ostoslista nettiin, ja 
sitten ystävällinen ihminen kantaa os-
tokset keittiön pöydälle − hyvä ettei jää-
kaappiin saakka. Ehkä jatkan tätä käden 
parannuttuakin. 

Nyt on ollut aikaa istua parvekkeella 
ja pihassa katsomassa kevään etenemis-

Yksikätisen elämää
tä. Köynnöshortensiassa on jo pulleita 
silmuja, ja pihan yrttilaatikoissa näkyy 
häivähdys vihreää, kun ilmasipuli ja per-
silja heräilevät talviuniltaan. Olen myös 
nähnyt variksia tikku nokassaan. Jokohan 
ne suunnittelevat pesän rakentamista? 
Joka päivä jokin kevään ja kesän merkki 
ilahduttaa hidasta elämää viettävää. Olen 
entistä vakuuttuneempi siitä, että luonto 
on meille hyvästä, se auttaa jaksamaan 
ja parantaa.

Sokerina pohjalla haluan mainita kaikki 
ihanat kanssakulkijat. Ajattelen lämmöllä 
sitä siinä kaatumishässäkässä tuntemat-
tomaksi jäänyttä nuorta miestä, joka aut-
toi minut jaloilleni ja toi kotiovelle saakka. 
Ystävät, tuttavat, naapurit ja kollegat ovat 
kaikki tarjonneet apuaan. Haluan uskoa 
ja oma kokemukseni on, että ystävällisiä 
ja auttavaisia ihmisiä on enemmän kuin 
välinpitämättömiä. 

Erilaisten rajoitusten ja yksityisten 
rajoitteiden katveessa polkaisimme talo-
yhtiössämme käyntiin lukupiirin. Nyt odo-
tamme innolla lämpimiä säitä ja kirjallisia 
keskusteluja pihapiirissä. Kesä saa tulla!

Hyvää kesää kaikille, olkaa varovaisia ja 
voikaa hyvin!

Sirkka-Liisa Mettomäki
päätoimittaja

Näin tämä tästä etenee: Kuu kiurusta ke-
sään, puoli kuuta peipposesta, västäräkis-
tä vähäsen, pääskysestä ei päivääkään!
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Teksti Amanda Kauranne

Merisairas  
antaa äänen  

ympäristöahdistukselle  
Kansanmuusikko, viulisti-laulaja Suvi Oskala käsittelee ilmastoahdistusta  

Merisairas-projektissaan. Monitaiteisen ja monitieteisen työryhmän matka aiheen parissa 
on vienyt keräämään roskia Itämeren rannoilta, rakentamaan niistä soittimia, tekemään 

esityksen ja julkaisemaan musiikkivideon. Miten taiteella voi vaikuttaa?

–M
erisairas-projekti läh-
ti liikkeelle siitä, että 
minua ahdistivat il-
mastoasiat. Useam-

pia vuosia aihetta sulateltuani tajusin, 
että minullahan on tämä ammatti, jolla 
voin tehdä asialle jotakin, naurahtaa Su-
vi Oskala. 

Hän on kansanmusiikin moniosaaja; 
viulisti, laulaja, pedagogi ja tuottaja, joka 
tunnetaan monitaiteisista, kokeellisista 
projekteistaan. Hänen aktiivisia yhtyei-
tään ovat Merisairaassakin soittava SO III 
sekä kamarikansanmusiikkia viisikielisillä 
viuluilla rouheasti soittava Duo Emilia La-
junen ja Suvi Oskala, joka on myös toteut-
tanut konserttikiertueita hiilineutraalisti 
pyöräillen esityspaikasta toiseen. 

Monitahoinen työryhmä  

– Emme halua saarnata. Ympäristöasiois-
ta puhutaan jo tarpeeksi siihen sävyyn. 
Emme halua kertoa ihmisille, mitä heidän 
pitäisi tehdä. Haluamme sen sijaan herä-

”Kannan syyllisyyttä,  
että me ja edellinen  
sukupolvi olemme  
tuhonneet nuorten  
elämänuskon.”

tellä keskustelua ja tuoda taiteen kaut-
ta näkyväksi tunteita, ajatuksia ja niiden 
yhteyksiä, jotka eivät julkisessa keskus-
telussa ehkä muuten näy, avaa Oskala 
työryhmän tavoitteita. 

Ilmastohätätila, merien roskaantu-
minen ja ilmastoahdistus ovat valtavia 
aiheita. 

– Merisairas on kuin runsaudensar-
vi, se voisi olla mitä tahansa podcastista 
luentoihin, mutta tällä hetkellä se on nuo-
rille ja aikuisille suunnattu näyttämöteos, 
johon liittyy musiikkivideo Lopettakaa!

Suvi Oskalan kokoamalla harvinaisen 
monialaisella työryhmällä on tietoa ai-
heesta eri näkökulmista. Oskala itse sä-
velsi ja sanoitti teoksen kappaleet ja jakoi 
tuotantovastuuta Paula Susitaipaleen 
kanssa. Oskala myös esiintyy teoksessa 
laulaen ja viulua soittaen SO III -yhtyeensä 
muiden jäsenten eli lyömäsoittaja Oskari 
Lehtosen ja konemusisoija Teemu Korpi-
pään kanssa. Myös tanssija-koreografi Sini 
Siipola esiintyy teoksessa tanssin lisäksi 
musisoiden. Esityksen on käsikirjoittanut 

yhdessä sen ohjaajan Elina Lajusen kans-
sa Ulla Pulkka, joka on mainosmaailmasta 
siirtynyt elämään luomutilalla ja pyrkii 
nyt tekemään ainoastaan asioita, jotka 
edistävät luonnon hyvinvointia. Työryh-
mässä on mukana myös meritutkija Olli 
Mustonen, jonka asiantuntijuus kattoi 
myös merenalaisen videokuvauksen sekä 
leikkaaja Jenni Saaristo ja valosuunnitte-
lija June White.  

– Aiheen tiivistäminen sopivan ko-
koiseksi paketiksi oli suurin haaste. Ha-
lusimme saada käsikirjoitukseen myös 
oikeaa tiedettä mukaan, mutta ei päälle 
liimattuun tapaan. Koko viime syksyn ra-
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– Kiitimme roskankerääjiä tehokkaas-
ta työstä ja lopulta puvustajamme kehitti 
hävikkiin menevästä suojamuovista asui-
hin loppuosan.

Ilmastoahdistusta säveliksi 

Puoliksi kadonneiden esiintymisasujen 
lisäksi moni muukin asia projektissa on 
mennyt eri reittejä kuin alkujaan suun-
niteltiin. 

Projektin työstäminen alkoi vuoden 
2019 keväällä. 

– Mietimme, kuka jaksaa kuunnella 
keski-ikäisiä ruikuttavia ihmisiä? Ei ku-

kaan! Keksimme siis rajata aihetta teke-
mällä lukioikäisille kyselytutkimuksen in-
ternetissä ilmastoahdistuksesta. Kyselyä 
jakoi eteenpäin eri puolille Suomea työ-
ryhmän lisäksi Suomen biologian ja maan-
tieteen opettajien liitto. Vastauksia tuli 
128 kappaletta, joka oli meille hyvä määrä.

– Kyselyssä korostui, miten osaa nuo-
ria ilmastohätätila ei hetkauta lainkaan ja 
osa miettii aihetta erityisen syvällisesti. 
Jokainen Merisairaan kappale on syn-
tynyt yksittäisten kysymysten ja niistä 
saatujen vastausten perusteella. Muu-
tamassa kappaleessa on yhdistelty parin 
eri kysymyksen vastauksia. Etsin teksti-
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Persoonalliset hatut ovat ohjaaja Elina Lajusen käsialaa. 

jasimme projektin runsasta materiaalia ja 
kirkastimme, mitä voimme ja haluamme 
sanoa. Se teki esitykselle hyvää.

Puvustaja Mari Solja puolestaan it-
se ilmoittautui työryhmään ja kertoi ha-
luavansa tehdä projektiin vaatteet. Se 
ei mennyt aivan suunnitelmien mukaan, 
kiitos Helsingin rantojen aktiivisten ros-
kienkerääjien. 

– Puolitimme kirpputorilta hankki-
mamme esiintymisasut niin, että puolikas 
asusta meni mereen kulumaan muuta-
maksi kuukaudeksi. Kun tuli aika yhdistää 
vaatekappaleet, olivatkin ne kadonneet 
Mustikkamaan rannasta, Oskala nauraa. 
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materiaalista sanoja ja sanapareja, jotka 
jollain tavalla soivat. Niiden päälle aloin 
koota lisää lauseita ja sitten syntyikin jo 
kertosäe ja lopulta säkeistöt, avaa Oskala 
työskentelymetodejaan. 

Hän ei säveltäessään ajatellut mu-
siikkigenrejä, mutta jokin viulunsoiton 
sävyssä, laulutekniikoissa ja sävellysten 
poljennossa kertoo, että tekijänä on kan-
sanmuusikko. 

Oskala sulkeutui vastausten kanssa 
kesämökille säveltämään kappaleista de-
moversiot. Intensiivisen kolmen päivän 
työskentelyperiodin aikana syntyi suuri 
osa kappaleista, mutta osa työskentelystä 
oli jätettävä myöhempään vaiheeseen. 

– Materiaalia en pystynyt kerralla 
työstämään neljää tuntia enempää, sillä 
teksteissä nuorten ilmastoahdistus on 
niin läsnä. Näin keski-ikäisenä vielä kan-
nan syyllisyyttä, että me ja edellinen su-
kupolvi olemme käytännössä tuhonneet 
nuorten elämänuskon. 

Yksi syntyneistä sävellyksistä valittiin 
musiikkivideota varten ja kesällä musiik-
kivideon kuvasi Santtu Rissanen ja ohjasi 
Elina Lajusen kanssa Aleksi Alku ilman tie-
toa valmiin kappaleen pituudesta. Se tuli 
selville vasta syksyllä, kun SO III työsti kap-

paleen valmiiksi ripeästi sovittaen. Jenni 
Saariston leikkaama Lopettakaa!-kappa-
leen musiikkivideo julkaistiin alkuvuonna 
2020 ajatuksella, että se edistäisi kevään 
ensi-iltaa. Maaliskuussa muutamat har-
joitukset pidettiinkin ennen lockdownia, 
mutta projekti on ollut erityisen epäon-
ninen koronapandemian suhteen. Esi-
tyksen ensi-ilta on nyt siirtynyt neljästi 
koronarajoitusten takia. Huhtikuun 2021 
ensi-illan peruunnuttua työryhmä päätti 
julkaista tallenteen esityksen yleisöttö-
mästä ensi-illasta joulukuulta 2020 in-
ternetissä, josta se löytyy YouTubesta 
kanavalta Meri Sairas. 

Isoa ryminää, kiitos! 

Kun aihe on synkkä, etsivät tekijät myös 
keveyttä teokseen päästämällä ääneen 
vaikkapa korvameduusan. Toisinaan has-
suttelevassakin kokonaisuudessa pysäyt-
tävintä on, miten valtavana nuorten ympä-
ristöahdistus teoksesta välittyy. Oskalan 
oma ilmastoahdistus ei kuitenkaan pro-
jektin raskaudesta huolimatta lisääntynyt.  

– Se, että tekee jotakin, on helpot-
tanut oloa. Tieto ei lisää tuskaa, paitsi 
ilmastouutisoinnista. Siinä keskitytään 

jatkuvasti vääriin asioihin eli yksilön omiin 
valintoihin ja unohdetaan laittaa vastuu-
seen päättäjät. Ilmastonmuutoksen tor-
junnassa kyse ei ole yksilön valinnoista. 
Maapallon hiilidioksidipäästöt suurenivat 
viime vuonna siitä huolimatta, että ihmi-
set jumittivat kotona pandemian vuoksi 
eivätkä matkustaneet mihinkään. Toki ar-
jen valinnoissa vaikkapa yksityisautoilun 
vähentäminen ja sitä kautta ilmanlaadun 
paraneminen ovat hyviä asioita, mutta 
ne eivät vielä vaikuta hiilidioksidipääs-
töihin, jotka tulevat sähköntuotannosta 
tai betoni- ja metalliteollisuudesta, va-
lottaa Oskala. 

– Pandemia-aikana on nähty, että 
tarvittaessa keinoja ja tahtotilaa löytyy 
asioiden rajoittamiseen. Mutta ilmaston-
muutoksesta on puhuttu 1960-luvulta 
lähtien ja vieläkään ei olla saatu päästöjä 
kuriin. Teollisuuden alat osallistuvat il-
mastotalkoisiin, jos se on taloudellisesti 
kannattavaa ja uskon, että asiat tulevat 
muuttumaan vähitellen markkinaehtoi-
sestikin, mutta se on liian hidasta. Poliit-
tiset päätökset pitäisi saada tehtyä en-
sin, jotta kaikki tekisivät samalla tavoin. 
Tällaista politiikkaa ei uskalleta tehdä, 
sillä vaikka päätökset pitkällä aikavälillä 
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hyödyttävät kaikkia, aiheuttavat ne aluksi 
tietyillä aloilla työttömyyttä. Rakastan vi-
herpiipertäjiä, sillä olen sellainen itsekin, 
mutta lopulta sillä, miten hyvin kierrätäm-
me kotona, ei ole merkittävää vaikutusta. 
Poliittisilla päätöksillä on. Greta Thunberg 
on oikeassa, että meidän pitäisi olla isolla 
tasolla vaatimassa muutosta.

Toisen roska on toisen taide 

Oskalan vetämä työryhmä on vetänyt työ-
rukkaset käteen monella tapaa. Kesällä 
2019 he kävivät keräämässä roskaa Hel-
singin Mustikkamaalta. Osa roskista pääsi 
myös esitykseen. 

– Sieltä löytyi kaikkea niin jännittävää, 
että lyömäsoittajamme Oskari päätti käyt-
tää esityksessä vain roskista tehtyjä soit-
timia, jotka konemusisoija-äänisuunnit-
telija Teemu Korpipää mikitti. Soittimista 
vain osa valikoitui esitykseen. Esimerkiksi 
nuuskarasiasta, jonka sisällä on kontakti-
mikki ja pitkäjyväistä riisiä, tulee mainio 
soitin! Sen voi nähdä myös projektin yh-
teydessä Vuotalon kanssa yhteistyössä 

tehdyllä esittelyvideolla, jossa kerromme 
roskasoittimista. Lehtonen soittaa esi-
tyksessä myös erikokoisia muovipurk-
keja, piirtoheittimen heijastusalustoja ja 
vedenalaista mikrofonia eli hydrofonia, 
Oskala kertoo. 

Soitinten ja lavastuksen lisäksi Sini 
Siipolan tanssissa muoviroska on myös 
osa liikettä. Kaikki lavalla tulviva muovi 
on kerätty työryhmän jäsenten edellisen 
vuoden elämästä. Sen määrä järkyttää 
katsojaa. 

Voiko taiteella vaikuttaa? 

– Enemmänkin kuin vastuuna, koen taitei-
lijan oikeutena käsitellä yhteiskunnallisia 
aiheita. On outo ajatus, että taidetta teh-

täisiin jossain kuplassa, johon ei vaikuta 
ympäröivä maailma. Jos ei elä umpiossa, 
tulee ajatuksia. Ja jos ajatuksia tulee, on 
niistä taiteen tekeminen olennaisesti jär-
kevämpää kuin taiteilla yhdentekevistä 
asioista ja toivoa, että joku muu ottaa 
kantaa, sanoo Oskala.

– Taiteella voi vaikuttaa, vaikkei kovin 
suoraviivaisesti. Sillä voi vaikuttaa asen-
neilmastoon ja mitä enemmän sitä tapah-
tuu, sen parempi. Pidän omalta osaltani 
tärkeitä asioita esillä ja täytyy vain toivoa, 
että mahdollisimman moni ihminen teki-
si samoin, jotta muutos lähtisi eteenpäin 
isolla ryminällä.

Suvi Oskalan ja Emilia Lajusen viisi-
kielisten viulujen duon toteuttamat hii-
lineutraalit konserttikiertueet jatkuvat 
pyöräillen. Merisairas on nyt katsottavissa 
internetissä. Sen tekeminen on ollut niin 
pitkä prosessi, ettei Oskala tiedä vielä, mi-
tä sen suhteen tapahtuu tulevaisuudessa. 

– Pyrin elämään maailmaa tuhoamat-
ta. Todennäköisesti se, mitä seuraavaksi 
teen, tulee liittymään ilmastoaiheisiin, 
sillä se on osa elämääni. ❖

”Taiteella  
voi vaikuttaa  
asenneilmastoon.”

Kuvat Paula Susitaival

Merisairas-hankkeen Suvi Oskala ja Oskari Lehtonen tulkitsevat ilmastoahdistuksesta musiikkia.
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HETKI RUNOLLE

"Runo on teoksesta Tämäilmaiset (Aviador, 2019), jonka aiheena on lapsen menettämisen suru. Traagista kokemusta käsittelevän runokoko- 
elman taustavireenä soi ikiaikainen Tuonelan tuutulaulujen perinne. Tämä runo on nykypäivän versio kansanrunojen Tuonen tupa -aihioista. 
Olen käyttänyt runossani Suomen Kansan Vanhoista Runoista ammentamaani sanastoa, mutta kalevalamitan sijaan olen rakentanut runon 

laulullisen rytmin omalla tavallani." 

Anna Elina Isoaro (s. 1981) on kolme runokokoelmaa julkaissut tamperelainen runoilija ja kirjallisuuden läänintaiteilija. Hänen viimeisin  
teoksensa on kuvittaja Mira Malliuksen kanssa yhteistyönä tehty lastenkirja Sinä yönä tuli talvi (WSOY, 2021).

TUONEN TUPA
Toisinto 2010-luvulta

Odotimme sinua, sisustimme huoneen:
seinät savunvalkeiksi, kultapiiskunkeltaisiksi,
vedenvihreiksi ovenpielet, ikkunaan unikkoverhot
   mutta katto 
oli tehty turpeesta ja katettu kanervilla,
lattia lahnan suomuista, kynnyshirsi kyynelistä.

Odotimme sinua, kokosimme sängyn:
helat ja haat aseteltiin, ruuvattiin ja nakuteltiin,
laadittiin laidat pitäviksi, tukevat turvakaiteet
   mutta pienat 
olivat peuran luusta, poikkipuolat omenapuusta,
sirkansääristä sängynpääty, pohja penninkolikoista.

Odotimme sinua, petasimme pedin:
liinavaatteet leyhyteltiin, tuoksuviksi tuuleteltiin,
lakanat laitettiin silkistä, päänalunen pumpulista
   mutta patja 
oli tehty hietamaasta, sannasta ja sammalesta,
välly mustasta mullasta, ruohonkorsista peitto.

Odotimme sinua, valmistimme laulun:
kultakäen kehtolaulun, nurmilinnun nukutuksen,
allin lapsen uuvutuksen, pääskylle väsyveisun 
   mutta linnut 
tulivat tuolta puolen, Vainajalan alanteilta
Manalta laulu lasketteli, Tuonen virralta virsi.
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KOLUMNI

 Jenni Kokander

KUN HUKKASIN viisitoistavuotiaana isoäitini sormuksen 
hiekkalaatikkoon, en ollut huolissani. Olin saanut sormuk-
sen samana kesänä rippilahjaksi äidiltäni ja kehotuksen 
käyttää sitä, eikä jättää kaappiin pölyttymään. Sormus 
ansaitsisi jatkaa matkaansa suvun naisten mukana. 
Kun olin huolestuneena kysynyt, miten uskaltaisin 
sujauttaa perintökalleuden sormeeni, oli äitini 
todennut ”älä hätäile, kulta tulee aina takaisin ja 
tämä sormus erityisesti on taikaa täynnä”.

En siis ihmetellyt, kun sormus löytyi samas-
ta hiekkalaatikosta seuraavana keväänä. Olimme 
katoamispäivänä etsineet ystävieni kanssa koko 
hiekkalaatikon löytämättä sormusta. Seuraavana 
keväänä istuin hiekkalaatikon reunalla ja totesin ”tän-
ne se Nunnun sormus katosi, mutta eiköhän se joskus 
tule takaisin”. Kun käänsin katseeni, oli sormus edessä-
ni hiekassa – aivan kuin se olisi asetettu siihen näytille.

Olen saanut kasvaa tarinoiden ja satujen keskellä. 
Lapsuudenkodissani jopa monilla tavaroilla ja huone-
kaluilla oli oma elämäntarinansa. Luulenpa, että osa oli 
keksittyjä, tai sitten olin ne omassa päässäni kehitellyt. 
Esimerkkinä pienet rautakellot, jotka roikkuvat nyt oman 
keittiöni ikkunalla. Totesin isälleni, että ”rakastan noita 
Einon takomia aisakelloja”. Isäni vastasi, että kelloilla ei 
ollut mitään tekemistä hänen isänsä kanssa, joka oli kuol-
lut ennen syntymääni. Mielikuvitukseni oli vain luonut 
tarinan kirpputorilta ostetuille kelloille. Eino-vaarista 
oli paljon hienoja tarinoita ja edelleen ajattelen hänen 
suojelevan minua tähtenä taivaalla.

Olen yrittänyt vaalia kykyäni löytää asioille merkityksiä 
ja opettaa lapsiani pitämään kiinni mielikuvituksestaan. 
Metsään meneminen on suuri seikkailu, kun tietää miten 
arvaamaton metsä voi olla. Tietokonepeleillä ja taiste-
luohjelmilla marinoidun pojankin saa rauhoittumaan ja 
valpastumaan, kun kertoo metsän hengistä ja siitä, mi-
ten epäkunnioittava käytös voi johtaa siihen, että joutuu 
”metsänpeittoon”. Eikä oksille ole kerääntynyt sattumalta 
risuja, vaan kyseessä on tuulenpesä. Siellä tuuli kuunte-
lee tarkkaan ja odottaa, ryhtyykö kulkijalle kaveriksi, vai 
kutsuuko maahiset luolistaan.

Näyttelijänä minulla on työni puolesta oikeus sukeltaa 
satuihin. Sain kunnian näytellä Onneli, Anneli ja salape-
räinen muukalainen -elokuvassa pelottavaa orpokodin 

Maailma on ihmeellinen

Kirjoittaja on helsinkiläinen taiteen ja viihteen tekijä sekä kirjailija, joka rakastaa arkea, mammutteja, punajuuria ja Kreetan saarta.

johtajaa Minna Pinnaa. Marjatta Kurenniemen luoma 
hahmo oli tehnyt minuun suuren vaikutuksen kaikessa 
kauheudessaan jo omassa lapsuudessani. Puin Minna 
Pinnan kopisevat kengät jalkaani todella nöyränä.

Roolia tutkiessani ajattelin, että hahmo on surullinen 
kuva nykyihmisestä, joka näkee vain harmaan pinnan 
– sääntöjen ja suoritusten tahdittaman elämän, jossa 
mielikuvitukselle ei ole tilaa. Kuten klassisessa sadussa 
kuuluukin, saa Minna Pinna lopulta opetuksen. Marjat-
ta Kurenniemi on kuitenkin viisaudessaan rakastanut 
kirjansa henkilöitä niin, että onnellisen lopun saavat 
kaikki. Minna Pinnaa ei karkoteta metsään, jossa sudet 
hänet raatelevat, vaan hän lentää ilmapallolla eteläna-
valle ja oppii näkemään, että kun päästää irti kasvois-
taan ja vapautuu katsomaan ympärilleen, niin ”maailma 
on ihmeellinen”.

Uskon kotitonttuun, joka käy yöllä tarkistamassa, et-
tei kahvinkeitin ole jäänyt päälle. En siksi, että pelkäisin 
tulipaloa, vaan koska ajatus pimeässä keittiössä hiippai-
levasta pikku-ukkelista tekee minut onnelliseksi. Elämä 
tuntuu helpommalta, kun kuulen pihapuussa laulavan 
mustarastaan äänessä terveiset mummiltani. ❖
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Teksti Mika Sillanpää

Maailman  
puhtaan veden  

haasteita
Maailmalla on edessään suunnattoman vaikeat vesihaasteet. On puhuttu tulevaisuuden 

vesisodista. Nämä eivät ole tulevaisuuden uhkia, vaan veteen liittyvät konfliktit ovat jo nyt 
arkipäivää esimerkiksi Israelin ja Palestiinan, Egyptin ja Etiopian sekä Kiinan ja Intian välillä. 

M
iksi meillä on siis käsissämme 
yhä paheneva vesiongelma? 
Peittäähän vesi 71 % maa-
pallon pinta-alasta. Vettä 

siis kyllä riittää, mutta on muistettava, että 
vain alle prosentti vesivaroista on ihmi-
selle käyttökelpoisessa muodossa. Loppu 
on suolapitoista merivettä tai jäätiköihin 
sitoutuneena. Suolanpoisto merivedestä 

toki on teknisesti mahdollista esimerkiksi 
membraanitekniikalla tai haihduttamal-
la, mutta vielä toistaiseksi taloudellisesti 
kannattamatonta.

Vuoteen 2100 mennessä maapallon 
väkiluvun ennustetaan kasvavan 11.2 mil-
jardiin. Tämä johtaa vedenkulutuksen ja 
jätevesien määrän kasvuun. Jos jäteve-
siä ei käsitellä, vesistöjen pilaantuminen 

väistämättä jatkuu. Tällä hetkellä 80 % 
maailman jätevesistä kulkee käsittele-
mättä vesistöihin.

Erityisen huomionarvoista on, että ve-
denkäyttö on kasvanut viime vuosikymme-
ninä kaksi kertaa nopeammin kuin väes- 
tönkasvu. Seuraavan 25 vuoden aikana 
vesivarojen käytön ennustetaan kasva-
van lähes 10 %, mutta vedenkulutuksen 
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kasvavan yli 20 %:lla. Tämä ero johtuu 
vedenkierrätyksestä. 

Maatalouden kastelukäyttö muodos-
taa jopa 85 % vedenkäytöstä kehittyvissä 
maissa, kun taas joissain teollisuusmaissa 
teollisuuden osuus voi nousta yli 50 %:iin. 
Kaupungistuminen, elintason nousu sekä 
ravinto- ja kulutustottumusten muutok-
set johtavat johtavat vedenkulutuksen 
kasvuun. 

Jatkuvasti kasvava  
tarve vedelle

Veden tarve kasvaa ennusteiden 
mukaan vuoteen 2050 men-
nessä 30–50 %. Vesivarat ovat 
kuitenkin rajalliset ja varoihin 
kohdistuu uhkia muun muassa 
pilaantumisesta ja ilmaston-
muutoksesta johtuen. Väes-
tönkasvu kohdistuu voimak-
kaimmin alueille, joissa veden 
saatavuus on jo ennestään 
haasteellinen. Tämän oletetaan 
aiheuttavan kertaluokkia pahem-
paa painetta siirtolaisuuteen ja 
pakolaisuuteen.

Tuotteiden valmistuksessa käy-
tettävän veden määrää kutsutaan vir-
tuaalivedeksi. Suklaakilon tuottaminen 
kuluttaa 24 000 litraa vettä ja kupillisen 
kahvia tuottaminen 140 litraa. Ostamalla 
yhden T-paidan vähemmän säästää 2 700 
litraa vettä. Kanakilon syömisellä naudan 
sijaan säästää 2 200 litraa vettä. Jokainen 
voi siis valinnoillaan vähentää vesistressiä.

Myös ilmastonmuutos vaikuttaa ve-
sien laatuun. Teollisesta vallankumouk-

sesta lähtien valtamerten pintavesien pH 
on laskenut. Tällä muutoksella on huo-
mattavia vaikutuksia merten biologisiin 
ja kemiallisiin prosesseihin. Esimerkiksi 
korallikuolemat ovat saaneet julkisuutta. 
Toinen esimerkki on elohopean metyloitu-
minen myrkyllisempään muotoon. Asteen 
nousu veden lämpötilassa nostaa 3–5 % 
elohopean metyloitumisnopeutta.

Vaaralliset mikromuovit

Viime vuosina esimerkiksi lääkeaineet ja 
mikromuovit ovat olleet vahvasti esillä 
julkisessa keskustelussa. Maailmassa on 
syntetisoitu kuusi miljoonaa kemikaalia, 
joista 100 000 on teollisessa tuotannos-

sa. Käytössä on maailmanlaajuisesti noin 
4 000 reseptilääkettä, joista 600 on ha-
vaittu vesistöissä.

Muovien laajamittainen teollinen 
tuotanto alkoi 1950-luvulla. Tulevan 30 
vuoden aikana muovien tuotantomäärän 
ennustetaan kaksinkertaistuvan maail-
manlaajuisesti. Vuonna 2050 valtameris-
sä ennustetaan olevan enemmän muovia 
kuin kalaa, mikä on pysäyttävä uhkakuva. 
Muoveilla on lukuisia käyttötarkoituksia, 
mutta esimerkiksi Euroopassa lähes puo-

let muoveista menee pakkausteollisuu-
den käyttöön. 

Mikro- ja nanomuovit ovat muo-
veja, joiden partikkelikoko on alle 

5 mm. Niillä on erilainen koko, 
väri, muoto ja koostumus. Mi-
kromuovit voidaan jakaa pri-
määrisiin ja sekundäärisiin 
mikromuoveihin. Ensimmäi-
set valmistetaan alun perinkin 
pienikokoisiksi; esimerkkeinä 

muovipelletit teollisuudessa ja 
mikrohelmet kosmetiikkatuot-

teissa. Jälkimmäiset taas ovat 
pilkkoutumistuotteita isommis-

ta muovikappaleista; esimerkkeinä 
autonrenkaat ja jätemuovi. 
Jätevesistä löydetään tyypillisesti 

tekstiileistä ja kosmetiikkatuotteista pe-
räisin olevia mikromuovikappeleita, jotka 
suurelta osin päätyvät jätevesilietteeseen. 
Mikromuovit vaurioittavat vesieliöstön 
ruoansulatusjärjestelmää, mutta – mikä 
vieläkin merkittävämpää – myös sitovat 
itseensä muita haitta-aineita, jotka muu-
ten olisivat voineet poistua vesistön bio-
logisesta kierrosta. 
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Jätevedenpuhdistuksen  
monet hyödyt

Perinteisesti jätevedenpuhdis-
tuksen tavoitteena on ollut puh-
distaa jätevedet siten, että ne 
aiheuttaisivat mahdollisimman 
vähän haittaa vastaanottavassa 
vesistössä. Viime vuosina esille 
on kuitenkin noussut jätevesien 
hyödyntämispotentiaali. Perin-
teisesti tavoitteena on ollut puh-
distaa jätevedet niin, että ne ai-
heuttaisivat mahdollisimman vähän 
haittaa vastaanottavassa vesistössä. 
Yleisin menetelmä on niin sanottu aktii-
vilietepuhdistamo, joka pohjautuu yli 100 
vuotta vanhaan teknologiaan. 

On siis aikakin kehittää kokonaan uu-
sia, nykypäivän tarpeisiin pohjaavia puh-
distamokonsepteja. Viime vuosina esille 
on noussut jätevesien hyödyntämispoten-
tiaali, sillä jätevesi voidaan nähdä myös 
raaka-aineresurssina. 

Puhdistettua jätevettä voidaan käyt-
tää kasteluvetenä, kalanviljelylaitoksissa, 
teollisissa prosesseissa ja periaatteessa 
se on mahdollista puhdistaa aina juoma-
kelpoiseksi asti. Myös harvinaisia maa-
metalleja voidaan ottaa talteen monista 

”Vuonna 2050  
valtamerissä  
ennustetaan olevan 
enemmän muovia  
kuin kalaa.”

teollisista jätevesivirroista. Jäteveden or-
gaanisen aineksen sisältämä energia on 
mahdollista hyödyntää lämpönä ja sähkö-

nä esimerkiksi mikrobipolttokennoteknii-
kan avulla. Jätevedestä voidaan myös 

ottaa talteen biokemikaaleja, biomuo-
veja ja jopa proteiinia karjatalouden 
käyttöön. Eniten kuitenkin on ollut 
esillä jäteveden sisältämän fosfo-
rin ja typen talteenotto ja niiden 
hyödyntäminen ravinteena. Suurin 
potentiaali lienee kuitenkin ener-

gian talteenotossa.
Kokonaiskuvan muodostami-

nen on kuitenkin tärkeintä, kun pe-
rinteisten jätevedenpuhdistamoiden 

sijaan aletaan suunnitella tulevaisuu-
den resurssitehtaita. Hyödyllisten kom-
ponenttien talteenotto jätevesivirroista 
synnyttää myös välillisiä hyötyjä. Näihin 
voidaan lukea kustannussäästö, hiilineut-
raalisuus, alhaisempi energiankulutus ja 
tehokkaampi puhdistustulos. Eli ympä-
ristö kiittää monin tavoin. ❖

Kirjoittaja on professori, joka työskentelee 
vesiasioiden parissa neljällä eri mantereella 
lukuisissa yliopistoissa. Hän toimii osa-aikai-
sesti myös yksityisellä sektorilla.
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Teksti ja kuva Johanna Vuoksenmaa

VESIYSTÄVIÄ

Komea yksineläjä. Lihakset erottuvat pitkäraajaisesta vartalosta, nostaa kevyesti vahvoille 
käsilleen, koskee lujasti, mutta hiukan mekaanisesti, ilman lämpöä. Kaunis ääni, osaa lau-
laa, mutta puhetta tulee harvakseltaan ja harkiten. Vaikeasti lähestyttävä ja vähän varau-

tunut ja itseriittoinen, tietää vähän liian hyvin itsekin, miten komea on.

Linnajärvi, Raikku, Kangasala

Johanna Vuoksenmaa on tamperelainen ohjaaja, käsikirjoittaja, valokuvaaja ja kirjailija. Hän inspiroituu ympäröivästä maailmasta, 
epätäydellisyydestä ja hyvästä huumorista.
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AJANKOHTAISTA

Teksti Sirkka-Liisa Mettomäki

Kesällä on hyvä hetki puuhastella kaiken-
laista mukavaa tai ihan vain olla. Muis-
toissamme kesät ovat usein pitkiä ja aina 
aurinkoisia, mutta kannattaa muistaa, että 
”mitä ennen mittomaariaa sataa, niin sa-
taa laariin”, kuten vanha kansa mainiosti 
tiivistää.

Ryhdy ötökkähotellin pitäjäksi

Pölyttäjähyönteisten pesintäpaikkojen 
määrä on vähentynyt maailmanlaajuisesti. 
Tarjoa pölyttäjille pesäpaikkoja ja rakenna 
hyönteishotelli. Hyödyt myös itse: Jo pari 
hyönteishotellia marjapensaiden lähei-
syydessä parantaa satoa. 

Tarvitset tyhjän maitopurkin, kuivia, 
ehjiä koiranputkia ja järviruokoja, mat-
toveitsen, narua, puuliimaa ja mahdolli-
sesti maalia.

Kesällä on monella ”omaa aikaa”, koska suurin osa meistä pitää valtaosan lomastaan kesäkuukausina.

Kesäpuuhastelua
1. Kerää korret kuivumaan joitakin viik-

koja ennen rakennustalkoita, että kosteus 
ehtii haihtua.

2. Leikkaa korret poikki ensin solmua 
ennen ja sitten läheltä seuraavaa solmua 
niin, että korteen jää mahdollisimman 
pitkä avoin tila.

3. Leikkaa maitopurkki auki niin, että 
kaksi sivua jää kahta muuta pidemmäksi. 
Pidemmistä sivuista muodostuu hotellil-
le harjakatto, joka pitää korret suojassa 
sateelta.

4. Levitä purkin pohjalle reilusti puu-
liimaa ja lado korret purkkiin solmukoh-
ta edellä. Liima estää lintuja nokkimasta 
hotellia rikki.

5. Liiman kuivuttua voi purkin ympäri 
kiskaista vielä narun napakaksi lisävah-
vistukseksi. Varo, etteivät korret muserru.

6. Maalaa tai koristele purkki halua-
mallasi tavalla.

Ripusta hyönteishotelli noin 1–1,5 met-
rin korkeuteen niin, että korret ovat vaa-
katasossa, lippa suojaa sateelta ja hotellin 
suu on kohti aamuaurinkoa. Hyvä paikka 

on lähellä pihan marjapensaita tai mui-
ta pölytystä kaipaavia kasveja. Syksyllä 
hotelli kannattaa joko nostaa kylmäva-
rastoon tai peittää, etteivät linnut pääse 
nokkimaan talvehtivien hyönteisten pe-
siä. Lähde: Yle

Valon ja ilon juhannus

Juhannus on keskikesän ja valon juhla. 
Juhannusperinteisiin kuuluu kokko, sau-
na ja tanssit. Juhannus on Suomen lipun 
päivä ja silloin liputetaan koko yö: liputus 
alkaa aattona klo 18 ja päättyy juhannus-
päivänä klo 21.

Kutsu ystävät mansikkabrunssille

Tarvitset vain mielikuvitusta ja mansi-
koita. Tee vaikka mansikka-bruschettoja: 
sivele leipäset tuorejuustolla ja päällystä 
basilikanlehdillä ja siivutetuilla mansi-
koilla ja ripsuttele vielä pinnalle balsa-
micosiirappia. 

Ku
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− Mittaa kat-
tilaan 1¼ dl balsami-

viinietikkaa, saman verran 
fariinisokeria ja 2 dl vettä. Sekoita ja keitä 
kasaan, kunnes seos on siirappimaista. 
Siirappi saa jäädä melko juoksevaksi, sillä 
se sakenee jäähtyessään. 

− Mansikkaa ja minttua käyttämällä 
teet herkullisen mansikka-minttusmoot- 
hien tai jos kaipaat jotain tuhdimpaa, niin 
lisää luonnonjogurttiin ja granolaan rei-
lusti silputtua mansikkaa. 

Loppuherkuksi sitten kunnon kahvit 
ja mansikkatäytekakkua, ja menestys on 
taattu!

Muista juoda paljon vettä

Kesällä vettä tulee ja voi nauttia sisäi-
sesti ja ulkoisesti. Vesipullo on luonto-
retkien ehdoton varuste. Mutta parasta 
kesällä on uiminen, sukeltelu ja kahlailu. 
Myös veneretket kuuluvat kesään, kunhan 
muistetaan pelastusliivit.

”Ei muuta kuin uutta  
matoa koukkuun”

Hauska kesäpuuhastelu on myös ma-
to-onginta tai virvelöinti ja myöhemmin 
kesällä ravustus. Loitsulla ”Anna Antti 
ahvenia, Pekka pieniä kaloja” voi paran-
taa mahdollisuuksiaan saada kohtuulli-
nen saalis, mutta myös pulskat madot ja 
oikeanlaiset vieheet ja hyvin valittu on-
kipaikka vaikuttanevat asiaan.

Vasta vai vihta?

Vasta ja vihta kuuluvat suomalaiseen sau-
nakulttuuriin erityisesti kesällä. Vasta ja 
vihta tarkoittavat samaa asiaa: Itä-Suo-
messa sanotaan vasta, Länsi-Suomessa 
taas vihta. Katso videolta ohjeet vihdan- 
eli vastantekoon https://juhlakalenteri.
finlit.fi.

Tiesitkö, että 17.12.2020 suomalainen 
saunominen lisättiin Unescon ihmis-
kunnan aineettoman kulttuuriperinnön  
luetteloon?

Herkuttele uusilla perunoilla!

Uudet perunat kuuluvat kesään. Eeva-tä-
tini tapasi tarjota lisänä kasvattamaansa 
lehtisalaattia herkullisella kermasoos-
silla, johon tarvitset 2 dl kuohukermaa, 
2 tl sokeria, ¼ tl suolaa, 2 tl sinappia, 2 tl 
väkiviinaetikkaa ja 2 keitettyä kananmu-
naa (8 min) hienonnettuna. Vatkaa kerma 
pehmeäksi vaahdoksi, lisää muut aineet 
ja se on siinä. Lähde: Valio

Eeva-täti tarjosi pottujen rinnalla 
myös kurkkuja tilliliemessä: noin 500 g 
avomaankurkkuja, ½ dl sokeria. 1 tl suo-
laa, 1,5 dl vettä, ½ dl väkiviinaetikkaa ja 
paljon hienonnettua tilliä. Leikkaa kurk-
ku ohuiksi viipaleiksi. Sekoita sokeri ja 
suola keskenään, samoin vesi ja etikka. 
Lado kurkkuviipaleet kannelliseen as-
tiaan, ripottele suola-sokeriseosta sekä 
tilliä kurkkukerrosten väliin. Kaada päälle 
etikkaliemi, sulje kansi ja ravistele voimak-
kaasti. Anna kurkkujen maustua viileässä 
ennen tarjoilua. Lähde: K-ruoka

Poimi marjat suuhun ja talteen

Marjat ovat monen lempiruokaa kesällä. 
Marjoja on helppo kerätä metsästä, kos-
ka Suomessa on jokamiehenoikeudet, eli 
jokainen voi poimia marjoja luonnosta. 
Säilö marjoja myös talven varalle hilloten, 
pakastaen ja kuivaten. ❖

Kuva Roine Piirainen
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L
uonnonsuojelija, yhteiskunnallinen 
vaikuttaja, suomen kielen opiske-
lija, metsästyskortin omaava ker-
santti. Riikka Karppinen on monen 

roolin nainen, mutta kaiken takaa löytyy 
eräs erityisen merkittävä asia: suo nimel-
tä Viiankiaapa. 

Sattumalla voi joskus olla merkittävä 
rooli elämässä. Näin voi sanoa käyneen 
Riikka Karppiselle. Kaikki lähti siitä, kun 
yksi maailman suurimmista kaivosyhti-
öistä löysi huomattavan malmiesiintymän 
kaksinkertaisesti suojellulta suolta Riikan 
kotikylältä. Suon suojelu aiottiin purkaa. 

- Lapsuuteni loppui vuonna 2004, kun 
maailman neljänneksi suurin kaivosyhtiö, 
brittiläis-eteläafrikkalainen Anglo Ame-
rican, aloitti malminetsinnän kotikyläs-
säni Sodankylän Kersilössä sijaitsevalla 
Viiankiaavan suolla. Kävin tuolloin neljättä 
luokkaa Kersilön ala-asteella. Siitä hetkes-
tä lähtien Viiankiaapa on ollut, tavalla tai 
toisella, elämässäni sen jokaisena päivänä.

10-vuotias Riikka ajatteli, ettei tällais-
ta voi tapahtua. Hän toivoi ja uskoi, että 
joku aikuinen puuttuu tähän epäoikeu-
denmukaiseen tilanteeseen. Mutta niin 
ei tapahtunut. Niinpä Riikka päätti toimia. 
Viiankiaavasta ja sinne suunnitellusta 
kaivoksesta tuli Riikan elämässä tärkeä 
ja vaikuttava suuntaviitta. 

Teksti Kati Lampela

Riikka Karppinen varttui suon tuoksussa Sodankylän Kersilössä. Kotiseuturakkaus ja  
luonnon kunnioittaminen ovat kasvattaneet Riikasta yhteiskunnallisen vaikuttajan, joka  

ei väsy puolustamaan luontoa. Palo vaikuttamiseen syntyi suon, Viiankiaavan, äärellä.

- Mitä tekisinkään tällä hetkellä, jos 
hanketta ei olisi suunniteltu juuri minun 
kotikylääni. Ilman kaivossuunnitelmaa 
tuskin olisin tässä elämäntilanteessa tai 
välttämättä edes mukana politiikassa, sil-
lä minulla on aina ollut intohimoa tehdä 
myös monia muita asioita.

Viiankiaapa

Viiankiaapa on luontoarvoiltaan yksi Suo-
men rikkaimmista aapasoista. Aapasuo 
on Pohjois-Suomessa yleinen suotyyppi, 
jossa suoalueen keskikohta on sen reu-
noja selvästi alempana. Viiankiaapa on 
lajistoltaan runsas: siellä on tavattu yli 90 
lintulajia, joista noin 30 on uhanalaisia tai 
silmälläpidettäviä. Pinta-alaltaan Viian-
kiaapa on lähes 9 000 jalkapallokentän 
kokoinen eli se käsittää lähes 66 neliö-
kilometriä erilaisia suotyyppejä, vanhoja 
metsäsaarekkeita, keitaita, niittyjä…

Riikka Karppinen kuuli jo lapsuudes-
saan Viiankiaavasta paljon, sillä alue on 

kulkenut hänen sukunsa perintömaana 
sukupolvelta toiselle 1800-luvulta lähtien. 

- Alue kuului Mikkolan tilaan, joka on 
isäni äidin puoleinen sukuhaara. Suvun 
maihin kuului myös osuus Viiankiaapaa, 
sen Sakatti-niminen kumpu, sekä kauniit, 
kirkkaat Sakattilammet, jotka olivat upot-
tavien aapojen keskellä kuin pala toista 
todellisuutta.

Jo pikkutyttönä Viiankiaapa sai Rii-
kan sydämen. 2000-luvun alussa alueen 
pohjoisosaan valmistui Metsähallituksen 
toimesta pitkospuureitti. Reitti avasi hyvät 
liikkumismahdollisuudet alueille, joihin 
Riikan lapsuuden hillaretket eivät olleet 
aiemmin ulottuneet.

- Kun pitkospuut rakennettiin vuosina 
2001 ja 2002, oli isäni töissä Metsähalli-
tuksessa rakentamassa niitä. Jos koulu 
oli loppunut aikaisin, menin pyörällä tai 
potkurilla häntä vastaan pitkospuiden al-
kupäähän. Niinä parina vuotena Viiankiaa-
vasta tuli minulle toinen takapiha, paikka, 
jossa viettää aikaa ja tutkia luontoa. 

Pitkospuureitti oli paikallisesti merkit-
tävä tapaus, sen myötä tuli tunnustusta 
alueen harvinaisille luontoarvoille. Riikka 
muistaa pitkospuureitin pienen, lämmin-
henkisen avajaistilaisuuden.

- Avajaiset olivat pieni ja riemukas tilai-
suus: pidettiin puheita oman luontoreit-

Suo  
ja sen suojelija

”Olin valinnut  
omaksi taistelukseni 
Viiankiaavan.”
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Kuva Sanna Lehto
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Riikka Karppinen

Syntynyt 1994 Sodankylässä.

Asuu Sodankylässä ja Helsingissä.

Tunnetaan työstään kansalaisvaikuttajana 
ja Vihreiden varapuheenjohtajana.

Petteri Saarion dokumentti Aktivisti (2017) 
kertoo kaivosmiehen tyttären taistelusta 
kansainvälistä kaivosjättiä vastaan.

Tammikuussa 2021 ilmestyi esikoisteos So-
dankylän Jeanne D’Arc, Riikka Karppisen 
tie vaikuttajaksi.

timme merkityksestä. Avajaisissa leikatun 
nauhan virkaa toimitti kelohongasta tehty 
ketju, jota isäni oli askarrellut iltaisin liite-
rissä ja jonka valmistumista sain seurata 
halkopölkyn päällä. Maaherra Hannele 
Pokka mursi ketjun, ja tilaisuuteen osal-
listuneet merkkihenkilöt saivat siitä pa-
loja muistoksi. 

Kaivos uhkaa suota

Riikan isä työskenteli Pahtavaaran kulta-
kaivoksella, ja paikka tuli Riikallekin tu-
tuksi. 

- Kokemukseni kaivoksesta ja Viikin-
kiaavasta olivat samanvahvuiset. Molem-
pien rooli elämässäni oli ollut suuri ja lä-
heinen: olin elänyt niiden keskellä koko 
lapsuuteni lähes syntymästäni saakka 
sulassa sovussa, kunnes niistä yhtäkkiä 
muodostui toistensa vastakohdat.

Riikka koki ristiriitaa malminetsinnän, 
mahdollisen kaivoksen ja suojelualueen 
välillä: maat oli lunastettu suojelun no-
jalla, mutta kaivosyhtiö sai luvan aloittaa 
kaivostoimintaan tähtäävät malmitutki-
mukset alueella. Ristiriita herätti Riikka 
Karppisen halun vaikuttaa yhteiskunnal-
lisiin asioihin. Hän ihmetteli, miten maa-
ilmassa saattoi olla sellaisia asioita, jotka 
vain tapahtuivat, mutta joille kukaan ei 
voinut mitään.

- Ajatus Viiankiaavan puolustamisesta 
kypsyi mielessäni hitaasti. Kaipasin sitä, 
että joku olisi antanut äänen ja kasvot 
kaivoshankkeesta eri tavalla ajattelevil-
le. Mutta kun sitä ei tapahtunut, aloin 
taipua siihen, että minun oli varmaankin 
pakko. Pahin pelkoni oli, että ilman eriä-
vää mielipidettä kukaan ei puuttuisi kai-
voksen tuloon.

Rohkeus tarttua toimeen

Riikka otti epäröimättä yhteyttä ympäris-
töministeriön kansliapäällikköön Hannele 
Pokkaan, ja 16-vuotiaana Riikka teki ret-
ken Helsinkiin. Hän oli askarrellut Pokal-
le tuomiseksi kartonkisen kansion, jonka 
kannessa oli Viiankiaapa. Kansio sisälsi 
Viiankiaavan kartan, tiivistelmän tapaa-
misen aiheista sekä Riikan ajatuksia Viian-
kiaavasta ja sen kohtalosta. Myöhemmin 
Pokka on kertonut, että kansio on hänellä 
edelleen tallessa.

Onnistunut Helsingin matka kannusti 
Riikkaa eteenpäin. Hän kontaktoi epä-
röimättä Lapin kansanedustajia ja muita 
vaikuttajia. Riikka halusi ensin keskus-
tella päättäjien kanssa. Seuraavaksi olisi 
median vuoro.

Viiankiaavan alueelta löydettiin mer-
kittävä malmiesiintymä vuonna 2009. Kai-
vosyhtiö oli sitä mieltä, että nikkeliä ja 

kuparia voi louhia vahingoittamatta ym-
päristöä. Riikka Karppisen mukaan todelli-
suus on toinen: koekairausten yhteydessä 
on tapahtunut öljyvuotoja. 

- Päätin, että ennen kuin kaivosyhtiö 
ehtii kertomaan hankkeestaan julkisuu-
teen, minun olisi ehdittävä puhumaan 
aiheesta ensin. Olennaista, missä sävyssä 
asia tulisi ensi kertaa ihmisten tietoon, 
sillä se leimaisi koko myöhempää kes-
kustelua. 

- Olin ajautunut keskeiseksi hahmok-
si Viiankiaavan suojelussa, sillä minul-
la oli nyt myös paljon sekä tietoa että 
verkostoja, joiden kautta oli mahdollis-
ta vaikuttaa. En ajatellut sitä, että olin 
vasta lukioikäinen tyttö pienestä Lapin 
syrjäkylästä. Se tuntui jopa toissijaiselta: 
kenelläkään toisella ei ollut samanlais-
ta suhdetta Viiankiaapaan, eikä kukaan 
toinen ollut hankkeen tilanteesta yhtä 
ajantasaisesti kartalla. Koin, että tiedosta 
oli muodostunut minulle selusta, joka toi 
varmuutta ja itseluottamusta. Toisaalta 
tietämättömyyteni esimerkiksi kaivostek-
nisistä kysymyksistä tai lainsäädännöstä 
tuntui inhimilliseltä: eihän kukaan voinut 
tietää kaikesta kaikkea, varsinkaan jos oli 
vasta 16-vuotias.

Vuoden 2011 vaalien jälkeen keskuste-
luilmapiiri Viiankiaavan kaivoshankkeen 
ympärillä muuttui. Oli viimein saatu tietoa 
malmivarantojen pitoisuuksista. 

Kuva Tuula Lampela

Kuva Elina Melamies / Lapin Kansa
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Viiankiaapa

Suojeltu suoalue (per. 1988), jonka pinta-ala 
on 65,95 km² ja se kuuluu Natura 2000 
-verkostoon. Alueelta on tehty huomat-
tavia kupari- ja nikkelilöytöjä.

Muodostuu laajasta aapasuokokonaisuu-
desta, jonka tärkeimpiä suojeltavia luon-
totyyppejä ovat aapa- ja keidassuot, letot, 
huurresammallähteet, puustoiset suot sekä 
luonnonmetsät.
 
On lajistoltaan rikas: Viiankiaavalla on ta-
vattu kymmenen uhanalaiseksi tai silmällä-
pidettäväksi luokiteltua kasvilajia ja peräti 
90 lintulajia.

Riikka Karppinen on ollut Viiankiaavan puolestapuhujana väsymätön. Hän on kantanut syvää huol-
ta ja vastuuta suojellun suoalueen tulevaisuudesta.

Syksyllä 2011 tapahtui käänne myös 
median suhteen, ja Riikan juttuvinkkiin 
tarttui Lapin Kansa. Jutusta tuli iso, ja se 
julkaistiin Lännen Median kautta maa-
kuntalehdissä valtakunnallisesti. Viian-
kiaapa sai nyt julkisuutta, ja tämä tarkoitti 
myös Riikka Karppiselle uutta aikakautta. 
Sittemmin aihe on kiinnostanut mediaa 
laajasti – juttuja on ilmestynyt esimerkiksi 
Der Spiegelissä.

Viiankiaapa, nyt ja aina

Riikka Karppinen ajatteli joitakin vuosia 
sitten, että hänellä on yksi asia hoidet-
tavana: Viiankiaapa. 

- Olin luullut hoitavani Viiankiaavan 
asian kuntoon ja sen jälkeen jatkavani 
elämää maailmassa, jonka ainut ja palavin 
epäkohta oli korjattu. Kun pääsin sisälle 
kaivosteollisuuden kysymyksiin, ymmär-
sin, että niistä avautui rajaton avaruus 
yhteiskunnallisia ongelmia: ilmastonmuu-

tos, ihmisoikeudet, luonnon monimuo-
toisuuden kato ja kaikki, mitä niiden alle 
mahtui. Kaltoinkohtelua, välinpitämättö-
myyttä, riistoa ja sortoa oli eriasteisena 
maapallon joka kolkassa. Sen edessä tunsi 
itsensä voimattomaksi, eikä yhden ihmi-
sen ollut mitenkään mahdollista pelastaa 
kaikkea. Olin valinnut omaksi taistelukseni 
Viiankiaavan. Maailman epäkohtien kirjos-
ta oli yritettävä saada kiinni edes jotain 
konkreettista, tai muuten epätoivon vyöry 
hyökyisi ylitse. 

Suo on Riikalle mittaamattoman tär-
keä, ja mieli palaa tuon tuostakin tuttuun 
ja rakkaaseen lapsuudenmaisemaan.

- Keväisin aapa muuttui laajaksi jär-
veksi, ja känkkyräiset männyt ja kitukoi-
vut näyttivät kasvavan keskeltä kirkasta 
vettä. Äänimaailma oli massiivinen: kur-
kien huuto, kuovien ujellus ja liron sirkeä 
viserrys, kun se toisteli omaa nimeään. 
Se oli elävämpää kuin yksikään näkemäni 
television luontodokumentti. ❖

”En ajatellut, että  
olin vasta lukioikäinen 
tyttö pienestä Lapin  
syrjäkylästä.”

Mielenosoitus, 2014; kuva: Kaija Kiuru
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Teksti Sulevi Riukulehto

Arkikokemuksen muuttuessa myös ihmisten käsitys omasta kotoisuuden  
piiristä on saanut uusia sisältöjä. Internet on uusi kotoisuuden osa-alue. 

Virtuaalisuus  
muuttaa kotiseutukokemusta 

I
nternetistä on tullut monelle kuin 
yksi koti. Siellä kulutetaan vapaa– 
aikaa, tavataan ystäviä ja viihdytään. 
Se on myös työympäristö. Verkon foo-

rumit ja sosiaalisen median palvelut ovat 
olemukseltaan virtuaalisia; ne eivät ole 
olemassa samalla tavoin kuin käsin kos-
keteltava elämisympäristö. Silti ne ovat 
elinpiirimme olennainen osa. Etenkin 
nuorille verkon palvelut ovat tärkeä osa 

elämää. Internetissä on tärkeitä paikko-
ja, siellä tapahtuu kiinnostavia asioita, ja 
siellä kulutetaan mielellään aikaa. Se on 
virtuaalinen kotiseutu. 

Luonnonkotiseutu

Luonnonympäristöllä voi olla valtava vai-
kutus yksilöön: järvi, metsä, suo. Ei ole ta-
vatonta, jos aikuisen miehen silmät kos-

tuvat, kun lapsuuden tuttu leikkikivi on 
käännetty syrjään. Tunnekuohua on vai-
kea selittää järkiperäisesti edes itselleen. 

Puun kaataminen voi synnyttää kan-
sanliikkeen – ja on monesti synnyttänyt-
kin. Eikä puuhun tarvitse välttämättä liit-
tyä erityisiä maisema-arvoja. Puu voi olla 
elämää suurempi vaikkapa siksi, että juuri 
sen luona nuoret ovat aina tavanneet toi-
siaan. Kaadetun puun kannolla asukkai-
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den loukkaus on todellinen ja syvä: ilman 
puuta paikka ei enää ole sama. 

Rakennettu kotiseutu

Rakennettu ympäristö herättää vähintään 
yhtä vahvoja tunteita. Rakennuksiin muo-
dostuu helposti henkilökohtainen suhde. 
Erityisen merkityksen saaneet rakennuk-
set kuuluvat minulle. Minun kouluni, kaup-
pani, kirkkoni. Kyse ei ole omistamisesta 
vaan kuulumisen tunteesta. 

Rakennuksen menettäminenkin louk-
kaa. Kirkon polttaminen suututtaa myös 
niitä, jotka eivät kuulu kirkkoon. Se kuo-
huttaa jopa toisella puolella Suomea. Yh-
teiseen kulttuuriperintöön kohdistuva 
rikos on pöyristyttävä. Palaneen raken-
nuksen raunioilla tuntuu kuin olisi me-
nettänyt palan itseään.

Kotiseudun avainkohteen ei tarvitse 
olla erityisen kaunis. Jos lapsia pyydetään 
nimeämään viisi kotiseudun tärkeintä 
paikkaa, eniten mainintoja saattaa kerätä 
parkkipaikka tai rähjäinen takapiha. Paikka 
ei ehkä ole arkkitehtoninen helmi, mutta 
se voi olla yksi kotiseudun tärkeimmistä 
kiinnekohdista. Siellä me on aina pyöritty. 
Leikkipaikan menettämisestä aiheutuva 
närkästys, suru tai järkytys voi olla pysyvä.

Henkinen kotiseutu

Luonnonympäristö ja rakennettu ympä-
ristö jättävät pysyviä jälkiä. Tärkeintä ko-
tiseutua on kuitenkin henkinen ja toimin-
nallinen ympäristömme. Miten syödään, 
puhutaan, pukeudutaan, käyttäydytään, 
miten meillä päin tavataan ajatella ja toi-
mia eri tilanteissa. Tapojen tuttuus saa 
olon kotoisaksi – tai vieraaksi. 

Tätäkään ympäristöä ei pidä tahallaan 
loukata. Kadunnimen vaihtaminen voi he-
rättää kapinan. Vieras tai muuten oudoksi 
koettu nimi loukkaa, sillä nimi on paikan 
muisti. Oma kieli on ihmisen minäkuvan 
ytimessä. Siksi murresanan kirjoitusasu 
voi synnyttää pitkällisiä oppiriitoja maa-
kuntalehden yleisönosastossa.

Tärkeäksi mielletty kotiseudun avain-
kohde sisältää usein kaikki edellä erotetut 
kotiseudun tasot yhteen kietoutuneina: 
lapsuuden leikkikivi on kivenä luonnon-
objekti, sinne johtava tie tai polku raken-
nettua ympäristöä ja kiveen liittyvät leikit 

ihmissuhteineen henkis-sosiaalisen ym-
päristön kudelma. Leikkikiven kotiseutu-
kokemus sisältää sekä kivimaiseman että 
leikkimuistot. Se on samanaikaisesti hen-
kilökohtaista historiaa ja maantiedettä.

Virtuaalinen kotiseutu

Viimeistään koronavuosi on havahdut-
tanut meidät huomaamaan, että koti-
seutukokemuksissamme on neljäskin ta-
so. Netissä voi siirtyä hetkessä itselleen 
mieluisiin paikkoihin, viettää aikaa ys-
tävien kanssa ja viihdyttää itseään soh-
valle käpertyneenä. Aika kuluu nopeasti 
pelien, Facebookin tai kiinnostavien blo-
gien parissa. Virtuaalikokouksien Teams- 
ja Zoom-alustat ovat korvanneet työ- ja 
opiskelupaikat. 

Palveluntarjoajien sivustot ovat koti-
seutumme maisemia, ja niissä asioinnista 
syntyy muistoja kuten reaalimaailman 
tapahtumista. Itselle tärkeitä matkoja ja 
rippijuhlia jaetaan sosiaalisessa mediassa 
ja niitä muistellaan. Internetistä on tullut 
uusi virtuaalinen kotoisuuden alue.

Vaikka verkon foorumit eivät ole sa-
malla tavoin käsin kosketeltavia kuin fyy-
sinen ympäristö, niiden merkitys on kiis-
taton. Niillä tavataan ystäviä ja luodaan 
ihmissuhteita. Verkosta haetaan viihdettä, 
kulttuuria ja hyödykkeitä. Elokuvateatte-
riin tai ostoskeskukseen ei tarvitse vai-
vautua. Etenkin nuoret kokevat verkon 
foorumit todellisina vaihtoehtoina fyysi-
sen maailman ajanvietteille. Yhdistysten, 
festivaalien ja yökerhojen viehätys alkoi 
nakertua jo ennen koronakevättä.

Kotiseutu täydentyy  
ja syntyy verkossa

Verkossa voi jatkaa fyysisen maailman toi-
mintoja ja täydentää niitä virtuaalisesti. 
Voi asioida tutussa pankissa tai poliisilla, 
vierailla paikallismuseossa ja lukea ky-
läseuran ilmoitustaulun. Kun olemassa 
oleva kotiseutu saa verkossa uusia ilmen-
tymiä, vanha kotiseutu täydentyy virtuaa-
lisen kotiseudun kokemuksella. 

Virtuaalimaailma ei ole vain ulkoisen 
maailman toisintoa. Tietokonepelissä voi 
liikkua täysin sepitteellisessä ympäristös-
sä ja silti kerryttää vaikuttavia kokemuksia, 
joiden paikkoja ja tapahtumia voi muis-
tella seuraavana päivänä. Kokemukset 
ovat niin todellisia, että ne voivat seurata 
myös uniin. Verkkoon syntyy myös yhtei-
söjä, joiden jäseniä ei tunneta muualta. 

>

”Verkossa tavataan 
ystäviä ja luodaan 
ihmissuhteita.”
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– Digitalisaatio on nyt korvannut osan henkilökohtaisista tapaamisis-
ta, mutta en varmasti ole ainoa, joka haaveilee pääsevänsä halaamaan 
ihmisiä ja olemaan toisia lähellä, sanoo Katja Lösönen. 

Kalevalainen nainen Katja Lösönen  
kaipaa tapaamisia kasvokkain 
Vaasan Kalevalaisten jäsen, viestinnän asiantuntija Katja Lösönen on juuriltaan yläsavolainen.  
Hänen isänsä puoleinen suku tulee runolaulajien Suistamolta. 

Teksti Petra Nikkinen, kuva Katja Lösönen

Tietokonepeli on virtuaalisena paikkana 
harrastajalle yhtä tärkeä kuin kotihalli 
jääkiekkojoukkueen kannattajalle. Myös 
tappion ja onnistumisen tunteet ovat yhtä 
todellisia kuin fyysisessä tilassa. 

Virtuaalinen kotiseutu ei ole kotiseu-
dun erillinen ja riippumaton osa, eikä se 
millään tavoin uhkaa luonnonkotiseudun, 
rakennetun tai henkisen kotiseudun ole-
massaoloa. Se on kotiseudun kokonaisuu-

teen limittyvä uusi mahdollisuus. Jollekin 
se voi olla ratkaisevan tärkeä osa. Peli-
maailman kontakteista voi kasvaa yhtä 
tärkeitä kuin reaalimaailman ihmissuh-
teista. Yksinäiselle ihmiselle verkko voi 
olla paikka, josta löytyy ystävä. Jopa sadat 
tuhannet etsivät sitä oikeaa sosiaalisen 
median treffipalstoilta.

Kaikilla ihmisillä ei ole asuntoa, mutta 
jokaisella on kotiseutu. Siinä on monta ta-

– Olen ollut aina hyvin juureva ihminen ja kiinnostunut identiteeteistä, 
perinteistä ja suomalaisuudesta. Vaikka omat juureni ovat tiukasti karja-
laisortodoksisessa kulttuurissa ja Ylä-Savossa, olen innostunut kymmenen 
vuoden Pohjanmaalla asumisen myötä myös pohjalaisuudesta ja siihen 
liittyvistä perinteistä.

Pandemia on tuonut muutoksia myös vaasalaisten jäsentapaami-
siin. Koronan myötä jäsenistö on siirtynyt entistä vahvemmin sosiaalisen 
median kanaviin. 

– Yhdistyksessämme on paljon eri ikäisiä luovia ja innostuneita jä-
seniä mukana, joten kerrottavaa Facebookissa ja Instagramissa riittää. 
Pyrimme kertomaan tämän ajan kalevalaisuudesta ja pohjalaisuudesta 
oman toimintamme kautta sekä kaikista positiivisista asioista, joita yh-
distystoimintaan kuuluu. 

Koska virtuaaliset verkostot toimi-
vat ajasta ja paikasta riippumatta kaik-
kialla, niin kuka tahansa voi liittyä mu-
kaan ilman paikkakuntasidonnaisuutta. 
Monipaikkaisuus ja sen hyödyntäminen 
ovat kaikessa järjestötoiminnassa myös 
mahdollisuus, uskoo Katja. 

– Nykyään kotiseututoimintaan tai mihin tahansa yhdistystoimintaan 
voi käytännössä osallistua mistä päin Suomea tahansa. Tämä näkyy erityi-
sen hyvin esimerkiksi meillä karjalaistoiminnassa: oma kotiseutu on jäänyt 
rajan taakse ja ihmiset pirstaloituneet ympäri Suomea, mutta luovutetut 
kylät ovat edelleen vahvasti elossa virtuaalisesti erilaisissa digitaalisissa 
ryhmissä ja verkostoissa. Mieheni kertoo kaikille anekdoottia pikkujou-
luista vuosien takaa: olen tarinan mukaan juhlatunnelmissa kertonut kai-
kille olevani kotoisin Suistamon Leppäsyrjästä. Tämä tarina todistaa, että 
kotiseutu ja rakkaus siihen siirtyvät sukupolvelta toiselle, vaikka aluetta 
ei varsinaisesti maantieteellisesti edes olisi samanlaisena enää olemas-
sa. Kuulun myös Suistamon nuorisoseura Väinämöisen Viikatteeseen, ja 
edustan myös ylpeänä sitä muiden nuorisoseurojen joukossa. ❖

soa: luonnonympäristö, rakennettu ympä-
ristö, henkinen ympäristö ja toden totta, 
myös virtuaalinen ympäristö. ❖

Kirjoittaja johtaa ajan, alueiden ja kulttuu-
rin monitieteistä tutkimusryhmää Helsingin 
yliopiston Ruralia-instituutissa. Hän tutkii 
maaseudun ja alueiden ajallisuutta, kulttuu-
riperintöä ja historiatietoisuutta, usein koke-
muksellisen kotiseututeorian viitekehyksessä. 

Katja Lösönen auttaa  
Kalevalaisten Naisten  
Liittoa kehittämistyössä  
ja soittelee yhdistyksiin  
alkukesän aikana.
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RAKASTAN LUKEA kirjoja ja olen kirjoit-
tanut myös runoja. Viimeksi nautin Ol-
li Jokisen Taivaanpallon ja Merenpeiton 
lukemisesta. Taivaanpallon jätin kulttuu-
riantropologina työskentelevälle pojalle-
ni, kun vierailin hänen perheensä luona 
Kapkaupungissa. Toimin ennen eläköi-
tymistä opinto-ohjaajana ja erityisesti 
silloin runot pulpahtelivat mieleeni työn 
ja perhe-elämän kiireiden keskellä. Myös 
metsäpolut ja marjametsät toimivat ru-
nojeni inspiraation lähteenä. Tein yhdes-
sä Kälviän Kirjoittajien kanssa Kevät- 
hiuka-lehteä, joka sisälsi runoa ja 
proosaa. Löysin siitä porukasta sie-
lunsiskoja ja niinpä kokosimme-
kin yhdessä Laila Niemen kans-
sa runokirjan Jälkensä jättivät 
jokainen pisara. 

Liityin Kokkolan Kaleva-
laisten toimintaan mukaan jo 
opo-aikanani. Koska olen Joen-
suusta kotoisin ja minulla on 
karjalaiset juuret, oli mukava 
päästä mukaan osaksi virkeää 
porukkaa. Olen ollut yhdistyk-
semme hallituksessa monta ker-
taa. Viime vuonna Kalevalanpäivänä 
juhlimme 40-vuotisjuhlavuottamme ja 
samalla Kokkolan 400-vuotisjuhlavuotta. 

Minulle kulttuuri ja kalevalaisuus 
ovat tulleet osaksi elämää jo lapsuu-
dessa. Kuuntelin usein mummoni ta-
rinoita ja häneltä sain yhden rakkaim-
mista muistoistani, käspaikan. Sain sen 
häneltä opiskeluaikana Raumalla. ”Mie 
annan tään siulle, oon kutont sen kan-

KUTSUMUKSENA KULTTUURI

Teksti Helena Rantala

”Kulttuuri on minulle elinehto”

Kirjoittaja on kalevalainen nainen Kokkolasta, neljän lapsen äiti ja kymmenen lapsen mummo. Hän harrastaa matonkutomista, metsälenkkejä, korttien 
askartelua, elämän ihmettelyä, matkustamista ja lukemista. 

Palstalla kalevalaiset naiset kertovat, mikä heille on tärkeää. 

sanopistossa 1920-luvulla ja en oo iki-
nä käyttänt sitä.” Käspaikka on kulkenut 
mukanani Raumalta Tampereelle, Hel-
sinkiin, Ristiinaan ja lopuksi tänne Keski- 
Pohjanmaalle, jossa olen asunut jo 40 
vuotta. Äidiltäni sain Kotipolku-nimisen 
täkänän, jonka on suunnitellut Maija  
Kolsi-Mäkelä. Kuljin täkänän polkua pitkin 

ajatuksissani ja ruokin tytön hahmossa 
kanoja. Tänä päivänä katseeni viivähtää 
täkänässä tuon tuostakin kotona sen ohi 
kulkiessani. Matonkutomiseen hurahdin 

toissa vuonna ja olen tehnyt tässä ajassa 
kymmenen mattoa. Kun paukuttelen mat-
toa, muistan mummoni näppärät sormet, 
joilla hän kuljetti kuteita loimien lomitse. 

Maistuvin osa karjalaisuuttani ovat 
karjalanpiirakat. Aiemmin leivoin niitä jou-
luksi ja juhliin, nyt korona-aikana olemme 
tehneet niitä useamman kerran. Olen iloi-
nen, että olen onnistunut siirtämään tätä 
minulle rakasta perinnettä myös lapsilleni. 
Opit ovat kulkeneet meillä suvussa: äiti-
ni opetti piirakantekoa lapsenlapsilleen 

ja minä puolestani siirrän samat tai-
dot omille lapsenlapsilleni. Samalla 

kun urakoimme piirakkatalkoissa, 
vaihdamme luontevasti kuulu-

miset.  
Luonto, metsä ja vesi ovat 

minulle tärkeitä voimanläh-
teitä. Talvisin uiminen avan-
nossa virkistää ja kesällä ihai-
len pilviä kelluessani veden 
pintaa pitkin. Metsälenkeis-

tä saan aina voimaa – met-
sän henki näyttäytyy minulle 

sammaleen peittäminä kivi-
nä, käkkyrämäntyinä ja mustik-

kamättäinä. Kun olen kohdannut 
vaikeita hetkiä, metsässä olo on anta-

nut lohdutusta. Korona-aikana olemme 
retkeilleet lasten ja lastenlasten kanssa 
lähistön metsissä ja laavuilla. Älypuheli-
met unohtuvat hetkessä lintutorneissa 
kiipeillessä tai merelle tähystäessä. Nämä 
retket tuovat mieleeni myös omat rakkaat 
muistot lapsuudesta. ❖

Kuva Heljä
 Pelt

ola
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KIELESTÄ KIINNI

K
asvinnimien lähtökohdat ovat olleet eri-
laisia. Usein nimeen on vaikuttanut kas-
vupaikka, ulkonäkö, kukinta-aika ja var-
sinkin aiemmin kasvin käyttö. Nimissä voi 

olla jälkiä myös mytologiasta, kansanuskosta tai 
kristinuskosta. Osa nimistä on oppitekoisia, osa 
käännöslainoja kielestä toiseen. Eri kielissä kasveja 
on toisaalta nimetty aika lailla samoin perustein, 
joten sisällöltään toisiaan muistuttavat erikieliset 
nimet eivät aina ole lainaa. 

Ulkonäkö ja kasvupaikka nimen antajina

Läpinäkyvimpiä nimiä ovat ulkonäön ja kasvupaikan 
mukaan annetut. Sinilatva ja valkoapila kertovat 
kukan väristä; mustikan nimi taas viittaa marjan 
tummuuteen. Suokukan, järvikaislan ja metsätäh-
den kasvupaikat paljastuvat niiden nimistä. Met-
sätähti kuvaa lisäksi kukinnon muotoa. 

Kultapiiskun nimi ei hahmotu aivan yhtä helpos-
ti. Kasvin tieteellinen nimi on Solidago virgaurea. 
Lajinimi virgaurea koostuu latinan sanoista virga 
’varpu’ ja aureus ’kultainen’, siis kukinnon mukaan 
”kultainen varpu”. Tämä on ollut monen muunkie-
lisen nimen mallina: esimerkiksi ruotsiksi kasvi on 
gullris, saksaksi Goldrute ja englanniksi golden rod. 
Suomen kultapiisku rakentuu samaan tapaan, sillä 
piisku on samaa lähtöä kuin piiska. Elias Lönnrotin 
vuoden 1860 Suomen kasvistossa nimenä oli vielä 
pelkkä piisku; kultapiiskun otti käyttöön A. J. Mela 
vuonna 1895.

Teksti Kirsti Aapala

Kasvinnimien kertomaa

Piharatamo on nimensä mukaisesti pihojen 
kasvi, mutta sen nimi sisältää muutakin tietoa. Yh-
dyssanan perusosa ratamo kuuluu lukuisiin Elias 
Lönnrotin luomiin kasvinnimiin: se on johdettu sa-
nasta rata, joka tarkoittaa murteissa muun muassa 
polkua ja tienuraa. Piharatamo on niitä kasveja, 
jotka ovat levinneet ihmisten mukana, ja monissa 
kielissä sen nimi viittaa kasvupaikkaan, tienvar-
teen. Esimerkiksi saksan Wegerich on johdettu 
sanasta Weg (tie), ja viroksi piharatamo on teeleht 
eli tielehti. Vanhastaan piharatamoa on suomen 
murteissa kutsuttu rautalehdeksi, ja tämä nimitys 
vihjaa puolestaan kasvin lehden vanhaan käyttöön 
eräänlaisena laastarina, sillä lehdellä on lääkitty 
etenkin teräaseen aiheuttamia haavoja.

Helpotusta moneen vaivaan

Kasvin käyttö heijastuu usein etenkin kasvin kansa-
nomaisista tai niihin pohjautuvista nimistä. Näihin 
lukeutuu esimerkiksi tuttu leinikki, joka on Lönn-
rotin 1860-luvulla ehdottama kasvinnimi. Leinikki 
on johdettu sanasta leini. Kasvia on vanhastaan 
kutsuttu leiniruohoksi, leiniheinäksi tai leininkukak-
si, joten leinikki sopi hyvin näiden jatkoksi. Leinillä 
on tarkoitettu ennen monia, usein reumaattisia 
sairauksia ja särkyjä, joiden ajateltiin johtuneen 
kylmyydestä ja kosteudesta. Kipuja on lievitetty 
esimerkiksi niittyleinikkihauteilla. Tätä konstia ei 
ole kuitenkaan syytä elvyttää, sillä leinikit ovat 
myrkyllisiä.

Suomessa kasvavien kasvien nimistö on vakiintunut tai vakiinnutettu 
viimeistään 1900-luvulla. Tarkennuksia tai muutoksia nimistöön tehdään 

toki tarvittaessa nykyisinkin, mutta yllättävän monen kasvin nimessä  
piilee edelleen muistumia vuosisatojen takaa.
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Kirjoittaja on Suomen murteiden sanakirjan toimittaja Kotimaisten kielten keskuksessa, ja hän on aiemmin ollut mukana 
muun muassa toimittamassa etymologista sanakirjaa Suomen sanojen alkuperä (1992–2000).

Vähän samantapainen tausta on kasvinnimel-
lä tädyke. Sen on niin ikään luonut Elias Lönnrot. 
Hän käytti hyväkseen vanhaa, jo Elias Tillandzin 
vuonna 1683 Turun seudun kasveja esittelevässä 
kirjasessaan Catalogus plantarum mainitsemaa 
nimeä tädyn ruoho. Tällä tarkoitettiin rohtotädy-
kettä. Nimitys pohjautuu hyvin vanhaan keuhkoja 
tarkoittavaan sanaan täty tai tävy, jota on taval-
lisesti käytetty monikossa samaan tapaan kuin 
esimerkiksi sanaa keuhkot. Rohtotädykkeellä on 
aikoinaan lääkitty monenlaisia vaivoja vatsavai-
voista reumaan ja keuhkotautiin.

Matolääkkeeksi on puolestaan käytetty saniai-
siin kuuluvan alvejuuren juurakoita ja lehtiruodin 
tyveä. Kasvinnimi kertoo tästä edelleen: alve tar-
koittaa lapamatoa. Nykykielessä yhtä läpinäkymä-
tön lienee kasvinnimi virmajuuri. Kasvin tieteellinen 
sukunimi on monelle tuttu Valeriana. Valeriaanaa 
on käytetty jo antiikin aikana esimerkiksi vasta-
myrkkynä, helpottamaan vatsavaivoja ja epilepsian 
lääkkeenä. Tähän viittaa suomenkielinenkin nimi: 

virma on vanha epilepsian nimitys. Virmajuuri näyt-
täisi sekin olevan Lönnrotin antama nimi.

Antiikista Kalevalaan

Viitteitä antiikin mytologiaan tapaa etenkin kas-
vien tieteellisistä nimistä. Esimerkiksi soilla alku-
kesästä vaaleanpunaisin kukin kukkivan suokukan 
tieteellinen sukunimi on Andromeda. Nimen antoi 
Carl von Linné, jolle nuokkuvat kukat toivat mie-
leen merihirviön uhriksi rantakallioon kahlehditun 
Andromedan (jonka Perseus sittemmin pelasti).

Tutun siankärsämön tieteellinen sukunimi 
Achillea taas yhdistää kasvin myyttisen Troijan 
sodan sankariin Akilleehen. Akilles, tai Akhilleus, 
oli saanut nuorena oppia myös yrttilääkinnässä, 
ja tarun mukaan hän lääkitsi sotilaidensa haavoja 
siankärsämöllä.

Myös kristillisestä perinteestä kasvinimistössä 
on jälkiä. Väinönputki on vuosisatoja ollut suosittu 
rohtokasvi eri puolilla Eurooppaa. Sen sukunimi 
Angelica pohjautuu latinan ja kreikan enkeliä tar-
koittavaan sanaan. Nimen on arveltu viittaavan sii-
hen, että suvun kasvit parantavat sairaudet enkelin 
tavoin. Lajinimi archangelica kertoo kasvin kuu-
luvan arkkienkelille. Väinönputki on jälleen Lönn- 
rotin käyttöön ottama nimi: hän lienee nimennyt 
voimallisen kasvin Väinämöisen mukaan. ❖

”Kasvit voivat saada 
nimensä ulkonäön ja 
kasvupaikan mukaan.”
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Koonnut Petra Nikkinen

Luonto on täynnä ihania villiyrttejä. Pääset helposti alkuun  
pienellä hortoilulla ja poimimalla ensin itsellesi tuttuja yrttejä.

Villit herkut  
luonnosta

H
ortoilu eli luonnossa villinä 
kasvavien yrttien kerääminen 
on yhä suositumpi harrastus. 
Villiyrtit ovat luonnon ilmaista 

ruokaa, ne ovat ekologisia, terveellisiä ja 
usein helppoja valmistaa. Alkukesä on pa-
rasta aikaa villiyrteille, mutta keruukausi 
jatkuu monien yrttien osalta pitkälle lop-
pukesään. Muistisääntönä sama sääntö 

kuin marjojen ja sienten ke-
ruussa: ethän kerää tai 

syö mitään sellaista, 
mitä et tunnista.

Nokkonen

Nokkonen on luon-
non varsinainen su-

peryrtti, koska se si-
sältää C-vitamiinia, rautaa 

ja runsaasti kivennäis- ja hivenaineita. 
Nokkosesta voi valmistaa herkullisia mu-
hennoksia, keittoa, lettuja tai vaikkapa 
munakkaita. Voit myös tehdä yrttisuolaa 
kuivatuista nokkosensiemenistä. 

Nokkosta voi kerätä koko kesän läpi. 
Alkukesällä kerää pienet nokkoset ko-
konaan, loppukesällä kannattaa kerätä 
vain varren yläosasta. Ryöppää nokkoset 
ennen käyttöä. Älä heitä ravinteikasta 

keitinvettä pois, vaan käytä se vaikkapa 
kukkien kasteluun.

Voikukka

Voikukan ilmes-
tyminen nurmi-
kolle voi ärsyttää 
monia, mutta vil-
liyrttien ystäville 
voikukka on herkul-
linen ja käyttökelpoinen 
lisä ruuanlaittoon. Voikukan nupuista ja 
lehdistä saat tehtyä maukkaan ja ravin-
torikkaan salaatin. 

Nuput ovat herkullisia, mutta avautu-
nut kukka ja lehtiruoto voivat usein mais-
tua karvaalta. Pyöreämpilehtiset mais-
tuvat miedommille kuin suippolehtiset. 
Voikukan juuria voit myös käyttää teeksi 
keitettynä sappivaivoihin. 

Kuusenkerkkä

Kuusenkerkkä eli 
kuusen pehmeä vaa-
leanvihreä vuosikas-
vain on poimittava tal-
teen oikea-aikaisesti eli 
ennen kuin neulaset tum-

muvat. Kerkässä on paljon hivenaineita, 
antioksidantteja sekä A- ja C-vitamiineja. 
Maku on makeahko ja siitä voi valmistaa 
monipuolisia herkkuja. Miltä kuulostaisi 

kuusenkerkkäsiirappi jäätelön päällä? 
Kerkkiä ei tarvitse kiehauttaa, voit 

myös säilöä ne pakastamalla. Hau-
duttamalla kerkästä juomaa voit hilli-

tä yskää tai valmistaa siitä tehokkaan 
vartalokuorinta-aineen sekoittamalla 

jauhettua kuusenkerkkää 
oliiviöljyyn. 

Maitohorsma

Maitohorsma, 
usealle tunnetum-
pi lempinimellään 
rentun ruusu, on oiva 
villiyrtti. Kasvi sisältää 
paljon C-vitamiinia. Kerä-

tessäsi muista poimia mahdollisimman 
vähälehtisiä ja lyhyitä kasveja. Olet-

han tarkka maitohorsman suhteen 
– sillä on samoilla paikoilla kasvava 
samannäköinen laji, joka on myr-
kyllinen. 

Maitohorsman nuorista varsista 
saat parsaan verrattua herkkua pais-

tamalla ne voin ja öljyn kanssa pannul-
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la. Sopiva kypsennysaika on 
muutama minuutti. Lisää 
suolaa ja voilá – herkku on 
valmis!

Piharatamo

Arkisen näköinen piharatamo on 
vaatimattomasta ulkomuodostaan huo-
limatta hyödyllinen villiyrtti. Se sopii eri-
tyisesti ihonhoitoon, koska se sisältää run-
saasti ihosoluja tehostavaa allantoiinia. 

Ratamon lehdistä vettä keittämällä 
voi valmistaa kasvovettä, joka hillitsee 

ihoärsytystä ja vähentää näp-
pylöitä. Ratamoa voi myös syö-
dä: huuhtele lehdet hyvin ja 
käytä sellaisenaan keitoissa 
ja muhennoksissa. 

Kallioimarre

Kallioimarretta eli mesijuurta käy-
tettiin ennen aikaan keuhkoput-
kentulehduksiin. Sen juurakkoa 
käytettiin myös maksaoireisiin 
tai sillä helpotettiin umme-
tusta. 

Omasta lapsuudestani muistan, mitä kaikkea syötävää 
luonnosta löytyi. Erityisesti veljeni kanssa lehmiä lypsy-
tarhaan hakiessa kuljimme karjapolkuja ja ojanpientareita 
pitkin samalla ketunleipiä ja maksaruohoa maistellen. Vä-
lillä rutistimme mustikoita vaapukanlehdille ja nautiske-
limme herkullisesta mausta. Pientareilta löysimme myös 
metsämansikoita, joita keräsimme heinään eli timoteihin 
ja kilpailimme samalla, kummalla on pisin heinä. Puolukka 
oli perheemme suosituin marja. Ne survottiin puusaaviin 
ja ne olivat hyviä marjoja niin kesällä kuin talvella. Lau-
antaisin kotona herkuteltiin imelletyllä puolukkapuurolla. 

Metsä tarjoaa paljon
”Vuoden teema metsän henki ja veden voima ovat kaksi asiaa, jotka ovat kantaneet ja elättäneet suomalaisia 
jo vuosisatojen ajan. On eletty luonnon armoilla, mutta myös elanto on saatu usein luonnosta. 

Aikuisiällä olen kerännyt nokkosta ja tehnyt 
niistä muhennosta sekä voikukkia, joita olen lisän-
nyt salaattiin. 

Kalastaminen ei ollut pelkkä harrastus, vaan ruu-
anhankkimiskeino. Oli katiskat, verkot, merrat ja tie-
tenkin myös kaloja ongittiin. Herkullisimpia kaloja 
olivat varmasti ahven ja hauki. Käyttöä ruuanlaitossa 
oli myös särjellä ja lahnalla, joita molempia käytettiin 
suolakaloina.” ❖

Kirjoittaja on Kaakon Kalevalaisten puheenjohtaja.

Kallioimarteesta käytetään vain juuret 
ja niiden maku on makeahko ja lakritsai-
nen. Juurta voi uuttaa mauksi puuroihin 
tai juomiin tai sitä voit käyttää myös maus-
teena ruuanlaitossa. Erityisen maukasta 
se on juuresten ja sienten maustajana. 

Kallioimarretta voi poimia vuoden 
ympäri. ❖

Lisää villiyrttejä löydät hel-
posti verkkoa selailemalla 

tai lainaamalla kirjastosta 
aihetta koskevaa kirjalli-
suutta. 

Teksti Liisa Rikkola
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Halvalla ja harkiten
SUVI RATISEN toisen romaanin päähenkilö 
Kati on kotona oppinut elämäntavan, jossa 
säästetään kaikki ja kerätään sukulaisilta 
ja tutuilta, mitä heiltä on jäänyt turhak-
si. Ruokakaupassa paras myyntivaltti on 
aletarra viimeisen käyttöpäivän vieressä. 
Toisinaan Kati tuntee, että hänen tehtä-
vänsä maailmassa on ollut käyttää pois 
toisilta vanhaksi jäänyttä, kaapia purkista 
loput, ettei mene haaskuun. Vaikka Kati 
on itsekin sisäistänyt vahvasti säästämi-
sen idean, hän muistaa vielä aikuisenakin 
pettymyksen, kun hartaasti joulupukilta 
toivottu pehmonalle tuoksui samalta kier-
rätyskeskukselta kuin kaikki ne perheen 
tavarat, joita ei saatu käytettynä tutuilta. 

Kati suunnittelee isoa elämänmuu-
tosta: hän aikoo ostaa omakseen vanhan 
kotitalonsa, jossa nyt asuvat hänen van-
hempansa. Kati tietää isoisänsä isän Huu-
kon olleen aikanaan taloa rakentamassa. 

Katin tarinan rinnalla kulkeekin toi-
sena tarinana huutolaispojan tarina, joka 
on varsin karua luettavaa. Orvoksi jäänyt 
Huuko teki lapsesta saakka uutterasti töitä 
Vähälän isännän apumiehenä tukkimet-
sässä ja rakennuksella. Isännän ei tarvin-
nut maksaa lapselle palkkaa, päinvastoin 
hän sai kunnalta pienen korvauksen huu-
tolaispojan ylläpidosta. Raskas työ, kylmä 
ja nälkä käyristivät Huukon jäsenet eikä 
onnettomuudessa vahingoittunut jalka-
kaan parantunut koskaan ennalleen. Kun 
Huuko pääsi ripille, hänestä tuli aikuinen 
ja hänen piti lähteä ansaitsemaan elan-
toaan maailmalta. Hän ei koskaan asunut 
rakentamassaan talossa.

Hyvä tarjous käsittelee monenlaisia 
nykyajan arkipäivän rahatalouteen ja ku-
luttamiseen liittyviä asioita. Mukana on säästämistä, 
kierrätystä, tavaran keräämistä, hävikkiruokaa ja eet-
tisen ruoan valintaa. Mukana oleva Huukon tarina tar-
joaa toisenlaista näkökulmaa. Sen lisäksi, että kirja on 
viihdyttävä, se herättää miettimään vastuullista kulut-
tamista ja sitä, mikä elämässä oikeastaan on tärkeää. ❖

Teksti Merja Leppälahti

Hyvä tarjous
Suvi Ratinen, Otava 2021. 

ARVIOT

Taipumaton Taavi
TÄMÄ KIRJA herätti kiinnostuksen jo kan-
nellaan: taiturimaisen hieno kuvasommi-
telma kutsuu avaamaan kirjan. Ja kansien 
sisältä löytyy unohtumaton, tunteita kuo-
huttava lukuelämys.

Haapavetinen Taavi janoaa sotaan jo 
17-vuotiaana. Päätä ei kylmää ja haastei-
ta hän ei vaikuta pelkäävän, pikemminkin 
Taavi tahtoo keskelle tapahtumia. Ja niin 
tämä nuori mies pääseekin – sotajoukoissa 
hän etenee pelottomasti. Hän saavuttaa jo 
nuorella iällä merkittävän kunnian: hän saa 
Mannerheim-ristin.

Kun Taavi on sotatantereilla, kotona 
on pikkuveli, herkkävaistoinen Veikko, joka 
liikutukseen asti ikävöi veljeään. Toisinaan 
Taavi muistaa kotiväkeään postittamalla 
isälleen savukkeita tai äidilleen kortinta-
paisen, mutta pääasiassa Taavi keskittyy 
rintamalla sotimiseen, jopa härkämäisel-
lä uhmakkuudella, omat ajatuksensa hil-
jentäen. Ruusa-äidin kautta kotirintaman 
tapahtumiin saadaan hienoa ajankuvaa, ja 
ilmeiseksi käy myös kyläyhteisön hierarki-
suus. Törmälehto punoo hienosti yhteen 
rintaman tunnelman ja kotiväen tunteet 
ja mietteet. Äiti kaipaa uhmakasta, liiankin 
rohkeaa poikaansa kotiin.

Sota-ajasta tarina leikkautuu 1960-lu-
vun Göteborgiin, jossa Taavi tekee töitä 
hitsarina, ja hän ajautuu tekemään tapon. 
Sodassa miehiä kaatui, mutta tämän yhden 
miehen tappamisesta Taavi joutuu vanki-
laan. Sodan mieletön raakuus ja julmuus ja 
siellä tehdyt ”sankariteot” kulkevat Taavin 
mukana loppuun asti. 

Kirjan koskettavuutta lisää se, että ta-
rina pohjautuu pitkälti todellisiin histo-

riallisiin tapahtumiin. Taavi Törmälehto oli 
kirjailija Terhi Törmälehdon isoisä. ❖

Teksti Kati Lampela

Taavi
Terhi Törmälehto, Otava 2021.
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ARVIOT

Näkymättömät  
naiset
YHTEISKUNNASSAMME keski-ikäiset nai-
set muuttuvat näkymättömiksi. Nämä arki-
set ja jokaiselle naiselle tutut tilanteet ovat 
tämän kirjan novelleissa kuvattu hauskasti 
ja tarkkanäköisesti.  Kirja tekee näkyväksi 
yhteiskunnan kipupisteitä, joihin naiset 
törmäävät toistuvasti. Joitakin naisia pi-
detään hyllyllä ja toiset muuttuvat van-
hetessaan näkymättömiksi. Kirjassa on 
kolmekymmentä tarinaa naisen elämästä. 
Kaikkien tarinoiden naiset löytävät lopulta 
omat siipensä.

Nainen, joka katosi  
hitaasti näkyvistä

”Täällä, täällä, täällä” nainen oli oppinut 
toistelemaan, jotta tulisi nähdyksi. Hänen 
katoamisensa oli aluksi hidasta, tuskin ha-
vaittavaa. Muut eivät aluksi huomanneet 
häntä tai hahmottaneet hänen kehonsa ra-
joja, mikä johti usein törmäilyyn tai varpaille 
astumiseen. Hän hakeutui värikkäiden ta-
pettien läheisyyteen ja istui koristeellisil-
la tuoleilla. Hän teki kaikkensa tullakseen 
nähdyksi. Tällainen tapettiin sulautuminen 
kuulostaa tutulta, kun ikää alkaa kertyä.

Nainen, joka ruokki sorsaa

Nainen vietti ruokatunnin penkillä syöden 
patonkia yksin, kun muu toimiston väki kävi 
kuntosalilla. Hän heitteli kiukkuisena pu-
histen patongin paloja sorsille. Yksi sorsa 
rupesikin puhumaan ja kertoi, mitä naisen 
pitäisi tehdä, jotta hän ei olisi niin onneton. 
Hänen pitäisi puolustaa itseään.

Kirja on sadun muodossa kerrottuja tosielämän 
tarinoita aikuisille naisille. Opettavaisia, kuten sadut 
aina. ❖

Teksti Eriikka Sailo

Nainen joka sai siivet selkäänsä ja  
muita kertomuksia 
Cecilia Ahern, Gummerus 2021.

Työ puhuu  
puolestaan
ARKEOLOGIAN PROFESSORI Ella Kivikoski 
(1901-1990) oli monessa mielessä edel-
läkävijä. Hän oli nykyisen Museoviraston 
esihistoriallisen osaston ensimmäinen 
naispuolinen viranhaltija, Helsingin yliopis-
ton ainoa naisprofessori, Pohjoismaiden 
ensimmäinen naispuolinen arkeologian 
professori ja Suomalaisen Tiedeakatemi-
an ensimmäinen naisjäsen. Arkeologien 
Pirjo Uinon ja Minna Silverin toimittama 
liki kuusisatasivuinen teos kertoo Ella Ki-
vikosken kautta Suomen menneisyydestä 
ja tieteenhistoriasta.

Ella Kivikoski aloitti arkeologian opin-
not ruotsalaisen arkeologin Hanna Ryd-
hin tutkimusten innostamana Helsingin 
yliopistossa 1928 ja valmistui filosofian 
maisteriksi 1932. 1930-luku oli kiireinen, 
Kivikoski kartoitti Ahvenanmaan rauta-
kautta tutkimalla kumpukalmistoja, lisäksi 
hän osallistui kansainvälisiin kongresseihin 
ja aloitti työt Muinaistieteellisessä toimi-
kunnassa. Vuodesta 1948 vuoteen 1969 
hän toimi Helsingin yliopiston Suomen ja 
Pohjoismaiden arkeologian professorina. 

Kivikoski oli käytännöllinen virkamies, 
pedantti tutkija ja lujatahtoinen professori. 
Hän ei ollut kiinnostunut naiskysymyksistä, 
mutta joutui kuitenkin virkanimityksissä 
kilpailemaan mieskollegansa kanssa. Hän 
selviytyi voittajana itsenäisen työsken-
telytapansa ja myös tieteellisesti arvok-
kaan rautakauden julkaisunsa Suomen 
rautakauden kuvasto (1947) ansiosta. Teos 
kestää aikaa ja on edelleen tutkijoiden ja 
arkeologien harrastajien raamattu, josta 
myös Kalevala Koru on ammentanut ko-

rumalleja. Kiviskoski ei tehnyt numeroa naiseudesta, 
hän oli arkeologi ja kasvatti loistavan kaartin arkeolo-
geja. Hänen seikkailunhalunsa yhdistyneenä tarkkaan 
ja esineisiin perustuvaan työskentelyyn on tuottanut 
tuloksia ja laajoja yhteenvetoja Suomen historiasta.

Kirjassa on laajojen artikkeleiden lisäksi tietoikku-
noita Ella Kivikosken aikalaisista, mutta myös hänen 
yksityisestä elämästään. Valokuvia katsellessa hah-
mottuu tiedeyhteisö aina 1930-luvulta 1960-luvun 
loppuun. ❖

Tiedenainen peilissä. Arkeologian professori Ella Ki-
vikosken elämä ja tutkimuskentät. 
Minna Silver ja Pirjo Uino (toim.), Sigillium 2020.
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S
ammattilaissyntyinen kirjailija Eeva 
Joenpelto (1921–2004) teki pitkän 
uran. Hän julkaisi esikoisteoksen-
sa, salanimellä kirjoitetun dekkarin 

Seitsemän päivää jo vuonna 1946. Hänen 
viimeiseksi jäänyt romaaninsa, Uskomat-
tomia uhrauksia, ilmestyi 2001. Joenpel-
lon läpimurtoteos oli Neito kulkee vetten 
päällä (1955), jonka myötä vakiintui käsi-
tys hänestä vahvojen naisten kuvaajana. 

Joenpellon tuotannon huippu on 
1970-luvulla neljäosaiseksi venynyt Loh-
ja-sarja. Sen monista henkilöistä elämään 
on erityisesti jäänyt punaleski Tilta Gröön-
roos. Lohja-sarja on erinomainen osoitus 
Joenpellon kyvystä rakentaa kokonaisia, 
kehittyviä ja koskettavia henkilöhahmoja.

Joenpelto oli erityisen tunnettu kir-
jailija 1900-luvun loppupuolella, jolloin 
häntä arvostivat sekä lukijat että kriitikot. 
Hänen teoksiaan myytiin valtavasti. Vuon-
na 1994 Tellervo Koivisto valitsi Joenpel-
lon Tuomari Müller, hieno mies -teoksen 

Finlandia-palkinnon voittajaksi. Romaani 
kuvaa Lohjaa muistuttavan pikkukaupun-
gin kunnallispolitiikan kiemuroita.

Joenpellon miljööt sijoittuvatkin 
useimmiten Sammatin maalaismaise-
maan tai Lohjan kaupunkiin, mutta hen-
kilöhahmot tekevät työtä monenlaisissa 
ympäristöissä, kuten kaupassa, apteekis-
sa, nahkimossa, hotellissa, hevostilalla, 
pankissa tai yrityksissä. Työnteolla onkin 
tärkeä rooli romaaneissa.

Nykylukijat Joenpellon  
romaanien äärellä

Kun nyt vuonna 2021 vietetään Eeva Joen-
pellon 100-vuotisjuhlaa, on hän pitkälti 
unohdettu kirjailija. Suurimmalle osalle 
nuorempia lukijoita Joenpelto on vieras. 
Vanhemmat ikäluokat sen sijaan muis-
tavat lukeneensa hänen teoksiaan vuo-
sikymmeniä sitten, sitä mukaa kuin ne 
ilmestyivät.

Teksti Tiina Mahlamäki

Kirjailija Eeva Joenpelto tunnetaan vahvojen naisten tulkitsijana,  
mutta onko aika kulkenut hänen teostensa ohi?

Kirjailija 
Eeva Joenpellon  

ajankohtaisuus
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Nuoremmat lukijat saattavat kokea 
Joenpellon vanhempien ikäpolvien kir-
jailijana, äidin kirjailijana, ja arkailla tart-
tua hänen teoksiinsa. Siksi erilaiset lu-
kuhaasteet, esimerkiksi tänä keväänä 
100-vuotisjuhlan tiimoilta järjestettävä, 
johdattavat ainakin kirjablogien kirjoit-
tajia ja blogitekstien lukijoita Joenpellon 
teosten äärelle. 

Myös sosiaalisen median keskustelu-
ryhmissä muistellaan näin juhlavuonna 
Joenpellon teoksia. Monet nuoremmista 
Joenpellon lukijoista kertovat perineen-
sä hänen kirjojaan äidiltään tai tädiltään. 
Joku on löytänyt lapsuudenkodin kirja-
hyllystä tai kirjaston poistokorista hänen 
romaanejaan. Jotkut pitävät Joenpeltoa 
klassikkona, jolta tulisi – yleissivistyksen 
nimissä – lukea vähintään yksi teos.

Joenpellon tuotantoon tutustumiseen 
onkin nyt entistä paremmat mahdollisuu-
det, sillä hänen teoksiaan on julkaistu ää-
nikirjoina lukuaikapalveluissa.

Toisaalta – toisaalta

Joenpellon romaanit herättävät monenlai-
sia tunteita nykylukijoissa. Osa innostuu 
lukemaan koko tuotannon, osa ei jaksa 

edes lukea aloittamaansa romaania lop-
puun. 

Erityisen positiivisesti nykylukijat suh-
tautuvat Lohja-sarjaan ja vertaavat sitä 
erityisesti naiskuvien osalta Väinö Linnan 
tuotantoon ja asettelevat Joenpeltoa kir-
jallisuuden kaanoniin. Toiset taas katsovat, 
että hänen ihmiskuvansa ei ole kestänyt 
aikaa, vaan ohi ovat menneet monet muut 
lähihistoriaa kuvanneet kirjailijat. 

Joenpelto asemoidaan osaksi kirjalli-
suushistoriaa, mutta ei aivan kärkisijoille. 
Lohja-sarjan lisäksi sosiaalisessa medi-
assa ja blogeissa nostetaan esiin hänen 
myöhäistuotantoaan, esimerkiksi hänen 
oman sukunsa traumaa ja sodanjälkeisiä 
vaaran vuosia kuvaavia Jottei varjos haa-
listu -teosta sekä monikerroksista Elämän 
rouva, rouva Glad -romaania.

Eeppinen kirjoittaminen, vanhanaikai-
sen suora ja konstailematon kerronta sekä 
selkeys herättävät kiitosta nykylukijoiden 
keskuudessa. Joenpellon tekstiä pidetään 
juurevana ja maanläheisenä. Osa lukijoista 
arvostaa Joenpellon tapaa rakentaa koko-
naisia henkilöitä ja kuvata heitä tarkalla, 
psykologisella otteella.

Joenpellon dramaattiseen kieleen voi 
nykylukijan olla vaikea päästä sisään. Myös 
juonen rauhallisuus tai näennäinen ta-
pahtumattomuus saattaa kyllästyttää 
nopeisiin käänteisiin ja juonivetoiseen 
kirjoittamiseen tottunutta lukijaa.

Vahvat suomalaiset naiset?

Joenpelto nostettiin uransa aikana mer-
kittäväksi vahvojen suomalaisten naisten 
kuvaajaksi. Hänen naishahmonsa ovat 
usein vastoinkäymisten kovettamia ja 
vahvaksi pakottamia. Heidät on petetty 
ja jätetty; he ovat menettäneet paljon. Tä-
män päivän näkökulmasta katsoen heidät 
kuvataan myös ikäistään vanhempina, ku-

”Eeva Joenpellon  
naishahmot ovat usein 
vastoinkäymisten  
kovettamia.”

Eeva Joenpelto 100-vuotta -kirjahaaste:  
https://tuijata.com/2021/01/27/eeva-joenpel-
to-100-haaste/

Eeva Joenpelto -seuran kotisivut, joilta löytyy 
myös juhlavuoden ohjelmaa: https://eevajoen-
peltoseura.wordpress.com

INFO

Kuva T
en

ho
va

ar
a

ten esimerkiksi Lohja-sarjan keski-ikäiset 
Salme ja Tilta. Vastoinkäymiset piirtyvät 
näkyviin kuvatuissa naisruumiissa. 

Monet Joenpellon nykylukijat pohti-
vat, ovatko hänen ihmisensä ja heidän 
näkökulmansa liikaa kiinni menneessä, 
sodanjälkeisessä maailmassa? Onko heil-
lä annettavaa nykypäivän lukijalle? Onko 
kuva suomalaisesta naisesta murtunut ja 
muokkautunut uudenlaisiin muotoihin 
2000-luvun myötä tavalla, johon Joen-
pellon naiset eivät istu?

Joenpellon teoksissa on vahva mo-
raliteetti, ehkä se kiehtoo toisia ja vie-
raannuttaa toiset nykylukijat. Ja vaikka 
ajankuva varsinkin viimeisten vuosikym-
menten teoksissa voi olla vanhentunut, 
niiden kuvaama ihmisluonto lienee edel-
leen ajankohtainen. ❖

Kirjoittaja on dosentti ja uskontotieteen yli-
opistonlehtori Turun yliopistossa. Hänen väi-
töskirjansa Naisia kansalaisuuden kynnyksellä 
(2005) tarkasteli Eeva Joenpellon Lohja-sarjan 
naiskuvaa. Hän on kirjoittanut Joenpellosta 
elämäkerran Kuinka elää ihmisiksi (2009).

Joenpellon teoksissa on 
vahva moraliteetti,  
ehkä se kiehtoo toisia 
ja vieraannuttaa  
toiset nykylukijat.
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K
ulttuurien kohtaaminen on mie-
lenkiintoista ja haastavaakin, var-
sinkin kun alussa ei ole yhteistä 
kieltä. Suomussalmi on saanut 

vastaanottaa viiden vuoden aikana 89 
syyrialaista kiintiöpakolaista, joista 14 per-
hettä, yhteensä 65 henkilöä, asuu vielä 
paikkakunnalla. Rajan lähellä asuessam-
me olimme jo aikaisemmin tutustuneet 
venäläisiin maahanmuuttajiin. Olemme 
tehneet yhteistyötä venäläisten naisten 
Vmeste-yhdistyksen kanssa.

Suomussalmen kalevalaiset ovat toi-
mineet maahanmuuttajien tukena sekä 
yhdistyksenä, perheinä että yksityishen-
kilöinä. Haluamme edistää heidän sopeu-
tumistaan suomalaiseen elämäntapaan. 
Samalla rikastamme omaa elämäämme.  
Viranomaistyönä tehtävän pakolaisoh-
jauksen lisänä yhdistysten ja vapaaehtois-
ten tekemä kotouttamistyö suomalaiseen 
arkeen on merkityksellistä. Yhteistyö eri 
toimijoiden välillä toimii hyvin Suomus-
salmella. 

Yhdessäoloa luonnon helmassa

Kalevalan päivänä koronavuonna 2021 
järjestimme kansallispukuhiihdot Kian-
tajärven rannalla Jätkänpuistossa. Talvi-

sin sinne ajetaan hiihtoladut. Kutsuimme 
mukaan myös venäläisiä naisia ja syyria-
laisia maahanmuuttajia. Syyrialaiset eivät 
kuitenkaan hiihtäneet, vaan seurasivat 
hiihtoa ladun varrella.

Vuotuisessa toimintasuunnitelmas-
samme on keväisin Könkäiden vaellus. 
Ylä-Kainuussa on useita komeita vesi-
putouksia: Varisköngäs, Hepoköngäs ja 
Komulanköngäs. Olemme retkeilleet näillä 
könkäillä vuorovuosina. Mukaan olemme 
jo useana vuonna kutsuneet syyrialaisia. 
He ovat tulleet perhekunnittain nautti-
maan keväisestä metsäluonnosta ja kos-
kiputouksen pauhuista. Nuotiolla on kei-
tetty kahvia, syöty retkieväitä ja paistettu 
makkaraa ja kasvismakkaraa. Arabian-, 
kurdin- ja suomenkieliset laulut ovat kai-
kuneet kilpaa kosken pauhujen kanssa.

Soivan Metsän retkellä viime syksynä 
sää suosi meitä. Soiva Metsä on kauniis-
sa harjumaisemassa kulkeva polku, jonka 
varteen on sijoitettu etnosoittimia kul-
kijoiden iloksi. Oli mukava katsella, kun 
pakolaislapset juosta kirmasivat, nauroi-
vat, kokeilivat penteleen ja sadeputken ja 
muiden ihmeiden soittamista. Pannukak-
ku ja kasvismakkarat hupenivat nuotion 
äärellä ja iloinen retki päättyi yhteiseen 
rantatanssiin. Soivan Metsän retkipäivän 

Teksti ja kuvat Kaija Romppainen ja Johanna Säisä

Suomussalmen Kalevalaiset toimivat aktiivisesti paikkakunnan  
maahanmuuttajien tukena. Yhteistyö on molemminpuolisesti palkitsevaa.

Iloa yhdessä

järjestimme yhdessä SPR:n ystävätoimin-
nan ja pakolaisohjaajien kanssa. 

Yhdessäoloa  
ruokaperinteen äärellä

Leipominen on hauskaa ja leipomistuo-
kioiden järjestäminen on kohtuullisen 
vaivatonta. Suomussalmella on Kumppa-
nuustalo, jossa eri järjestöt voivat järjestää 
kokouksia ja toimintaa. Runebergintortut 
sekä joulupiparit ja -tortut on leivottu yh-
dessä syyrialaisten äitien ja lasten kanssa. 
Samalla on välittynyt suomalainen tapa- 

ja kulttuuriperinne. Suomalainen pulla 
paistuu syyrialaisenkin äidin uunissa. Vas-
tapainona suomalainen äiti on opetellut 
paistamaan makeaa knafaa. Vierailles-
samme perheissä meille tarjotaan vahvaa 
kardemummalla maustettua syyrialaista 

”Edistämme  
maahanmuuttajien  
sopeutumista  
suomalaiseen  
elämäntapaan.”
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tuneet, mutta hilloa keitettiin iso satsi. 
Mustikoita syyrialaisperhe on jo oppinut 
poimimaan ihan itsekseenkin.

Yhdessäoloa kotoutumisen tukena

Venäläiset ja syyrialaiset ystävämme ko-
rostavat kotoutumisessa tärkeimpänä 
kielen ja kulttuurin oppimista. Siinä maa-
hanmuuttajan oman motivaation lisäksi 
keskinäiset kontaktit suomalaisten kanssa 
ovat tärkeitä. Yhdistyksenä pyrimme kut-
sumaan maahanmuuttajia mukaan mah-
dollisimman usein. Yhdessä tekeminen 
on meidän välineemme. Yhdessä olemme 
harjoitelleet jouluhimmeleiden tekoa ja 
pääsiäismunienkin koristelua. Kun kielitai-
to on aluksi heikko, näyttäminen onnistuu 
ja kaikilla on mukava olo. 

Ilo oli ylimmillään vuosi sitten naisten-
päivänä, kun Suomussalmen Seurahuo-
neella järjestimme naistenpäiväjuhlan. 
Syyrialaiset ja venäläiset naiset tanssi-
vat meidät suomalaiset suohon. Tämän 
vuoden juhla on peruttu, mutta ensi vuo-
den naistenpäiväjuhlaan me suomalaiset 
valmistaudumme paremmin, jotta pär-
jäämme maahanmuuttajasisarillemme 
ilonpidossa. ❖

Kirjoittajat ovat kalevalaisia naisia Suomus-
salmelta.

Säisän ystäväperheen miehet iltakalalla Kiantajärvellä.

Yhteinen leivontahetki Runebergin päivän  
aikaan.

kahvia makeiden leivonnaisten kera. Näin 
mekin saamme eksoottisia makuelämyksiä 
Kainuun korpimailla.

Kotimaassaan syyrialainen perhe val-
mistaa usein ruokansa avotulella. Avotu-
lella paistaminen onnistuu meillä vaikka 
retkeilypaikkojen nuotiopaikoilla. Kesäl-
lä teimme retken järven rannalle, missä 
syyrialainen äiti paistoi meille halsterissa 
lihavartaita ja kasviksilla täytettyjä liha-
pihvejä. Rajan läheisyydessä eläessämme 
venäläinen ja karjalainen ruokaperinne 
on meille tutumpaa. Eri tapahtumissa 
meillä on usein mahdollisuus syödä sas-
likkia, maistaa venäläisiä kaalipiirakoita 
ja nauttia teetä hillolla. Suunnitelmissa 

on pitää pelmenien tekotalkoot, kunhan 
korona hellittää.  

Säisän perhe on marjastanut ja ka-
lastanut syyrialaisen ystäväperheensä 
kanssa. Perheen isät ovat kalakavereita 
kesällä ja talvella. Vaikka suomalainen 
kalastus oli syyrialaisille täysin vierasta, 
intoa kalastamiseen ja kalankäsittelyn 
opetteluun ei ole puuttunut. Suomalai-
sista järvikaloista syntyy heidän kotonaan 
syyrialaisia ruokia.

Viime kesän lakkasoilta saatiin Suo-
mussalmella runsas sato. Säisät veivät 
syyrialaisen ystäväperheensä lakkasuolle. 
Mäkäräiset kiusasivat, mutta marjasaa-
lista saatiin. Lakat marjoina eivät mais-
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MAALÖYDÖSTÄ KORUKSI

Teksti ja kuvat Krista Vajanto

Erilainen pronssi

M
aalöydöstä koruksi -tutkimusprojektissa on 
saatu selville, että arkeologinen ”pronssi” 
eroaa merkittävästi nykyisestä korujen val-
mistukseen käytettävästä pronssista, joka 

siis on kuparin ja tinan seos. Arkeologinen pronssi on 
sekoitus useita eri metalleja. Kuparin lisäksi on käytet-
ty sinkkiä, lyijyä tai tinaa, joskus myös hopeaa. Erilaisilla 
metalliseoksilla on ehkä pyritty vaikuttamaan siihen, 
minkä sävyinen valmis koru on ollut. Valkoisempi seos 
on saattanut jäljitellä hopeaa ja keltaisempi seos kultaa. 
Tärkeä tekijä metalliseosta valmistettaessa on ollut myös 
metallien työstettävyys; suuri määrä lyijyä on laskenut 
metallien sulatuslämpötilaa ja tehnyt seoksesta juok-
sevampaa. Projektin puitteissa tutkitaankin erilaisten 
metalliseosten suhdetta eri korutyyppeihin mittaamalla 
esineitä Kansallismuseon kokoelma- ja konservointikes-
kuksen XRF-laitteella ja tekemällä koevaluja kokeellisen 
arkeologian avulla.

Maalöydöstä koruksi -projektiin valikoituneita prons-
sikoruja tutkittaessa on koetettu saada selville esinei-
den valmistustekniikoita. Aiemmassa arkeologisessa 
tutkimuksessa on esitetty kolme toisistaan poikkeavaa 
tekniikkaa valmistaa esimerkiksi Applegrenin D-tyypin 
kupurasolkia. Yksi on hiekkavalutekniikka, jolla valmiis-
ta soljesta voidaan tehdä muutamia kopioita. Sarjatuo-
tantoa ja tarkkoja yksityiskohtia varten tarvittiin luul-
tavasti jokin muu tekniikka. Sellaiseksi on esitetty sekä 

kaksiosaista muottia että niin sanottua lost wax 
-menetelmää. Siinä valmiista esineestä tehdään 
vahakopio saven avulla, ja tästä poltettu savi 
toimii valumuottina. On mahdollista, että kaikki 
nämä eri tekniikat ovat olleet käytössä rauta-
kauden Suomessa.  

Vaikka esihistoriallinen löytöaineisto käsit-
tääkin runsain mitoin erilaisia pronssiesineitä, 
avoimeksi jää kysymys, kuka nämä esineet val-
misti. Suomen sukukansojen parissa, kaukana 
Perman-Kaman-alueella oli selvä työnjako me-

tallitöissä, eli naiset valmistivat pronssiesineet 

ja miehet hoitivat raudanvalmistuksen. Ehkä sama päti 
meilläkin? Tätä on hyvin vaikea todistaa arkeologian kei-
noin, mutta se on kuitenkin tärkeä asia pitää mielessä, 
kun tehdään tutkimusta esihistorian metallintyöstöstä. 

Seuraavaksi Maalöydöstä koruksi -projekti keskittyy 
pukututkimukseen. Tutkittavana ovat Liedon Ristinpel-
losta ja Maskun Humikkalan kalmistosta löytyneet nainen 
ja lapsi. Heidät on haudattu noin vuosina 1100–1200 jKr. 
eli heidän tarinansa ajoittuvat Länsi-Suomen rautakau-
den ja ristiretkiajan taitteeseen. Näitä hautauksia tutki-
malla projekti saa lisää tietoa siitä, miten eri aikakausien 
muuttuminen toiseksi näkyi pukeutumisessa, korujen 
raaka-aineissa ja kankaiden rakenteissa. ❖

Maalöydöstä koruksi -projektin vetäjänä toimii Kalevalaisten 
Naisten Liiton puheenjohtaja, dos. Ildiko Lehtinen Helsingin 
yliopistolta. Tutkimustyöstä vastaavat ovat arkeologi FT Krista 
Vajanto (Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto) sekä arkeologian 
tohtorikoulutettava Jenni Sahramaa (Helsingin yliopisto). Esi-
nekonservoinnista vastaa sekä konservaattori Anna Hyppönen 
Kansallismuseon kokoelma- ja konservointikeskukselta. Lisäksi 
projektiin osallistuvat Museovirasto ja Kalevala Koru. 

Lisätietoja: https://www.kalevalaistennaistenliitto.fi/maalo-
ydosta-koruksi-projekti/

Palstalla kerrotaan Kalevalaisten Naisten Liiton johtamasta tutkimusprojektista, jossa tutkitaan rautakauden koruja.
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KOLUMNI

Teksti Teemu Loikkanen

JÄTETTÄ ajatellessa monelle tulee mieleen lika, vääryys 
ja ihmiskunnan pahuus. Käytetyn pakkauksen tai ker-
takäyttömaskin havaitseminen kadulla tai luonnossa 
harmittaa. Valtaosa meistä sisäistääkin jo taaperona, 
ettei roskia sovi heittää maahan. Tänä päivänä jätteetön 
elämä tai nollahukka, englanniksi Zero Waste, on jopa 
trendikästä. Aatetta noudattavat sometähdet kertovat 
vuotuisten jätteidensä mahtuvan pieneen lasipurkkiin.  

On ihailtavaa, että ylikulutusta vastustetaan ja sääs-
täväiset elämäntavat nostetaan esimerkillisiksi kerskai-
levan luksuksen esittelyn sijaan. Asiassa on kuitenkin 
muutamia ongelmallisia puolia. Berliiniläisessä pakka-
uksettomassa kaupassa vessapaperirulla maksoi lähes 
kaksi euroa, moninkertaisesti muoviin pakattuun ver-
rattuna, eikä näillä perillä moisia liikkeitä ole vielä edes 
nähty. Nollahukka tuntuu siis olevan ensisijassa vaurai-
den kaupunkilaisten harrastus. 

Valtaosa jätteestä on myös jotain muuta kuin kotona 
syntyvää muovi- ja kartonkijätettä. Olemme kaikki kietou-
tuneet kulutuksemme kautta valtaviin ympäri planeetan 
ulottuviin tuotantojärjestelmiin, jotka tuottavat jätettä. 
Voisi jopa sanoa, että kuluttaminen tarkoittaa tulevaisuu-
den jätteen lisääntymistä, joko konkreettisena massana 
tai hiilidioksidipäästöinä. 

Lasipurkin ideana on näyttää kaikki henkilön kerryt-
tämä kierrättämätön jäte. Kierrätyskään ei kuitenkaan 
ole ongelmaton tai päästötön tapa käsitellä jätteitä. 
Materiaalit heikkenevät uudelleenkäytössä, eikä useis-
ta muovilaaduista koostuvista pakkauksista saada hyö-

Jäte kuuluu kaikille
tykäyttöön kaikkea. Tuotantoprosessin aikana syntynyt 
tai kierrätysastiaan laitettu jäte pyyhitään pois, pyritään 
tekemään näkymättömäksi. Miltä omat lasipurkkimme 
näyttäisivät, jos niihin kerääntyisivät kaikki välillisesti-
kin aikaansaamamme hiilidioksidipäästöt tai kaivosten 
tuottama murske, joka on väistämätön osa metallien 
tuotantoprosessia.

Kulttuurintutkija Gay Hawkins on kuvannut nykyistä 
jätesuhdettamme kieltämiseen perustuvaksi. Haaveilem-
me maailmasta, jossa jätettä ei ole. Se on puhdas, kaunis, 
eettinen ja esteettinen, mutta lopulta pelkkä moderni 
fantasia. Tosiasiassa yhdenkään ihmisen tuottama jä-
temäärä ei mahdu lasipurkkiin, eikä jätteiden tietyn-
laisella käsittelyllä voi tehdä tyhjäksi tähän maailmaan 
jättämää jälkeään. 

Helsingin Sanomissa tekemämme laajan kyselytut-
kimuksen eräässä osiossa ihmiset saivat kirjoittaa jät-
teeseen liittyvistä tunteistaan. Ällötyksen ja inhon si-
jasta vastauksissa korostui velvollisuudentunne, mutta 
myös raivo sai paljon mainintoja. Usein kielteiset tunteet 
kohdistuivat itse jätteen sijasta toisiin ihmisiin. Syyllisiä 
olivat esimerkiksi köyhät, sinkut, julkkikset tai naapurit. 

Jätteiden henkilökohtainen välttely ei välttämättä 
vähennä niiden kokonaismäärää. Jäteongelman hillitse-
miseksi on tehtävä poliittisia ja laillisia uudistuksia sekä 
kokonaisten tuotantojärjestelmien ja infrastruktuurien 
uudelleenrakentamista. Omasta elämästä on toki hyvä 
aloittaa, mutta samalla on muistettava, että olemme 
tässä liemessä yhdessä. ❖

Kirjoittaja työskentelee sosiologian tutkijana Lapin yliopistossa Suomen Akatemian rahoittamassa Jäteyhteiskunta-projektissa.
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PUHEENJOHTAJALTA

Teksti Ildikó Lehtinen
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Koristekuvioiden symboliikka on kiehtovaa. Miksi koris-
taa pukuja kirjontakuvioilla, miksi ikkunapuitteita kar-
vileikkauksin? Koristekuvioiden alkuperästä on useita 
selityksiä. Toiset näkevät niissä juuria omistusmerkeistä, 
toiset kansallisuuteen viittaavia merkityksiä. Osa tutki-
joista taittaa peistä kuvioiden esteettisen arvon, toiset 
taas niihin ladattujen yliluonnolliselta suojelevan voiman 
puolesta. Usein ihmetellään, miten täsmälleen sama ku-
vio saattaa löytyä vaikkapa karjalaisesta tai keskiaasia-
laisesta tekstiilistä. 

Edelleen sukanvarsia neulotaan kuviollisiksi ja vi-
noneliöt, erilaiset ristit, sisäkkäiset ympyrät sekä muut 
geometriset aiheet koristelevat käyttötekstiilejä. Sy-
dämet, kukot, linnut, lehdet ja kukat löytyvät niin ikään 
esimerkiksi kintaista ja villapuseroista. Kauneuden aisti 

Luonto innoittajana
on tallella, ja olemme valmiit uhraamaan aikaa saadak-
semme aikaan kauneutta, arjen kauneutta.

Nuori arkeologi ja kansatieteilijä Axel Olai Heikel hä-
keltyi mordvalaistyttöjen käsityötaidosta samoillessaan 
Keski-Venäjällä kesällä 1884. ”Joka arkipäivä näkee aina 
joitakuita naisia istumassa talon edustalla joko penkillä 
tahi kadulla ompelemassa kuosia eli kuvia palttinakan-
gaspalaan, joka sitten valmiina neulotaan viitan hihaan.” 
Hän osti laajan kokoelman kirjontakoristeisia pukukap-
paleita Suomen kansallismuseon kokoelmiin. Suuritöisen 
kirjonnan alkuperästä hän kirjoitti näin: ”Mordvalaistyttö 
käy joen rannalle tarkastamaan niitä viivoja, joita mur-
tunut jää saa aikaan tulvan aikana keväällä, joka onkin 
paras ompeluaika.”

Heikel innostui sukukansojen käsitöistä niin paljon, 
että hän innosti myös suomalaisnaisia ompelemaan 
mordvalaisten ja marien kuvioiden mukaan. Ensimmäiset 
mordvalaiset kuvio-ohjeet julkaistiin 1897 Kodin ja Yhteis-
kunnan liitteinä. Salme Setälä kuvaili, miten harrastus le-
visi joka kotiin. ”On mahdoton arvioida sitä innostunutta 
käsityön kirjojien määrää, joka niihin aikoihin kumartui 
palttinapöytäliinojen yli ja pisteli erivärisillä kiiltolangoil-
la risti-, varsi- ja ketjupistoin kaikkina vapaa-aikoinaan, 
ja peitti kotinsa pöydät, piirongit, etasäärit värikkäillä 
käsitöillä.” Uskoakseni näitä luku- ja ompeluseurojen 
kirjontöitä löytyy edelleenkin joidenkin kotien kätköistä.  
A. O. Heikelin tytär, Kerttu Heikel käytti isänsä kirjonta-
malleja opetustyössään Kuhankosken opetuskodissa 
Laukaassa. Leena Luokomaan mukaan näitä malleja on 
yhä käytössä Jyväskylässä Ammattiopisto Spesiassa.

Entä minun kokemukseni? Tutkimusmatkoilla-
ni 1990-luvulla muutamissa marikylissä iäkkäät naiset 
osasivat luetella kuvioiden merkitykset. Hääliinoihin oli 
ommeltava onnea tuottava lootuskukkaa muistuttava 
kuvio. Miesten ja naisten paidan selkämyksissä komeile-
vien vinoneliöiden uskottiin suojelevan pahalta silmältä 
eli yliluonnollisilta voimilta. Naista suojeltiin miehustaan, 
miestä taas paidan helmaan ommeltavin kuvioin. Nyt ma-
rilaispuvuissa on värikästä kukkakuviollista kirjontaa, ja 
mallit otetaan toisilta eikä niiden merkitystä enää selos-
teta. Kysymykseen, miksi silti ommellaan kirjontakuvioita, 
saa yleensä vastaukseksi ”täytyyhän elämässä olla jotain 
kaunista!” Niinpä! ❖

Kirjoittaja on Kalevalaisten Naisten Liiton hallituksen puheen-
johtaja.
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Mistä uusia kalevalaisia naisia? 
Kalevalaisissa naisissa perinne elää ja voi hyvin – ja miksi? Siksi, 
koska emme kaihda modernia teknologiaa ja katseemme suuntau-
tuvat tulevaisuuteen mennyttä unohtamatta. Perinne on aina ollut 
vaikutuksille altis ja jo sen vuoksi jatkuvassa muutoksessa. Perinne 
ei pysähdy, kuten eivät myöskään kalevalaiset naiset!

Kalevalaisten Naisten Liiton jäsenkyselyssä (2020) lähes puolet 
vastaajista koki jäsenhankinnan kehittämisen tärkeäksi. Projektinhal-
linnan opiskelija Linnea Jämsä laati sen pohjalta uudet jäsenhankin-
taohjeet yhdistyksille. Jäsenhankintaa suunniteltaessa mieti, miltä 
yhdistys näyttää ulkopuolelle ja minkälaisen kuvan yhdistyksestä 
haluatte antaa. Vastaako toiminta mahdollisten uusien jäsenten odo-
tuksia? Loistava keino jäsenhankinnan vauhdittamiseen on mielen-
kiintoisen toiminnan järjestäminen sekä tehokas ja kutsuva viestintä.

Kalevalaisten naisten voimavaroja ovat ehdottomasti rakkaus 
kansanperinteeseen ja yhteisöllisyys. Miten voisit tuoda sitä esiin? 
Kiinnostaisiko retki muinaisille voimapaikoille tai sieniä keräämään, 
tarinapiirit Kalevalaan liittyen, kansallispukujen tuuletus ja kansan-
perinteeseen tai koruihin liittyvät luennot? 

Korona-aika on muuttanut toimintaa. Etäosallistuminen on nyt 
kuitenkin uusi mahdollisuus niille, joille välimatkat ja ajanpuute ovat 
aiemmin hankaloittaneet mukaan tuloa. Nyt on hyvä aika suunnitella 
kiinnostavaa kalevalaista toimintaa, sillä sille tulee olemaan iso kysyntä, 
kun voimme jälleen tavata toisiamme – ja uusia jäseniä – vapaammin.

Hauskasta toiminnasta kannattaa pitää ääntä! Moni uusista jä-
senistä kertoikin liittyneensä kalevalaisiin naisiin tuttavan kutsusta. 
Hyödynnä siis puskaradiota! Kalevalaisuutta voi nykyaikaistaa hyö-
dyntämällä sosiaalista mediaa. Kerro uusille myös Liiton tarjoamista 
jäseneduista (esim. Kalevala-korut -20 % ja SKS:n kirjat -25 %). Kysy 
haluaako mahdollinen uusi jäsen olla osana laajempaa naisverkostoa, 
johon pääsee helposti mukaan paikallisyhdistyksen kautta? Vetoa 
tunteisiin ja kulttuuriperintöön! 

Syksyllä seuraa jatkoa jäsenhankintaohjeisiin: apunamme ovat 
myös Joensuusta Karelia Ammattikorkeakoulun matkailuopiskelijat, 

Pidetään yhdessä  
perintö elävänä!
Osta Kalevala-koruja, tuet Kalevalaisten Naisten Liiton työtä suoma-
laisen kulttuuriperinnön hyväksi. Liiton rahoitus tulee pääosin Kale-
vala Korun osingosta, jonka suuruus riippuu vuosittain korumyyn-
nin tuloksesta. Anna tukesi kotimaiselle työlle ja elävälle perinnölle!  

Kalevalaisten naisten etukoodi on KORU21

Kalevalaiset naiset saavat – 20 %:n ostoedun Kalevalan verkkokau-
passa: https://www.kalevala.fi/ ja omissa myymälöissä Helsingissä 
(Keskuskatu 1 ja Kalevala Outlet & Experience, Hankasuontie 11).

Kalevalainen nainen ottaa selfie-kuvaa.

Kuva Ritva Laitinen

”Moi,  
olen just menossa  

tuulettamaan pukua. Ens viikolla 
menemme retkelle Perniön  

sormuksen löytöpaikalle.  
Liity sinäkin mukaan  
kalevalaisten naisten  

toimintaan!”

joilta saamme palvelumuotoilun keinoin vinkkejä uusien kohderyhmi-
en löytämiseen ja uusien jäsenten rekrytoimisiin. Kenet Sinä haluat 
kutsua mukaan kalevalaisiin naisiin?

Jäsenhankintaohjeet: www.kalevalaistennaistenliitto.fi/liity-jaseneksi/

AJANKOHTAISTA

Teksti Linnea Jämsä, Sirpa Huttunen ja Tarja Kupiainen
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Osmatar Tuulikki Karhunen  
in memoriam 
Kuopion Kalevalaiset saivat odot-
tamattoman suru-uutisen: Rakas-
tettu kunniapuheenjohtajamme 
Tuulikki Karhunen on jättänyt mei-
dät 28.1. ja siirtynyt tuonilmaisiin.

Tuulikki syntyi 8.2.1940 Syvän-
niemellä Karttulassa. Hän pääsi 
ylioppilaaksi Kuopion tyttölyse-
osta, opiskeli suomen kieltä ja 
kirjallisuutta sekä englantia Hel-
singin ja Joensuun yliopistoissa, 
valmistui filosofian maisteriksi ja 
toimi äidinkielen ja kirjallisuuden 
lehtorina Kuopiossa.

Tuulikki Karhunen teki merkit-
tävän osan työurastaan Kuopion 
Lyseon lukiossa. Rakkaus kirjalli-
suuteen ja kulttuuriin näkyi hä-
nen työssään. Hän oli Lyseon kan-
sainvälisen IB-linjan ensimmäinen 
kirjallisuudenopettaja sekä Kei-
sarillisen Opeteatterin tuottelias 
käsikirjoittaja ja ohjaaja. Tuulikki 
oli myös luomassa lukiolaisille val-
takunnallista puheviestintätaito-
jen päättökoetta.

Opetustyön ohessa Tuulikilla 
riitti tarmoa erilaisille luottamus-
töille muun muassa Kalevalaisis-
sa Naisissa. Liitto palkitsi hänet 
korkeimmalla kunniamerkillään 
Osmansolmulla.

Tuulikki toimi kahdessa eri jak-
sossa kuusi vuotta kerrallaan Kuo-
pion Kalevalaisten puheenjohtaja-
na sekä kuusi vuotta Kalevalaisten 
Naisten Liiton hallituksessa sekä Pirran toimitusneuvostossa. Emme 
enää näe Tuulikin pirtsakoita kirjoituksia jäsenlehdessämme Pirrassa.

Kuin Louhi. Pohjolan emäntä, kokosi Tuulikki katraansa, neljä 
tytärtä puolisoineen ja yhdeksän lastenlasta rakkaaseen Karttulan 
kesäpaikkaan Karhunpesälle, jossa luonnon keskellä viihtyi viimeisinä 
vuosinaan Nallensa kanssa lähes vuoden ympäri. Suurperhe olikin 
Tuulikin elämän keskipiste. 

Tuulikki, kiitos, että olit ystävämme! Muistosi ei himmene!

Teksti Liisa Kiianlinna,  
Kuopion Kalevalaiset

Leena Asp-Rinne eläkkeelle 
Liiton toimistosihteeri Leena Asp-Rinne jää eläk-

keelle kesäkuun alussa. Hänen viimeinen työ-
päivänsä oli 27.4. jolloin hän jäi vuosilomalle. 
Kiitämme Leenaa kahdeksan vuoden ystäväl-

lisestä ja avuliaasta työpanoksesta toimiston 
asiakaspalvelussa. Toivotamme Leenal-
le leppoisia eläkepäiviä ja hyvää jatkoa!

Leenan sähköpostiosoite ja puhelin ei-
vät ole enää käytössä. Voit lähettää ei-kii-
reellisiä viestejä Liittoon osoitteeseen:  
toimisto@kalevalaistennaistenliitto.fi. 

Toiminnanjohtajan yhteystiedot:  
sirpa.huttunen@kalevalaistennais-
tenliitto.fi ja puh. 050 520 1314. 

Kalevala Korun kulttuurisäätiö 
jakaa noin 180 000 euroa  
apurahoja
Kalevala Korun ja Kalevalaisten Naisten Liiton perustama Kalevala Ko-
run kulttuurisäätiö tukee vuonna 2021 muotoilun alan tutkimusta kes-
tävän kehityksen näkökulmasta, taiteilija Marita Liulian Suomi-Japani 
taideprojektia sekä Minna Canthin kotitalon kunnostamista. 

Kulttuurisäätiö jakaa lähes 180 000 euroa apurahoina ja lahjoi-
tuksina seuraavasti:  

164 000 euroa lahjoituksena nelivuotiseen väitöskirjatutkimuk-
seen Aalto-yliopiston muotoilun alalla. Työn aihe käsittelee kestävän 
kehityksen ja tulevaisuuden muotoilun kysymyksiä. 

10 000 euron apuraha taiteilija-ohjaaja Marita Liulian Kaukokai-
puu-nimiselle Suomi-Japani taideprojektille. Kaukokaipuu-taideprojekti 
on valokuvista ja tarinoista koostuva näyttely, joka tullaan esittämään 
Suomessa ja Japanissa. Liulian kiinnostuksen kohteena ovat myytti-
set hahmot ja heidän tarinansa, erityisesti suomalaisen ja japanilaisen 
mytologian naishahmot ja -jumaluudet.

5 000 euron lahjoitus Kuopiossa sijaitsevan Minna Canthin koti-
talon Kanttilan kunnostamiseksi. Kanttilaa kunnostetaan kulttuurin, 
taiteen ja tieteen kohtaamispaikaksi. 
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Kuvassa Nina ja Alpo Sailo Lallukan ateljeessa Helsingin Töölössä. 

Tulossa
Kalevalaisten Naisten Liiton vuosikokous  
pidetään Helsingissä lauantaina 25.9.2021.
Katso tarkempi ohjelma:  
www.kalevalaistennaistenliitto.fi

Kudelma-seminaari Heinolassa lauantaina  
13.11. 2021. Heinolan Kalevalaiset Naiset 
järjestää yhdessä Heinolan kaupunginmuseon 
ja Kudottu Elämä -hankkeen kanssa kaikille  
avoimen loppuseminaarin. 

Elsa Heporaudasta kertova kesäteatteri  
”Palava tahto” Puumalan Sahanlahdessa on 
siirretty vuodella eteenpäin kesälle 2022.

Vuosikokousta Joensuuhun ja kulttuuriretkeä 
Ilomantsiin suunnitellaan syksylle 2022.

Kalevalatalosäätiöön  
virtuaaligalleria
Kalevalatalosäätiö on perustettu vuonna 1950 ja sen perustajajäseniä 
olivat muun muassa Alpo ja Nina Sailo. Kalevalatalosäätiön tarkoituk-
sena on rakentaa Kalevalatalo ja ylläpitää sitä kalevalaisen kulttuurin 
muistomerkkinä maassamme ja myös keskuksena niille taiteen ja 
tieteen sekä muun toiminnan edustajille, jotka ovat ottaneet elä-
mäntehtäväkseen kalevalaisen kulttuurin vaalimisen ja kehittämisen.  

Kalevalatalosäätiö suunnittelee tällä hetkellä Virtuaaligalleriaa, 
joka avaa runonlaulajien maailman yleisölle verkossa ja mahdollistaa 
yleisön vierailun virtuaalisesti Nina Sailon ateljeessa Kirkkonummella. 
Alpo Sailon suunnittelema salin pienoismalli saadaan 3D-tekniikan 
avulla rakennettua virtuaalivierailukuntoon. Suunnitteilla on sali, jos-
sa runonlaulajat ovat kuvattuina patsaina ja kulkiessaan pylväikössä 
kulkija voi kuulla kalevalaista runonlausuntaa. Historian dokumentointi 
alkaa myös tänä vuonna. 

Kalevalatalosäätiölle valittiin kevään vuosikokouksessa uusi hal-
litus. Uuteen hallitukseen kuuluu kaksi Kalevalaisten Naisten liiton 
jäsentä; Tuija Saarinen-Härkönen ja Eriikka Sailo. Teksti Eriikka Sailo.

Lisää kiinnostavia artikkeleita 
verkkosivuillamme!
Muistathan, että voit käydä lukemassa verkkosivuiltamme monia 
kiinnostavia artikkeleita, joita et Pirran sivuilta löydä. Sieltä löytyy 
esimerkiksi Marja-Stiina Suihkon kiehtova tarina Vienan Portista ja 
rajavyöhykkeellä sijaitsevasta Kultalähteestä.

www.kalevalaistennaistenliitto.fi

Kuva Sailojen kotialbumi

Sanan mahti somessa
Jos haluat uusia ideoita ja keskustella toisten kalevalaisten naisten 
kanssa, liity Facebookissa meidän omaan ryhmäämme. Se on suljet-
tu keskusteluryhmä vain kalevalaisille naisille. Ryhmä löytyy nimellä 
Kalevalaiset naiset. Sieltä löytyy muun muassa hietajärveläisen Miina 
Huovisen tautien karkotus, jossa loitsun luki Anna-Kaisa Liedes. Sieltä 
voit katsoa myös Amanda Kauranteen runolaulun veden voimasta 
Kalevalan päivän etätilaisuudesta. Ja paljon yhdistysten kuulumisia! 
Ryhmä on tarkoitettu vertaistukeen, verkostoitumiseen ja toiminnan 
kehittämiseen.
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Kalevala ei ole vain koru.  
Se on ikuista voimaa.

Kaaria Design Antonio Mazzamauro

Eilinen ja huominen 
Ajan ja elämän ikuinen jatkumo 
Kultaisen kaaren yhdistämät
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