
Kalevalaisten Naisten Liiton kulttuurilehti 1/2022

Irtonumero 8,75 €

Jenna Kostet ja  
Kalevala-neuleet

Uusi kolumnisti  
Suvi Ratinen

Kansallispukuhiihto 
kasvattaa suosiotaan



SISÄLTÖ 1/22

8

4
❖ Artikkelit 
4  Kirjoitettuja ja neulottuja tarinoita / Kati Lampela
8  "Hiljaa hiihtäen tuloo kaunehin latu"
14  Tummien tarinoiden tulkitsija / Amanda Kauranne
18  Monipaikkainen siirtokarjalaisuus / Terhi Pietiläinen
22  Hautausmaa vierailukohteena / Annamari Lammassaari
26   Kansanrunoaineisto, Kalevala ja laskennalliset menetelmät / 

Kati Kallio
32  Tarinan jäljillä – Morsiuskruunu / Katja Lösönen

❖ Kolumnit
11  Oodi termospullolle / älypuhelimelle / Suvi Ratinen
29  Stiggaa lamppuun edes / Heli Kautonen

❖ Palstat 
3  Pääkirjoitus / Sirkka-Liisa Mettomäki
12  Hetki runolle / Satu Erra
13  Pilviystäviä / Seija Paasonen
17  Maailma 50 vuotta sitten / Sirkka-Liisa Mettomäki
21  Luovasti uutta / Petra Nikkinen
30   Kielestä kiinni / Ymmärrys kielen historiasta kuuluu kaikille / 

Lotta Jalava
35  Kutsumuksena kulttuuri / Henna Paasonen
36   Maalöydöstä koruksi / Mitä rautakauden villa kertoo? /  

Krista Wright
37   Puheenjohtajalta / Monipuolista luovuutta sekä vastuun-

kantoa / Aila Nieminen
38  Yhdistysuutisia

24  Arviot 32
2  PIRTA 1 | 2022



PÄÄKIRJOITUS

Ilmestyy 10.2., 61. vuosikerta, numero 1.
Pirta ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Kannen kuva Kalevalaisten Naisten Liitto

TOIMITUS

Päätoimittaja 
Sirkka-Liisa Mettomäki,  
puh. 040 845 2455,
sirkkaliisamettomaki@gmail.com

Toimitussihteeri 
Petra Nikkinen, puh. 040 521 7772,
nikkinenpetra@gmail.com

Pirran toimitusneuvosto 
Kati Lampela, Katja Lösönen, Merja Leppälahti, 
Karoliina Randelin, Laura Seesmeri

Graafinen suunnittelu 
Mediasepät Studio / Minna Asuja
Painopaikka Lehtisepät Oy

Pirran tilausmaksu 35 euroa / vsk.
Nordea Helsingin Yrityspankki
FI90 2142 1800 0097 33

Pirta 2/2022 ilmestyy 12.5.2022.
Aineiston tulee olla toimituksessa  
30.3.2022 mennessä. 

Osoitteenmuutokset oman yhdistyksen kautta.

Kalevalaisten Naisten Liiton  
kulttuurilehti

Neljäs linja 24, 00530 Helsinki
www.kalevalaistennaistenliitto.fi

Puheenjohtaja Aila Nieminen
aila.nieminen@kalevalaistennaistenliitto.fi

Toiminnanjohtaja Sirpa Huttunen,  
puh. 050 520 1314
sirpa.huttunen@kalevalaistennaistenliitto.fi

Toimisto
toimisto@kalevalaistennaistenliitto.fi

#kalevalaisetnaiset www.kultti.net

4041 0089 PEFC/02-31-170

ISSN 0783-0424

G
ar

y 
W

or
ne

ll,
 S

K
S

VUODEN 2022 teemamme Luovuuden 
alkuvoimaa on aiheuttanut minulle pään-
vaivaa. Metsässä on ollut ihana kulkea ja 
vedessä pulikoida, mutta mitä on luovuus. 
Tätä kiinnostavaa, mutta abstraktia ym-
märrystä pyrimme tänä vuonna etsimään 
ja määrittelemään Pirran sivuilla. 

Jokin aika sitten lehdessä oli juttu, jon-
ka mukaan esimerkiksi Salvador Dalílla ja 
Thomas Edisonilla oli tapana torkahtaa 
hetkeksi, ja käväistyään hetken verran 
tiedottomuuden tilassa he olivat valmii-
ta aloittamaan luovan työnsä. Tätä on nyt 
testattu ja näyttää siltä, että jos nukku-
minen saadaan rajattua vain valveuneen, 
niin sillä oli luovuutta ruokkiva vaikutus.

Minäkin harrastan nokosia, mutta eipä 
ole minulla Dalín tai Edisonin veroisia saa-
vutuksia. Pääni on usein nokosten jälkeen 
ihan tyhjä. Olen kyllä ajatellut, että se ei 
ole paha, vaan paremminkin hyvä asia. 
Kun päässä oikein surraa, niin on hyvä 
pyrkiä sitä rauhoittamaan. Hätäileminen 
ja muodissa oleva multitaskaus tuottaa 
harvoin hyvän lopputuloksen. Toisaalta 
joskus kiire tyrkkii keksimään jonkin uuden 
ratkaisun, joka sitten toimiikin yllättävän 
hyvin. Monilla luovan työn tekijöillä pakko 
ja edessä häämöttävä aikataulu voivat toi-
mia parhaimpina mahdollisina kirittäjinä. 

Romantiikan aatteista lähtien olemme 
usein liittäneet luovuuden taiteilijuuteen, 
koska he luovat jotain uutta – maalauksen, 

Luovuus ja tyhjä pää
runon, koreografian – ja usein tuntuu, että 
ihan tyhjästä ja mielellään vielä suuresti 
kärsien. Tänä päivänä monet taiteilijat 
ovat kylläkin kertoneet työskentelystään, 
että eivät odota erityistä luovuuden het-
keä, vaan että työtä pitää vain tehdä sit-
keästi, kyllä se siitä muotoutuu, jos on 
muotoutuakseen.

Nykyajattelun ja -tutkimuksen mu-
kaan luovuutta voi kuitenkin olla kaikis-
sa ihmisen toimissa. Useinhan luovuus 
ilmenee yksinkertaisesti siinä, että keksii 
toimivan ratkaisun johonkin ihan arkiseen 
ongelmaan.  

Lähdetään siis siitä, että luovuus on 
jonkin uuden synnyttämistä ja että luo-
vuutta on meissä jokaisessa. Sen esiin tu-
leminen voi välillä vaatia itse itsellemme 
asettamamme riman laskemista, rohkeut-
ta, arjen tekoja tai miksei välillä etukäteen 
laadittuja tiukkoja aikataulujakin.  

Kaikkea hyvää, voikaa hyvin!

Sirkka-Liisa Mettomäki
päätoimittaja

Tiesitkö, että laskiaispulla tuli Suomeen 
Ruotsista 1800-luvun alussa? Monissa 
kahvipöytäkeskusteluissa kiistellään vuo-
sittain siitä, kumpi on parempaa: laskiais-
pulla hillolla vai mantelilla.
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Teksti Kati Lampela, kuvat Hannes Merisaari

Kirjoitettuja  
ja neulottuja  

tarinoita
Kirjailija Jenna Kostetista on viime vuosina sukeutunut myös neulesuunnittelija.  

Päivätyönsä Turun linnassa tekevä kansatieteilijä kertoo Kalevalan tarinoita  
suunnittelemissaan neulepaidoissa.

>

nuorille ja aikuisille. Kirjailijaksi Jenna Kos-
tet on kasvanut. Hänen lapsuudenkodis-
saan kirjat ja lukeminen olivat aina läsnä. 

– Tarinat ovat aina olleet tärkeä osa 
elämääni ja oli luontevaa ruveta itsekin 
kertomaan tarinoita. Esikoisromaanini 
julkaistiin vuonna 2014, mutta sitä ennen 
olin ehtinyt kirjoittaa jo monta tarinaa ja 
romaanikäsikirjoitusta.

Kirjailijalle tarinoiden alkusilmuja löy-
tyy niin arjesta kuin menneestä ajasta. 

– Kalevala ja kansanperinne olivat en-
nalta tuttuja opintojeni myötä. Olen hyö-
dyntänyt kansanperinteeseen liittyvää 
tietoutta myös romaaneissani, ensimmäi-

–N
eulesuunnittelijaksi 
päädyin vähän vahin-
gossa, koska korona-
pandemian alkukuu-

kausina työpaikkani Turun linna suljettiin 
yleisöltä ja pidin pois kertyneitä lomapäi-
viä. Koska kaikki menot peruuntuivat, eikä 
sillä hetkellä ollut romaanikäsikirjoitusta 
kesken, päätin toteuttaa yhden haaveista-
ni ja suunnitella itselleni oman villapaidan.

Koronan myötä suomalaiset innostui-
vat neulomaan toden teolla, ja erityisen 
suosituksi tuli neuloa islantilaisia villapai-
toja islantilaisen lampaan villasta. Toisi-
naan lankaliikkeillä oli jopa pulaa suosi-
tuimmista langoista. 

Jenna Kostet oli neulonut aiemmin 
pääasiassa sukkia, mutta villapaidat al-
koivat houkutella vapaa-ajan lisäännyttyä. 
Hän pohti, mikä voisi olla suomalainen 
vastine suosituille islantilaisille neuleille.

Kansatiedettä ja folkloristiikkaa opis-
kelleelle Kostetille vastaus löytyi suoma-
laisuuden ytimestä: hän päätti yhdistää 
Kalevalan ja kotimaiset pienten tuotta-
jien villalangat. Aluksi hän ehkä hieman 
vitsaili kertoessaan, että aikoo neuloa 
Kalevalan läpi. 

– Maailman synty -villapaidan ohjees-
ta alkoi tulla paljon kyselyjä sen jälkeen, 
kun julkaisin kuvan Instagramissa, joten 
rohkaistuin yrittämään ja kirjoitin neu-
leesta ohjeen. Heräsi ajatus, että voisin 
neuloa kaikki Kalevalan runot läpi.

Luonteva kasvu kirjailijaksi

Kirjailijana Jenna Kostet on sanalla sanoen 
monipuolinen: hänellä on yleensä usei-
ta projekteja työn alla. Hän myös liikkuu 
sukkelasti kirjallisuusgenrestä toiseen ja 
kirjoittaa erilaisille kohderyhmille: lapsille, 

”Maaginen realismi 
on lähellä sydäntäni.”
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nen romaanini, nuortenromaani Lauttu-
ri esimerkiksi sijoittuu osittain Tuonelan 
joelle. Suomalaisen mytologian mystinen 
luontosuhde on minusta erittäin kiinnos-
tava ja vietän itse paljon aikaa luonnossa ja 
eläinten kanssa. Minulla on koira ja omistan 
ystäväni kanssa yhdessä islanninhevosen.

Kostetin esikoisromaani voitti Blogis-
tanian Kuopus 2014 -palkinnon ja teos 
oli myös Kuvastaja-ehdokkaana. Hänen 
ensimmäinen lastenkirjansa Ilon Milli ja 
pelon Mölli kertoo pelkojen kohtaamises-
ta ja niiden käsittelystä. Kuvitettu kirja on 
suunnattu noin 5-8-vuotiaille, ja tarinan 
myötä lapsi saa työkaluja pelkojen käsitte-
lyyn. Millin ja Möllin tarina jatkuu kirjassa 
Milli, Mölli ja surunmaalaaja, jossa käy-
dään läpi elämän eteen tuomia suruja ja 
niiden käsittelyä. Tunnetaitokirjat on tun-
nelmallisesti kuvittanut Kaisu Sandberg.

Jenna Kostetin uusin aikuisten histo-
riallinen romaani Margaretan synti sijoit-
tuu 1600-luvun Turkuun. 

– Olen historiantutkijan tytär ja ollut 
koko aikuisikäni museossa töissä, mutta 
vasta nyt, viidennen romaanini kohdalla 
uskaltauduin kirjoittamaan historiaan 
sijoittuvan tarinan. Margaretan syn-
ti perustuu todellisen ihmisen, 
Margareta Kittin elämään 
ja yritin tehdä taustatyön 
mahdollisimman perus-
teellisesti, sillä museo-
alan ihmisenä tiedän, 
miten tarkkoja osa lu-
kijoista on historial-
listen yksityiskohtien 
suhteen.

Margaretan synti 
on saanut innostuneen 
vastaanoton, ja sitä on 
kiitetty erityisesti aika-
kauden asujen sekä Turun 
kuvaamisesta: kaupunki piir-
tyy lukijalle elävästi, sen hajut ja 
äänet voi melkein aistia.
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Jenna Kostet (s. 1984)

• Raisiolainen kirjailija ja 
neulesuunnittelija, kotoisin Turusta.

• Valmistunut Turun yliopistosta 
pääaineena kansatiede, opiskellut 
myös folkloristiikkaa. 

• Työskentelee Turun linnassa.
• Teokset: Lautturi (2014), Marrasyöt 

(2015), Pikimusta, sysipimeä (2017), 
Linnunluisia (2020), Margaretan synti 
(2021); lasten kuvakirjat: Ilon Milli 
ja pelon Mölli (2019), Milli, Mölli ja 
surunmaalaaja (2020)

• Tärkeitä asioita TOP 5: 
Kirjoittaminen, käsityöt, työ museossa, 
hevosen hoitaminen ja kotipihan 
puutarhassa puuhailu.

• Kalevala-projektin kuvapäiväkirja 
Instagramissa: @ihtiriekkoknits.

INFO

Silmukoita ja kirjaimia

Kirjoittaminen on tapa ymmärtää ja tulkita 
ympäröivää maailmaa. Kaunokirjallisuu-
den lukijalle kirjat antavat mahdollisuuden 
päästä kokemaan jotain sellaista, mitä ei 
muuten voisi kokea, kirjojen kautta avau-
tuvat ovet toisiin todellisuuksiin. Jenna 
Kostetin suunnittelemista Kalevala-neu-
leista huomaa hyvin, että hän on luonteel-
taan ennen kaikkea tarinankertoja. 

– Kansatieteen ja folkloristiikan opin-
noista on myös tarttunut mukaan kiin-
nostus suomalaista mytologiaa kohtaan. 
Maaginen realismi on lähellä sydäntäni. 

– Jokaisella neulemallillani on tarina, 
ja kuvioissa pyrin löytämään sellaiset tee-
mat, jotka yhdistyvät valitsemaani aihee-
seen. Osassa mallien kuviosta on pohjalla 
esimerkiksi skandinaavisten ja karjalaisten 
perinneneuleiden teemoja, kuten kärjel-
lään seisovat neliöt ja riimukirjaimista 
ideoidut kuviot. Myös eläinaiheet kiin-
nostavat minua. On ihana nähdä ihmisten 
neuleistani tekemiä erilaisia versiota, eikä 
minua haittaa ollenkaan, vaikka mallejani 
muuteltaisiin ja varioitaisiin. Koen, että se 
on osa käsityöperinnettä.

Kalevalan viidessäkymmenessä ru-
nossa riittää neuleaihelmia. Kansallisee-
poksemme kolmannessa runossa Väinä-
möinen laulaa Joukahaisen suohon. Siitä 
Jenna Kostet sai idean Suolaulu-paitaan, 
joka on ylistyslaulu kotimaan suomaise-
malle. Louhi-paita kuuluu Jennan omiin 
suosikkeihin. Tästä Pohjolan emännän 
nimikkopaidan kuviosta löytyy hedelmäl-
lisyyttä kuvaava riimumerkki ja viisas-
ta naista merkitsevä yleispohjoismainen 
symboli.  

– Neulominen on minulle uusi tarinan-
kerronnan muoto. Aloitan uuden paidan 
suunnittelun aina taustatyö edellä eli ru-
noon ja sen aihepiiriin syventyen. Haen 
inspiraatiota luonnosta ja kotimaisesta 
taiteesta, kulttuuri- ja käsityöperinteestä. 

– Neulesuunnittelijana en koe olevani 
vielä kovin taitava, sillä mallien sarjoitta-
minen eri kokoihin ja villapaitojen istuvuu-

teen liittyvät yksityiskohdat eivät olleet 
minulle ennalta tuttuja. Olen kuitenkin 
tullut siihen tulokseen, että kaiken voi 
oppia, kun tarpeeksi haluaa. 

– Seuraava romaanikäsikirjoitus on 
työn alla, mutta sitä ennen yritän saada 
viimeisteltyä syksyllä 2022 neulekirjaan 
tulevat ohjeet.

Jenna Kostet suosii neuloessaan pien-
ten kotimaisten tilojen käsinvärjättyjä vil-
lalankoja ja luonnon sävyjä. Kun kädenjälki 
näkyy käsialan lisäksi materiaalissa, tulee 
neuleen pinnasta eläväinen. Laadukkaasta 
villasta neulottu paita on kestävä ja eko-
loginen vaate, joka tarvittaessa raikastuu 
tuulettamisella ja tarvitsee vesipesua vain 
hyvin harvoin. Neulojat käyttävät villapai-
taan aikaa runsaasti, silmukka silmukalta 
työ kuitenkin aina etenee. Valmistuttuaan 
neulepaidasta tulee helposti lempivaate, 
joka vain paranee käytössä. Ja kun aihe 
on ikiaikaisen juureva, voi omasta Kale-
vala-neuleesta tulla oman vaatekaapin 
klassikkopaita. ❖

”Neulominen on minulle 
uusi tarinankerronnan 
muoto.”

Tarinat ovat aina olleet tärkeä osa Jenna Kostetin elämää. 
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Teksti ja kuvat Kalevalaisten Naisten Liitto

”Hiljaa hiihtäen 
tuloo kaunehin latu”

Kansallispukuhiihtokauden avaustapahtuma järjestettiin  
Vähässäkyrössä Pohjanmaalla viime joulukuussa. Mukana  
hiihtämässä oli Pohjanmaan alueen kalevalaisten naisten  
lisäksi myös perinteisen hiihtotyylin kuningas Juha Mieto.  
Kansallispukuhiihdon tarkoitus on haastaa suomalaiset  

nauttimaan hiihtämisestä, kansallispuvuista ja talvisesta luonnosta.

V
ähänkyrön jokivarren kansal-
lismaisema täyttyi kansallispu-
vuista ja raikuvasta naurusta, 
kun Pohjanmaan alueen kale-

valaiset naiset avasivat kansallispukuhiih-
tokauden yhdessä Juha Miedon kanssa. 
Lumisen ja kylmän alkutalven ansiosta 

hiihtokausi päästiin avaamaan jo joulu-
kuussa.

Hiihtäjälegenda Juha Mietoa ei tarvin-
nut kauan houkutella mukaan toista ker-
taa järjestettävään tapahtumaan. Perin-
teisessä jussipaidassa viihtyvän Miedon 
mielestä kansallispuku sopii erinomaisesti 

hiihtämiseen.
– Tässä on 

sellaasta sopivaa 
konhoottamista 
eli luovaa hulluut-
ta ja hauskanpitoa, 
Mieto kuvailee.

Jatkossa on tarkoi-
tus, että kansallispuku-
hiihtokauden avaustapah-
tuma järjestetään vuosittain 
eri puolella Suomea. Ensi talvena 
vuoro siirtyy Laukaan Kalevalaisille Nai-
sille Keski-Suomeen. Puheenjohtaja Riitta 
Varpuharju, joko teillä on suunnitelmia 
ensi kauden varalle? 

– No maahiset olen kutsunut ja kaikki 
loputkin laukaalaiset, Varpuharju vitsailee.

– Katsotaan mitä kaikkea ensi talveen 
mennessä keksitään! ❖

Kurikan karpaasin kainaloon pääsivät Paulii-
na Pääkkönen, Marika Syväluoma, Suvi Aho ja 
Riikka Paakkunainen.
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Mikä kansallispukuhiihto?
Kansallispukuhiihto on Kalevalaisten Nais-
ten Liiton tempaus, jonka tarkoitus on haas-
taa suomalaiset nauttimaan hiihtämisestä, 
kansallispuvuista ja talvisesta luonnosta.

Miten osallistun?
Kansallispukuhiihtoon voi osallistua milloin 
ja missä päin tahansa kuluvan talven aika-
na. Pukeudu hiihtoreissullasi kansallis- tai 
kansanpukuun, niiden osiin tai muihin so-
veltuviin perinnevaatteisiin. Ota hiihdostasi 
kuvia ja jaa niitä sosiaalisessa mediassa 
käyttämällä tunnisteita:

#kalevalaisetnaiset #kansallispukuhiih-
to #eläväperintö #nationalcostumeskiing 
#kalevalawomen

INFO

Kaunis auringonpaiste ja kirpeä pakkanen 
kirittivät hiihtäjiä.
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Yhdistys kansallispukuhiihdon takana 
- Vaasan Kalevalaiset
Vaasan Kalevalaiset innostuu ja inspiroituu suomalaisesta kulttuurista ja perinteistä.

Teksti Marika Syväluoma

Menneenä talvena Kalevalaisten Naisten Liiton 
julkistaessa vuoden teeman, Metsän henki – 
Veden Voima, vaasalaiset tunsivat läikehtivää 
iloa; vihdoin olisi aika kansallispukuhiihdolle! 
Yhdistys on järjestänyt vuosittain perinteisen 
kansallispukupiknikin elokuussa, ja mielissä oli 
kytenyt jo jonkin aikaa talveksi vastaava ta-
pahtuma. Talvi toikin mukanaan väkevimmän 
veden voimansa – lumen, jota riitti kuukausiksi! 
Vaikka talvi olisi tarjonnut taianomaisen mil-
jöön tapahtumalle meren jäällä, kokoontumis-
rajoitukset estivät suuremman tapahtuman 
järjestämisen. Vaasalaiset eivät luovuttaneet, 
vaan päättivät luottaa sosiaalisen median voi-
maan. Perinnettä tuunaten puettiin kansal-
lispuvut päälle ja lähdettiin ladulle, kuvattiin 
iloiset hiihtäjät ja lähetettiin haaste koko some-
kansalle #kansallispukuhiihto-aihetunnisteella.

Hanget ja some täyttyivätkin hetkessä vä-
rikkäistä kansallispukuhiihtäjistä ja ilosanoma 
levisi ympäri Suomen. Tapahtuma huipentui 
Kalevalan päivänä, joka julistettiin viralliseksi 

kansallispukuhiihto-päiväksi. Vaasan Kaleva-
laiset päätyivät jopa televisioon Ylen Hiihto-
kuplan ehdokkaaksi. 

Ikimuistoisen ja riemukkaan talven jälkeen 
arvannette, että kevään saapuminen oli vaasa-
laisille haikeaa ja seuraavaa talvea odotettiin 
innolla. Hiihtohaaste jatkuu tietysti kuluvana 
talvena ja Vaasan Kalevalaiset starttasivatkin 
jo joulukuun alussa uuden kauden Vähänky-
rön kulttuurimaisemissa yhdessä Juha Mie-
don kanssa. 

Hiihdot siis jatkuvat ja jokunen muukin uusi 
juttu on jo työn alla. Vaasan Kalevalaiset kan-
nustaakin kaikkia yhdistyksiä aktivoitumaan 
sosiaalisessa mediassa. 

– Jakakaa kuvia ja videoita toiminnas-
tanne, keksikää vaikkapa erilaisia haasteita ja 
kilpailuja tai perustakaa blogi. Siten teemme 
myös yhdessä kalevalaisia naisia näkyväksi. 
Virtuaalisella toiminnalla tavoitamme uusia jä-
seniä ja jaamme perinnetietoutta kaikille, jotka 
sosiaalisen median virtoja seuraavat, neuvoo 

Vaasan Kalevalaisten innokas somettaja ja 
jäsenvastaava Maikki Syväluoma. 

– Jos omassa yhdistyksessä ei löydy osaa-
mista, voimme mielellämme opastaa alkuun, 
hän lupaa. 

Vaasan Kalevalaisiin on tullut viime vuosi-
na paljon uusia jäseniä, ja yhdistys on ottanut 
kaikki vastaan avosylin. Yhdistyksen kehittä-
misen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että 
jäsenten vahvuudet kartoitetaan ja heidän 
monipuolinen osaamisensa valjastetaan aidosti 
toiminnan kehittämiseen. Tällöin yhdistykses-
sä toimiminen on jokaiselle mielekästä ja into 
yhteiselle tekemiselle säilyy. ❖

Kirjoittaja on Vaasan Kalevalaisten varapu-
heenjohtaja.

Hyvä on hiihtäjän hiihdellä! Kuvassa Vähän-
kyrön kirkkoherra Petri Hautala (vas.), Riikka 
Paakkunainen, Marja-Leena Tuomola, Marika 
Syväluoma, Pauliina Pääkkönen, Suvi Aho ja 
Juha Mieto.
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KOLUMNI

Suvi Ratinen

KUIN OHIKIITÄVÄ väkeväsieluinen lintu, luonnehtii kirjai-
lija Aino Kallas inspiraatiota: sen vangitsemiseksi pitää 
olla hiljaisuutta ja yksinäisyyttä. Ja jottei se pyrähtäisi 
pois, vaan viihtyisi, pitää sielun lattia siivota roskista ja 
seinät eristää tiiviiksi.

Kallas oli ympäristöherkkä taiteilija. Luomispaikaksi 
usein tosin kelpasi rähjäinen majatalo, jonka hatarien 
seinien läpi työntyi humalaisten möykkä, tupakan-
katku ja hengityksen huurtumaan saava pakkanen. 
Tärkeintä oli, että hän – pikkulasten ylirasittunut 
äiti – sai olla yötä myöten yksin.

Julkaisin viime vuonna tietokirjan Omat huo-
neet, joka käsittelee Aino Kallaksen ja hänen ai-
kalaistensa kirjailijanaisten luovuuden puitteita. 
Heidän päiväkirjoistaan ja kirjeistä, haastatteluista 
ja elämäkerroista kuuluva kaipaus yksinoloon ja hil-
jaisuuteen on suorastaan riipaisevaa. 

Elsa Heporaudan kirjailijan ura käynnistyi sairaa-
lakaranteenissa, kun hän ei saanut viikkokausiin tavata 
läheisiään, lapsiaan tai puolisoa. Vasta silloin luovuus, 
patoutunut alitajunta pääsi purkautumaan. Myös Kallas 
koki kolme kuukautta keuhkotautiparantolan eristyksissä 
käänteentekevänä keitaana taiteelleen.

Kallas etsi jatkuvasti paikkoja, joissa työlle voisi antau-
tua täysin, päästä vaikka transsiin asti. Ympäristöä, jossa 
unohtaa ympäristö, tavoitteli myös Maria Jotuni tyhjässä 
hiljaisessa kaupunkikodissaan, josta oli lähettänyt muut 
perheenjäsenet pois. Hän pyrki kirjoittaessaan irtautu-
maan itsestään ja sulautumaan johonkin suurempaan.

Jo menestys-Niskavuoria kirjoittanut kuusikymppinen 
Hella Wuolijoki joutui maanpetossyytöksen takia 16 kuu-
kaudeksi vankilaan. Hän oli tottunut luomaan tekstejään 
sihteerille sanelemalla, loikoillen itse silkkityynyjen seas-
sa koreassa pylvässängyssä hulppeassa kartanossaan.

Vankisellissä piti tyytyä kapeaan metallisänkyyn, 
ohueen patjaan, jakkaraan työpöytänä ja vain muuta-
miin kirjoihin. Täydellisen askeettisessa ympäristössä 
oli käännyttävä muistojen ja mielikuvituksen puoleen, ja 
kas: karkeat betoniseinät alkoivat kaatua, lukot avautua.

Niukkojen aistiärsykkeiden keskellä Wuolijoki iloitsi 
suorastaan oppivansa kirjoittamaan. Syntyi maanisesti 
muistelmia, näytelmiä, tuokiokuvia vankilasta. Sellin ka-
ruuteen tuotu termospullo kirvoitti oodin, se oli hohtavan 
värikäs viesti vapaasta maailmasta.

Oodi termospullolle / älypuhelimelle

Kirjoittaja on Keski-Suomessa syntynyt helsinkiläistynyt kirjailija, joka inspiroituu tyhjistä tiloista ja turhan karsimisesta.

Kuva Milla
 von Konow / 

Ta
m

m
i.

Vuosisadan takaiset kirjailijanaiset toteuttivat luo-
vuuttaan sen ajan perhemallien ja politiikan, asumis-
kulttuurin ja rakennusten puitteissa. Kaikissa niissä on 
vuosikymmenten myötä tapahtunut muutoksia – myös 
yksinäisyyteen eristäytymisessä, vaikka tarve sille tus-
kin on hävinnyt.

Entä jos Heporaudalla tai Kallaksella olisi ollut sai-
raalassa seurana älypuhelin? Tai Wuolijoella vankilassa? 
Olisiko alitajunnan räjähdyksenomaiselle purkautumi-
selle ollut samalla tavalla tilaa? Olisiko kännykkä kou-
rassa estänyt syvää uppoutumista omaan mieleen, kun 
WhatsApp, Twitter ja is.fi olisivat vanginneet huomion? 

Voihan olla, että pitkä karanteeni kaksin kännykän 
kanssa synnyttäisi oodin juuri älypuhelimelle. Tuolle 
ihmeelliselle välineelle, joka auttaa luomaan yhteyttä 
toisiin ihmisiin ilman fyysistä läheisyyttä ja ilmaisemaan 
ajatuksiaan ohi kustantamoiden ja lehtien julkaisukyn-
nyksien ja -muurien.

Luovuus, tuo ohikiitävä väkeväsiipinen, keksii kyllä 
aina uudet hautomispaikat ja lentoreitit. ❖
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HETKI RUNOLLE

Valitsemani runo on Hetkenä minä -runoteoksen kolmannesta osastosta. Runo on minusta vähän hupsu, ja esitän sitä mielelläni. Hetkenä  
minä on teos, joka ihmettelee näkökulmia ja identiteettejä; tässä runossa puhuja asettaa pohdintojensa taustalle tunnettuja tarinoita maail-
man synnystä. 

Satu Erra (s. 1979) on Berliinissä asuva runoilija, lausuja ja opettaja. Hetkenä minä (Poesia 2021) on hänen esikoisrunoteoksensa. Aikaisemmin 
hän on muun muassa kirjoittanut lasten tietokirjan yhdessä puolisonsa kanssa sekä väitellyt lukiolaisten kirjoittamisesta.

Yhdessä alussa valtava kita ja toisessa vetten päällä jumalaton tyhjyys
jotka myöhemmin kertovat tarinoita tekevät huolellisesti ja kiivaasti 
tarkkanäköisiä muistiinpanoja kokonaisuuden kannalta olennaisista hetkistä

 olivatko hänen puunsa
       olivatko hänen lintunsa hänenkö olivat ja sulistako kynät
    maan rakosistako hänen kotitalonsa kasvoi vai 
              kaupunkiko teki rakoja ja vettenkö päällä
                      tyhjyyskö
               todellako

kun ajattelee tulee merkillinen ikävä ja geneerinen ikävä

merkillinen on täsmällinen mutta geneerinen velloo edestakaisin se on 
aalto joka ei tiedä ja hän on
minä alkaa toteutua ja käsiala on niin kaunis ettei siitä saa selvää.

12  PIRTA 1 | 2022



Teksti Seija Paasonen

PILVIYSTÄVIÄ

”Valkoiseen pakettiin puristetut hahmot kielivät talven kulusta. On ollut suojasäätä ja 
pakkasia. Välillä sumupilvet ovat peittäneet vaaran lakia ja kosteutta on takertunut pui-
den oksille. Toisinaan lumisateet ovat pyyhkäisseet tienoon yli ja kasvattaneet vaaleaa 

kuorrutusta. Raskas tykky painaa oksia maata kohti, ja vasta keväällä paljastuu, miten pa-
hasti talvi on tienoota runnonut.”

Pekka Halonen, Talvimaisema Kinahmista, 1923, Ateneum
Kuva: Kansallisgalleria

Kirjoittaja on luonnontieteilijä ja tietokirjailija, joka on kiinnostunut laajasti luonnonilmiöistä maankuoren sisältä avaruuteen asti.  
Hän ihailee taidetta luonnossa ja luontoa taiteessa – meteorologina varsinkin säitä ja pilviä.
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K
eskiajalla syntynyt balladipe-
rinne elää populaarikulttuuris-
sa edelleen.

– Balladi on yksinkertaistet-
tuna laulettu tarina, joka on tunnelmal-
taan tai puitteiltaan usein traaginen. Tyy-
pillisin balladin aihe on rakkaus, mutta 
siihen liittyy myös kuolema. Nämä tum-
masävyiset tarinat kiehtovat ja kauhis-
tuttavat meitä vuosisadasta toiseen. Jos 
tarkastelemme, millaiset televisiosarjat tai 
kirjat meitä kiinnostavat, ovat ne dekkarei-
ta ja murhamysteereitä. Tarinoiden kautta 
voimme käsitellä pelottaviakin aiheita tur-
vallisesti ja lauluissa ne voi vielä paketoida 
musiikin avulla sellaiseen muotoon, että 
voimme ottaa vastaan vain sen, mitä itse 
haluamme, kertoo Maija Karhinen-Ilo. 

Karhinen-Ilo on tehnyt Sibelius-Aka-
temiaan taiteellisen tohtorintyönsä ot-
sikolla Balladilaulaja, leikaritanssija - 
monitaiteinen näkökulma balladien 
esittämiseen. 

Maija Karhinen-Ilo tunnetaan 
Freija-yhtyeen laulajana, Käpylän 
musiikkiopiston kansanmusiikista 
vastaavana apulaisrehtorina ja lu-
kuisia instrumentteja taitavana muu-
sikkona, joka tekee yhteistyötä muun 
muassa Nukketeatteri Sampon kanssa. 
Itseään hän kutsuu leikariksi. 

– Keskiajalla kiertäneitä monitaitoisia 
muusikoita, ruotsiksi lekare, kutsuttiin 

suomeksi leikareiksi. Jos nykyään tekee 
montaa asiaa, pitää eritellä, että on muu-
sikko, näyttelijä, tanssija… Leikarissa on 
läsnä se kaikki!

Balladien maailmanvalloitus 

Balladi syntyi 1200-luvun Ranskan ho-
vissa, jossa trubaduuriperinteen päälle 
syntyi uusi laulujen laji. Balladit kulkeu-
tuivat hoveista rahvaan pariin ja alkoivat 
levitä ensin ympäri Eurooppaa ja lopulta 
siirtolaisten mukana myös sen ulkopuo-
lelle. Balladi on 800-vuotisen historiansa 
aikana elänyt aina ajassaan, muuttuen yh-

teiskunnan mukana ja siirtyessään uusille 
alueille, mutta samat keskiaikaiset vaikut-
teet ovat niissä edelleen havaittavissa. 

– Balladi luuppaa pieneen henkilö-
määrään ja yhteen tragediaan eli näyt-
tämöllä henkilöitä on yhdestä kolmeen. 
Balladin voi ajatella elokuvallisena tai 
teatterillisena esityksenä, sillä kyse on 
draamasta. Asenne tai kuvakulma on to-
teava, kertojan ääni ei juurikaan tarinoissa 
kuulu, vaan tilannetta katsotaan ulko-
puolelta. Mutta vaikka balladit kertovat 
tarinan tunteilematta, ne vetoavat tuntei-
siin. Ehkä niissä jää omalle kokemukselle 
enemmän tilaa? 

– Keskiajan balladeissa käytettiin niitä 
laulavalle ja tanssivalle yhteisölle tuttuja 
symboleita ja metaforia, balladiformuloi-
ta. Esimerkiksi kukkaseppele, jonka neito 
antoi miehelle, symboloi neitsyyttä.  Em-

me enää ymmärrä kaikkea symboliik-
kaa, mutta osa kuvastosta on edelleen 

tuttua. Nykyäänkin dekkareissa usein 
kuolee juuri nuori, vaaleahiuksinen 
nainen, joka edustaa viattomuutta.

Suomalainen balladi 

– Hyvät laulut ja muodit ovat aina liik-
kuneet kulttuurista toiseen. Asiat, joi-

ta nyt pidämme hyvinkin suomalaisina, 
voivat alkujaan olla mistä päin tahansa 
maailmaa. Silti ilmiöt saavat aina oman 

Teksti Amanda Kauranne

– Balladit ovat loputon maailma! On kiehtovaa, miten samat tarinat ovat kiertäneet ympäri 
maailmaa ja saaneet paikallisia muotoja, sanoo kansanmuusikko Maija Karhinen-Ilo.

Tummien tarinoiden  
tulkitsija

Kuva Ta
pani Il

o.
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paikallisvärinsä ja luovat uusia, omia pe-
rinteitä, toteaa Maija Karhinen-Ilo. 

Skandinaviassa balladien kulta-aika 
oli 1300-luvulla. Suomenruotsalaisessa 
kulttuurissa näitä keskiaikaisia balladihel-
miä onkin säilynyt, mutta kieliraja ja vahva 
itämerensuomalainen runolaulukulttuuri 
hidastivat balladimuodon leviämistä aina 
1600-luvulle saakka, jolloin balladit al-
koivat vaikuttaa myös suomenkieliseen 
laulustoon.  

– Suomenkielisten balladien kulta-aika 
oli 1800-luvulla ja tässä kirjalliset arkkivei-
sut ovat merkittävässä roolissa. Tuolloin 
”arkkisepot” kirjoittivat uusia balladeja 
aikansa ilmiöistä tuttujen kansanlaulujen 
tai virsien säveliin ja myivät näitä toreilla 
arkeille painettuna. Arkkiveisut levisivät 
myös suullisena perinteenä, sillä lukutaito 
ei ollut vielä kovin yleistä. Arkeille painet-
tiin myös perinteisiä balladeja, jotka oli 
tallennettu suullisesta perinteestä. Suo-
messa tutkija  Anneli Asplund on koonnut 
nämä yhteen ja luokitellut ne kategorioi-
hin. Niihin voi tutustua Suomalaisen Kir-

jallisuuden Seuran julkaisussa Balladeja 
ja arkkiveisuja, vinkkaa Karhinen-Ilo. 

Rakkaudesta ja roistoista 

– Keskiaikaiseen balladiperinteeseen mo-
ralisointi ei kuulu, mutta myöhemmin esi-
merkiksi kirkko on käyttänyt balladeja 
opetusvälineenä näyttämään, mikä on 
oikein ja mikä väärin. 1800-luvun arkki-
veisuissa puolestaan saattoi olla sana- 
sepon kirjoittamana loppukaneettina jo-
tain opettavaista, sillä tuolloin tapahtui 
yhteiskunnallinen muutos rakkauden suh-
teen. Aiemmin sääty ja oma perhe olivat 
määrittäneet kenen kanssa avioitua, mut-
ta 1800-luvun nuoret halusivat itse valita 
puolisonsa ja tätä ilmapiiriä palvelivat niin 
vanhat kuin uudet rakkausballadit. Myös 
uutiset kulkivat arkkiveisujen muodossa 
suusta suuhun, kertoo Karhinen-Ilo.

Asplundin balladikategorioissa siivun 
saavat sankarit ja roistot, legendalaulut 
pyhimyksistä, jotka liittyvät katolisen kir-
kon aikaan Suomessa sekä yliluonnolliset 

tarinat ja kummitusjutut, joista tutuin 
lienee balladi Haamusta ja Marjaanasta. 
Myös sosiaaliset suhteet ja perhesiteet 
ovat saaneet omat kategoriansa. Pieni osa 
aineistosta on ilkalauluja eli humoristisia 
balladeita. Suurin aihe eli rakkausaiheiset 
balladit on jaettu neljään osaan - uskolli-
sen, petollisen, viettelevän ja epäsäätyisen 
rakkauden kategorioihin. 

Balladit ja arkkiveisut -kirjassa on liit-
teenä muutamia runolaulumittaisia bal-
ladeja, kuten Elinan surma. Muualla Eu-
roopassa balladit muodostuvat neljästä 
säkeestä, joista toinen ja neljäs säe rim-
maavat, mutta Suomessa balladit osuivat 
siirtymäaikaan runolaulusta kohti riimil-
listä mittaa.  

– Niissä on paljon persoonallista, se-
kamuotoista laulumittaa. Itse en usein 
edes huomaa, löytyykö balladista riimiä, 
nauraa Karhinen-Ilo.

– Minusta muotoa tärkeämpi on ta-
rina ja kerronnan keinot, kuten dialogi 
ja hyppäyksittäin kohtauksesta toiseen 
siirtyminen. >

”Maija Karhinen-Ilo  
kutsuu itseään leikariksi.”

Kuva Tapani Ilo
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Laulaen ja tanssien 

– Liike on keskeinen osa balladiperinnet-
tä. Balladi-sanakin tulee latinan sanasta 
ballare, tanssia. Keskiajalla taiteet eivät 
olleet eriytyneet eikä yksinkertaisesti ollut 
laulua ilman tanssia tai draamaa. Monis-
sa afrikkalaisissa kulttuureissa tämä on 
vieläkin tyypillistä.

Balladitanssi kasvoi vanhemman caro-
le-tanssikulttuurin päälle. Balladiaskelta, 
kaksi eteen ja yksi taakse, on tanssittu 
Skandinaviassa ketjussa tai letkassa käsi 
kädessä. Färsaarilla balladitanssiperinne 
on säilynyt katkeamatta näihin päiviin 
saakka. Siinä esilaulaja toimii kertojana 
viemällä tarinaa eteenpäin ja tanssijat yh-
tyvät kertosäkeeseen eli refrengiin. Näin 
säilyy yhteisen laulamisen tunne. 

– Olin saanut siitä itse maistiaisen Fär-
saarilla balladikonferenssissa, kun meidät 
vietiin paikallisten kanssa tanssimaan. Siel-
lä kertomukset ovat jopa 80-säkeistöisiä 
sankariballadeja, jotka kertovat muinaisis-
ta Norjan kuninkaista. Pitkien refrengien 
kanssa yksi balladitanssi voi kestää jopa 
puoli tuntia. Eläytyminen tarinaan ja liik-
keeseen välittyi, vaikken osaakaan fääriä. 

– Halusin tuoda tanssiperinnettä myös 
suomenkieliselle alueelle, vaikkei sitä ole-
kaan täällä muinoin tehty, sillä halusin 

ymmärtää millaista on esittää balladeja 
osana laulavaa letkaa. Se yllätti, kuinka 
voimakasta ja kiehtovaa yhdessä pulssis-
sa liikkuminen, laulaminen ja tarinoiden 
kerronta onkaan.

Herkästi ja tarkasti 

Balladeja Karhinen-Ilo esittää edelleen 
tohtorintutkinnon jälkeenkin, mutta ras-
kaita tarinoita pitää myös annostella. 

– Tunti balladeja voi olla raskas ko-
kemus, mutta toisaalta niitä voi käsitellä 
myös kepeästi tai karnevalisoiden ja si-
ten luoda sitä samaa ristiriitaa, jota pe-
rinteisissä balladeissakin on, kun kauhea 
tapahtuma kerrotaankin iloisella sävel-
mällä rallatellen. Duuri- tai mollisävel-
män valitsemalla, tempolla tai musiikin 
sovituksella voi vaikuttaa, miten haluaa 
kuulijaansa liikuttaa. 

Tohtorintutkintonsa viimeisessä kon-
sertissa hän pohti, miten tuoda balladeja 
nykypäivään. Kappaleista ilmestyi myö-
hemmin Kaivo-levy Freija-yhtyeen kanssa. 

Kappaleissa käsiteltiin vaikeita aiheita, 
kuten perhesurmia, itsemurhaa tai Male-
sian kadonneen mysteerikoneen tapausta.  

– Mietin, mitkä olisivat tarinoita, ym-
päristöjä ja aiheita, jotka löytäisin tästä 
ajasta, ja joista voisin tehdä balladin eri 
aikakausien tyylejä hyödyntäen. Kappa-
leiden tekeminen vaati uskallusta ja herk-
kyyttä. Vanhoja balladeita esittäessä voi 
laulaa hurjiakin tarinoita, koska niissä on 
ajan ja vanhahtavan tyylin tuoma puskuri 
tapahtumiin. Mutta jos tuo vaikka lasten-
surman tämän päivän balladiksi, pitää 
miettiä, miten käsitellä aihetta, jotta se 
ei tunnu epäkunnioittavalta. Pitää ensin 
tarkkaan miettiä, voinko, kannattaako ja 
miksi tekisin kappaleen tästä aiheesta. 
Jos se on perusteltua, mietin vasta sitten, 
miten kappaleen toteutan.

Balladi soi edelleen

Balladi elää muissakin genreissä kuin kan-
sanmusiikissa. 

– Nykypopulaarimusiikissa korostuu 
minä-kerronta, mutta jo siinä on balladin 
henkeä, kun lauletaankin objektiivisesti 
muista eikä tuoda itseä kertojana mukaan 
- etenkin jos henkilögalleria pysyy tiiviinä 
ja tarinassa on jokin ristiriita, joka sitten 
ratkeaa onnettomasti! Lisäksi on sellainen 
käsite kuin balladifragmentti, jossa ajatel-
laan, että koko tarinan kertomisen sijaan 
balladeista on irronnut pieniä hitusia, 
joista tulee omia laulujaan. Sillä silmällä 
kun katsoo, niin esimerkiksi J. Karjalaisen 
ja Anssi Kelan tuotannossa on selkeätä 
balladiaineista. Kelan Nummela-albumi 
aloitti Suomessa jopa kokonaisen tarina-
laulubuumin, valottaa Karhinen-Ilo. 

– Hauskasti maailmaa kiertäen ovat 
suomalaisten muusikoiden työkalupak-
kiin voineet balladielementit rantautua-
kin angloamerikkalaisen musiikin parista. 
Yhdysvaltoihin balladiperinne kulkeutui 
etenkin Brittein saarien siirtolaisten mu-
kana. Se muotoutui vähitellen esimerkiksi 
bluesballadin muotoon, jossa balladin kes-
to on jo typistynyt tiiviimmäksi ja mukaan 
tuli minä-kerrontaa. Etenkin tänä päivänä, 
kun vaikutteet voivat tulla mistä vain, voi 
syntyä tällaisia uusioballadeita. Näin bal-
ladi kiertää maailmaa - edelleen! ❖

”Liike on keskeinen  
osa balladiperinnettä.”

Pitkän linjan kansanmuusikot Maija Karhinen-Ilo, Arto Anttila, Matti Laitinen ja Lassi Logrén muo-
dostavat Freija-yhtyeen.

Kuva freija.fi
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Teksti Sirkka-Liisa Mettomäki

MAAILMA 50 VUOTTA SITTEN
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Vuonna 1972

–  Espoon, Kauniaisten ja Kankaanpään 
kauppaloista tuli kaupungit ja Huittis-
ten, Kokemäen ja Parkanon kunnista 
kauppalat sekä Helsingin maalaiskun-
nasta Vantaa-niminen kauppala.

–  XI talviolympialaiset alkoivat Sapporossa 
Japanissa. Suomi jäi ensimmäisen kerran 
kultamitalitta.

–  YK:n pääsihteeri Kurt Waldheim nimitti 
varatuomari Helvi Sipilän YK:n apulais-
pääsihteeriksi.

–  Presidentti Urho Kekkonen nimitti Tu-
run ja Porin läänin maaherraksi kansan-
edustaja Sylvi Siltasen, josta tuli Suo-
men ensimmäinen naismaaherra.

–  Ensimmäiset läänintaiteilijat aloittivat 
työnsä. 

Vuosi 1972: ensimmäinen neljännes

Muistatko?

–  Vuonna 1972 ilmes-
tyi Erkki Ahosen 
tieteisromaani Tie-
tokonelapsi. Romaa-
nissa syntymätön 
lapsi yhdistetään tie-
tokoneeseen ja hänel-
le annetaan sitä kautta 
puhdasta informaa-
tiota, koska hänestä 
halutaan epäitsekäs 
päätöksentekijä yhteis-
kunnalle. Näin siksi, että tutkijoiden 
mielestä yhteiskuntaa hallitsivat liiaksi 
tunteet. Jyrki Ijäs kirjoitti artikkelissaan 
Suomalainen tieteiskirjallisuus (1990), 
että Ahosen Tietokonelapsi ja myöhem-

min ilmestynyt Syvä matka ovat 
uuden kotimaisen tieteiskirjalli-
suuden merkittävimmät teokset.
–  Musiikkipuolella vuoden 1972 

suurin hitti oli Jari Huhtasalon 
Äideistä parhain.

–  Yksi eniten katsojia kerännyt 
elokuva vuonna 1972 oli Veik-
ko Huovisen romaaniin pe-
rustuva Lampaansyöjät, jota 
tähdittivät Heikki Kinnunen 
ja Leo Lastumäki. Elokuvan 
näki ilmestymisvuotenaan 341 
101 katsojaa.

Omat jutut

–  Kalevalaisten Naisten lii-
ton kulttuurivaliokunta 
julkaisi 102-sivuisen Ka-
levalaisten Naisten lii-
ton vuosikirjan Vak-
kanen.

–  Kalevala Korun va-
likoimiin tuli Kar-
kun riipus, jonka 
innoittajana oli 
Karkun Palvialas-
ta löydetty viikin-
kikaudelle ajoitettu 
koru. Karkku.net-sivustolla kerrotaan, 
että ”Karkun koru on aina ollut aarre. Sa-
notaan sen tekevän kantajastaan kau-
niin ja vastustamattoman olennon. Ja 
vaikutus on pysyvä!”

Tilastot kertovat, että vuoden 1972 
alussa sekä pinta- että pohjavesivarat 
olivat niukat ja lunta satoi talven aikana 
hieman tavallista vähemmän. ❖

Muistatko, että vuoden 1972 suosikkinimet olivat Minna ja Mika? Minnaksi nimettiin rapiat tuhat tyttöä ja 
Mikaksi lähes kaksi tuhatta poikalasta.
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Teksti ja kuvat Terhi Pietiläinen

Luovutetusta Karjalasta evakkotaipaleelle lähteneiden yli 400 000 hengen  
siirtoväen joukko on käymässä pieneksi. Siirtokarjalaisille merkityksellisiä paikkoja  

ovat olleet menetetyt kotiseudut Karjalassa, mutta myös omat syntymäpaikat,  
lapsuudenkodit ja evakkopaikat.  

Monipaikkainen  
siirtokarjalaisuus

V
ielä 20 vuotta sitten siirtokarja-
laiset elivät suhteellisen vahvaa 
juurien tutkimisen renessans-
siaan. Kotiseutumatkat ja eri-

laiset heimotapahtumat vetivät vuosittain 
tuhansia ihmisiä kesäjuhlille ja muihin 
tapaamisiin. Puhuttiin siirtokarjalaises-
ta identiteetistä, johon liittyi tietoinen 
kulttuurin haltuunotto ja perinteen vaa-
liminen. Piirakkakulttuuri, saunavastat ja 
kansallispuvut ovat olleet näihin päiviin 
asti elävän perinnön elementtejä, mut-
ta myös moni tapa tai murre on jäänyt 
unholaan. Syinä muutoksille ovat olleet 
niin sodat, muutot, kaupungistuminen, 
maallistuminen kuin yleensä moderni-
soituminen 1800-luvun lopulta alkaen. 
Siirtokarjalaiset ovat olleet ahkeria kult-
tuurinsa tallentajia päämääränään siirtää 
traditionsa jälkipolvilleen. 

Karjalaisuutta monessa paikassa

Tarkastelen karjalaista kulttuuria tällä 
hetkellä monipaikkaisuus-käsitteen kaut-
ta. Yleensä käsitteellä tarkoitetaan yleisty-
nyttä tapaa asua monella paikkakunnalla 
samanaikaisesti, esimerkiksi kaupungissa 
ja maaseudulla tai jopa ulkomailla. Itse 
näen monipaikkaisuuden vielä laajem-
min. Esimerkiksi siirtokarjalaiset, joita 

haastattelimme 20 vuotta sitten muis-
titiedon tallennushankkeessa, kertoivat 
elämästään lapsuudessaan, sota-aikana 
ja uusilla kotiseuduillaan yleensä monien 
paikkojen kautta. 

Siirtokarjalaismuistelijoille merkityk-
sellisiä eivät olleet ainoastaan menetetyt 
kotiseudut Karjalassa, vaan myös sukupai-
kat, syntymäpaikat, lapsuudenkodit, kou-
lunkäyntipaikkakunnat ja evakkopaikat. 
Usein myös uusi kotiseutu oli jäsentänyt 
heidän elämänvaiheitaan. Monipaikkai-
suus oli ylirajaista, eli nykyhetken lisäksi 
paikka menneisyydessä tai rajan takana 
kulki mukana kertomuksessa. Paikat voivat 
olla myös symbolisia ja kuviteltuja, koska 
alkuperäinen paikka oli lakannut olemasta.

Oletin itsekin, että siirtokarjalaisen 
identiteetin taustalla on yksi kotiseu-
tu Karjalassa, kunnes kiinnitin huomio-
ta joidenkin viipurilaishaastateltavien ja 
perheiden asumiseen samanaikaisesti 
kahdessakin paikassa, esimerkiksi maalla 
sekä kaupungissa. Myös käsitykset omas-
ta suvusta ja perheestä rakentuivat mo-
nipaikkaisuuden idealle. Sukua oli usein 
paitsi eri puolilla Karjalaa ja Suomea, myös 
ulkomailla kuten Venäjällä, Puolassa, Nor-
jassa, Ruotsissa ja Ranskassa. Sodan ai-
kana ja jälkeen perheet olivat hajallaan, 
eri paikoissa. 

Kansallispuku – monipaikkainen, 
kansallinen symboli?

Siirtokarjalaisuudessa on käytetty monia 
symboleja, joilla on ilmaistu yhteenkuu-
luvuutta karjalaisen heimon kanssa. Kan-
sallispuvut näyttäytyvät monipaikkaisen 
identiteetin rakentamisen välineinä. Kan-

Hiitolan naisen kansallispuku
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sallispuvut, joita edelsivät aluksi kansan-
puvut, yleistyivät erilaisten kansallishen-
kisen juhlien ja heimotilaisuuksien myötä 
1900-luvun alkupuolella muun muassa 
kaupungeissa. Sodan jälkeen puvusta tu-
li keskeinen karjalaisuuden ”rooliasu” ja 
identiteetin ilmaisin. 

Viipurilaishaastateltavien mukaan 
kansallispuvun käytölle oli monia syitä, 
mutta tärkeintä oli oman karjalaisuuden 
esilletuominen. Turkulaistunut viipurilais-
haastateltava perusteli puvun hankintaa 
ja kertoi samalla oman pukunsa käytöstä: 

”-- mä tein sillon Viipurin puvun itsel-
leni ja heille mä tein tämän Munsalan 
puvun, koska se on semmonen tyttöjen 
puku se on se sininen ruusuhuivinen puku 
ja siihen aikaan, kun nämä isot oli pieniä 
ni oli vielä tämmönen tapa, että pyhäseen 
aikaankin käveltiin kaupungilla pyntät-
tynä ja ja meillä oli sillon appivanhem-

pien auto käytössä ja kun me lähdettiin 
kiertämään Suomen maata, ni sitte me 
puettiin kansallispuvut päälle kun me 
mentiin kaupunkiin—”

Jos kertojalle sopi esiintyä kansallis-
puvussa kaupungilla tai jopa eri puolilla 
Suomea, toiselle se oli ehdoton edelly-
tys tanhuryhmässä toimimiselle. Eräälle 
kertojalle rajakarjalainen feresi oli muo-
dostunut tärkeäksi, vaikkei hänellä ollut 
omakohtaisia kokemuksia tai sukujuuria 
löydettävissä alueelta. Hiitolaisen kansal-
lispuvun hän oli hankkinut ”rakkaudesta 
puolisoonsa”. Kansallispuvun käytössä 

näkyi paitsi kulttuurinen paikkojen moni-
naisuus, kansallisideologinen juonne sekä 
myös oma valinta. Kansallispuvun käyttö 
näytti olleen tärkeää varsinkin sellaisille 
kertojille, jotka olivat identiteetiltään kä-
sityöihmisiä tai jotka harrastivat kuoroa 
esiintymisineen. Mikä ehkä kuitenkin oli 
yllättävintä, kansallispuku ei ollut kaikil-
le kertojille itsestään selvä identiteetin 
rakentamisen ja esittämisen väline. Esi-
merkiksi eräälle kertojista se oli ollut liian 
kallis hankittavaksi. Toinen oli pitänyt sitä 
”nuorten naisten asuna”.

Kansallispuku on vain yksi esimerkki 
kollektiivisesti jaetun kulttuurin moni-
paikkaisuuden ilmentämisestä. Monipaik-
kaisuuden käsitteen avulla voisi valaista 
sellaisiakin siirtokarjalaisuuden alueita, 
jotka eivät ole olleet yhtä vahvasti esillä 
kuin muut. Siirtokarjalaisuuden tärkeä 
piirre on ollut kotiseututietoisuus ja ko-

”Kansallispuvusta tuli 
keskeinen karjalaisuuden 
identiteetin ilmaisin.”
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tipaikan mukaan nimetyt erilaiset yh-
distykset ja ryhmät, jotka kannattelevat 
yhdenpaikan identiteettiä. Kenties ne 
ovat samalla tulleet peittäneeksi moni-
paikkaisuutta yksilön kohdalla? 

Identiteetin ainesosat

Omassa tutkimuksessani olen pyrkinyt 
luomaan monisyistä kuvaa siirtokarja-
laisuudesta, en esittelemään tietyn pai-
kan karjalaisen perinteen vaalijoita, vaan 
eri paikkojen kautta avautuvia merkityk-
siä henkilöille. Melko arkisten asioiden ja 
intressien kiinnekohdat, kuten paikat ja 
niiden ilmiöt ovat olleet tärkeitä, mutta 
aivan yksiselitteistä niiden tulkinta ”kar-
jalaisiksi” ei ole ollut. 

Toisaalta on hyvä muistaa, että mo-
nipaikkaisuus ei ole koskenut ainoastaan 
suomalaisia siirtokarjalaisia, vaan muita-
kin kansallisuuksia tai etnisiteettejä. Kar-
jalaisuuden kuva on itselläni vähitellen 
vaihtunut käsitykseen monien Karjaloi-
den kulttuurisista kerroksista ja monista 

paikoista karjalaisuuden rinnalla, paljolti 
seurauksena kulttuurimme yksilöllisty-
misestä. Mitä enemmän karjalaisuutta 
tarkastellaan yksilötasolla, sen moninai-
semmiksi käyvät myös identiteetin ai-
nesosat. ❖  

 Kirjallisuutta: 
Diasporan Viipuri. Muistojen kaupunki so-
dan jälkeen. Satu Grünthal & Kristiina Korjo-
nen-Kuusipuro 

Heikkinen, Kaija. 2012. Yksin vai yhdessä. 
Rintamanaisten monta sotaa. 

Heikkinen, Kaija. 1996. “Suomen karjalais-
ten identiteetti ja sen alueellinen konteksti. 
Teoksessa Näkökulmia karjalaiseen perintee-
seen, toim. Pekka Hakamies. 

Karjalani, Karjalani, maani ja maailmani. 
Kirjoituksia Karjalan menetyksestä ja muista-
misesta, evakoiden asuttamisesta ja selviyty-
misestä. Pirkko Kanervo & Terhi Kivistö & Olli 
Kleemola toim. Siirtolaisinstituutti.

Karjala-kuvaa rakentamassa. Pekka Suu-
tari toim. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 

Karjala Lahdessa. Marja Huovila & Terhi 
Willman toim. Helsingin yliopiston Koulutus- 
ja kehittämiskeskus Palmenia. 

Raninen-Siiskonen, Tarja 1999. Vieraana 
omalla maalla. Tutkimus karjalaisen siirtoväen 
muistelukerronnasta. Suomalaisen Kirjallisuu-
den Seuran Toimituksia 766. 

”Siirtokarjalaiset  
ovat olleet ahkeria  
kulttuurinsa tallentajia.”

Karjalaisuuden vaalimisen kannal-
ta tärkein instituutio on ollut vuonna 
1940 siirtoväen yhdyssiteeksi ja edun-
valvojaksi perustettu Karjalan Liitto, 
josta tuli 1950–60 -lukujen vaihteesta 
alkaen vielä leimallisemmin kulttuu-
rijärjestö. Järjestö loi tuolloin mallin 
karjalaisen kulttuurin keruulle, elvyt-
tämiselle ja julkaisutyölle, sekä yh-
teistyön erilaisten tutkimuslaitosten 
kautta. 

Tutkimuksen Karjaloina on pidetty 
Pohjois- ja Etelä-Karjalan alueita Suo-
messa sekä Kannaksen, Laatokan ja 
Raja-Karjalan käsittävää Luovutettua 
Karjalaa, Vienan ja Aunuksen alueita 
sekä Tveriä Venäjällä. Rajantakaisen 
Karjalan aineellista kulttuuria, kieltä ja 
elämänmuotoja on tutkittu niin Suo-
messa kuin Venäjällä, Petroskoin yli-
opiston kanssa. 

INFO

Kirjoittaja on Heinolan museoiden museonjoh-
taja ja kansatieteen jatko-opiskelija Historian ja 
kulttuuriperinnön tohtorikoulutus-ohjelmassa 
Helsingin yliopistossa.
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LUOVASTI UUTTA

Teksti Petra Nikkinen, kuvat Elsi Winch

E
lsi Winch on pitkän linjan kalevalainen 
nainen. Ura Kalevala Korussa, jossa 
hän toimi myymälänhoitajana ja 
vastasi muun muassa kansal-

lispuvuista, siivitti hänet liittymään 
Suur-Helsingin Kalevalaisiin Naisiin 
jo lähes kolme vuosikymmentä sit-
ten. Kuten työ korujen parissa, myös 
kalevalaisten naisten toiminta tempai-
si aktiivisen Winchin mukaansa. Tällä 
hetkellä hän toimii yhdistyksen varapu-
heenjohtajana. 

Savolainen juuriltaan, ja nykyään helsin-
kiläistynyt Elsi Winch rakastaa kauneutta ja 
luovuutta kaikessa muodossaan. Korona-
vuodet eivät ole kohdelleet häntä aivan 
lempein ottein, mutta hän on jaksanut 
ammentaa inspiraatiota ja iloa elämään 
konkreettisesti katselemalla ympä-
rilleen. 

– Tuntui, että kuolen tähän pan-
demia-aikaan, kun en saanut tava-
ta ketään. Lukeminen ja musiikki toi-
vat iloa, mutta erityisen iloiseksi tulin 
ryhtyessäni bongailemaan taideteoksia 
omilta kotikulmiltani. Niiden katsominen 
ja kuvaaminen ovat tuoneet valtavasti iloa. 
Nykyään taidehoksottimeni ovat jatkuvasti 
viritettyinä ja huomaan patsaita tai taidet-
ta sellaisissakin paikoissa, joissa en tiennyt 
niiden edes olevan. 

Elsi Winchin lapsuutta leimasi pe-
rinteiden arvostus. Hän tulee pitkäs-
tä jatkumosta käsityöläisiä ja maan-
viljelijöitä. 

– Äitini oli armoitettu käsityö-
ihminen ja taitava ruuanlaittaja. Hän 
kutoi räsymattoja, punapoimintaliino-
ja, ompeli ja neuloi. Hän osti myös Mari-
mekosta kankaita ja valmisti niistä meille 
vaatteita. Kun tuli trikoot, meillä oli koko 
suku puettuna trikooseen. Olisin varmaan 
voinut muuttaa nimeni silloin tasaraidaksi, 
nauraa Elsi. 

Palstalla tutustutaan kalevalaisiin naisiin, jotka inspiroituvat luomalla vanhasta uutta. 

”Tarpeeseen tekeminen inspiroi minua”
Elämä oli rikasta, vaikka perustana oli, että 

sitä elettiin niukasti. 
– Kaikki materiaalit käytettiin aina 

loppuun. Me savolaiset olemme kaski-
kansana siirtyneet aina vähän paikasta 
toiseen. Emme ole siten jääneet pai-
koillemme keräämään varallisuutta, 
kuten vaikkapa Länsi-Suomessa on 

tehty. Olemme eläneet kevyesti ja jous-
tavasti, toimineet tarpeiden mukaan. 

Sama mentaliteetti leimaa Elsi Winch-
in uuden luomista, jossa aina hyödynnetään 
jo olemassa olevaa. Työstettäväksi kelpaavat 
vanhaksi jääneet, mutta edelleen käyttökel-
poiset materiaalit. 

– Teen aina tarpeeseen, ja se inspiroi 
minua. On kyse vaikkapa joulukortista tai 

helmalakanasta, niin jos sellainen tarvi-
taan, silloin otetaan mitä kaapissa on 
ja tehdään, mitä osataan, toteaa Elsi. 

Terveydellisistä syistä neulomi-
nen on jäänyt ja tilalle on tullut om-

pelu. Viimeksi olohuoneen työpöydäl-
lä valmistui upea farkkutilkuista tehty 

helmalakana, joka sekin syntyi, mistäs 
muustakaan kuin tarpeesta. Farkkutilkku-
ja oli kertynyt siinä määrin, että niistä sai 
sekä jalkarahin päällisen että näyttävän 
helmalakanan. Alkufiilistelyt syntyvät en-
sin päässä, sen jälkeen ajatus siirtyy te-
kemiseen. 

– Työ prosessoituu aika pitkälle pääs-
säni ennen kuin aloitan, mutta jalostuu 

aina tekovaiheessa. 
Viime jouluna Elsi Winchin joulu-

kuusen oksilla roikkui kauniita silk-
kisolmioista tehtyjä koristeita, jotka 

kantavat kaunista tarinaa. 
– Tein edesmenneen mieheni sol-

mioista joulukuusenkoristeita, joita lah-
joitin hänen läheisilleen. Koristeet kantavat 
mukanaan monia rakkaita muistoja ja tari-
noita sekä muistuttavat meitä hänestä. ❖

Vanhoista farkuista tehty  
helmalakana ilahduttaa  

kekseliäisyydellään.

Kauniit kuusenkoristeet 
kantavat tarinaa.

Elsi Winch luo vanhasta uutta 
ja kaunista. Työpisteenä tällä 

kertaa oma terassi. 
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Ä
itini (87) asteli varovasti 
muhkuraisella hautausmaan 
polulla. Hautausmaa on 
metsäinen ja vasta viime aikoina 

sieltä on kaadettu valtavia vanhoja puita. 
Nyt hautausmaa on valoisa ja kaunis. ”Ha-
luan näyttää sinulle jotakin”, hän sanoo 
ja lähtee määrätietoisesti kävelemään 
kauemman kohti hautausmaan takaosaa. 

Kuljemme hiljaisuudessa kohti korkei-
den kuusien varjostamaa aluetta. Askelet 
on asetettava nyt yhä varovaisemmin, 
koska hoidetut käytävät eivät yllä tän-
ne asti ja puiden juuret ovat liukkaita. 
”Kuulehan, haluan kertoa sinulle jotain”, 
hän sanoo vihdoin ja seisahdun odotta-
vaisena hänen viereensä. Äitini, 87-vuo-
tias kansalaisyhteiskunnan aktiivinen jä-
sen ja kirjallisuuden suurkuluttaja Inkeri 
Lammassaari alkaa yllättäen kertoa Sylvi 
Kekkosesta. ”Äläpä nyt, kerron pienen 
tarinan”, hän jatkaa, kun utelen syytä tä-
hän pikku kiertokävelyyn suomalaisella 
pohjoisella hautausmaalla. 

– Kun Sylvi oli seitsemänvuotias, hän 
käveli usein yksin läheisen hautausmaan 
kohdassa, jossa oli ränsistyneitä hautoja 

Teksti Annamari Lammassaari

Suomalaisia hautausmaita leimaa puistomainen tunnelma. Ne toimivat paitsi  
tiloina hiljentymistä ja mietiskelyä varten, mutta vetävät kauneudellaan puoleensa  

niin ikään kävelijöitä ja pyöräilijöitä. Hautausmaakulttuuria on käsitellyt teoksissaan  
myös Sylvi Kekkonen.

Hautausmaa 
vierailukohteena

ja hoitamattomia polkuja. Hänelle oli ker-
rottu, että sinne oli haudattu uskottomia 
ja muuten elämässään toisten mielestä 
epäilyttäviä henkilöitä, äitini aloittaa.

Sylvi ja kissankäpälät

Pieni Sylvi-tyttö kävi usein haudankaiva-
ja-suutarin mökillä perheen kanssa uu-
sia kenkiä sovittamassa ja tämän puheet 
hautausmaiden hyljeksityistä vainajista 
vaikuttivat ilmeisesti Sylvin ajatteluun. 
Sylvi Kekkosen varhaisissa elämänkerral-
lisissa kirjasissa kerrotaan, että hautojen 

kaivaminen hyljeksityille oli haudankai-
vaja-suutarin mukaan raskaampaa kuin 
muiden. Olihan hän tuntenut kaikki ja 
sovittanut usein keskentekoisia kenkiä 
heidänkin jalkoihinsa. Sylvi sai kuulla, et-
tä siunaamattomien hautaan haudattiin 

vain sellaiset, jotka olivat itse elämän-
sä lopettaneet. Näitä ihmisiä eivät papit 
siunanneet eikä niille haudoille laitettu 
ristiä muistoksi. 

Lankkuaidan suojassa -elämänkerral-
lisen kirjaseen Sylvi Kekkonen kirjoittaa: 
“Lapsi ymmärtää ystäväänsä oikein hyvin. 
Ja lupaa totisesti olla hänen puheitaan 
kenellekään kertomatta, kun tämä sitä 
häneltä pyytää. Eivätkä siskot ja kotiopet-
taja tiedä koskaan hänen kulkevan häpeä-
mässä, kun hän kiertelee hautausmaalla 
niiden matalien kumpujen keskellä, he 
luulevat hänen pitävän kovasti kissankä-
pälistä, eivätkä taida edes tietää, että ne 
ovat siunaamattoman kuoleman kukkia.”

 

Hautausmaat ovat  
kulttuuriperintöä

Koskettava tarina sai kiinnostumaan hau-
tausmaakulttuurista Suomessa. Pande-
mian aikana kotimaan matkailu on lisään-
tynyt huomattavasti matkailurajoitusten 
vähentäessä rajusti ihmisten ulkomaan-
matkailua. Lähikohteiden joukkoon ovat 
löytäneet tiensä myös hautausmaat, jotka 

”Omaisten kaipuu  
edellyttää kauneutta  
myös ympäristöltä.”
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ovat usein kauniita ja puistoisia. Monet 
kohtaamani tutut ja tuntemattomat ovat 
todenneet, kuinka kauniita suomalaiset 
hautausmaat parhaimmillaan ovat. Mutta 
vierailut sankarihaudoilla ovat myös saa-
neet monet ihmiset surullisiksi siitä, että 
sankarivainajien nimet eivät aina enää 
erotu kuluneilta pinnoilta. 

Sosiaalihistorian dosentti, tutkija Ilo-
na Pajari taustoittaa Kalmistopiiri.fi-si-
vustolla länsimaisen hautausmaaperin-
teen syntyä. Hänen mukaansa länsimaisen 
hautausmaakulttuurin muutos liittyi kuo-
leman ja suremisen muutokseen. Omais-
ten kaipuu ja muistelu alkoi edellyttää 
kauneutta myös ympäristöltä. Vähitellen 
syntyi puistohautausmaan ihanne, jota eri 
maissa omat kulttuuriset perinteet vielä 
maustavat. Pajarin mukaan näitä puis-
tomaisia hautausmaita saattoivat käydä 
ihailemassa ennen massaturismin alkua 
lähinnä vain eliitti. 

Nykyisen Kirkkolain 17. luvussa sano-
taan, että haudat on pidettävä hautaus-
maan arvoa vastaavassa kunnossa. Hau-
dan hoidosta on vastuussa hautaoikeuden 
haltija. Hautausmaat ovat osa kulttuuria 

Sylvi Kekkosen  
kirjallisia teoksia:

Kiteitä (1949, toinen, uusittu painos 1964)
Kotikaivolla (1952)
Käytävä (1955)
Amalia (1958)
Lankkuaidan suojassa (1968)

Hautausmaakulttuurista 
kiinnostuneille lisää  
lukuvinkkejä:

Kirkkolaki KL 17 luku 5 §

Pajari Ilona (2020), Elävää turismia hau-
tausmailla, Kalmistopiiri.fi 

Pajari Ilona, (2018), Hautausmaa - Iloi-
nen kesälomakohde, THANATOS vol. 
7. Suomalaisen Kuolemantutkimuksen 
Seura Ry

https://thanatosjournal.files.wordpress.
com/2018/06/pajari_hautausmaa_ke-
salomakohde.pdf

INFO

siinä missä kaikki muutkin puistot, julki-
set tilat ja torit. Kaikki ne ovat myös osa 
paikkakunnan mielikuvaa. 

Löytöretki historiaan

Hautausmaaturismi voi hyvin esimerkiksi 
Ranskassa. Esimerkiksi Pariisin kuuluisalla 
Père Lachaise -hautausmaalla vierailee 
paljon matkailijoita. Sinne on haudattu 
muun muassa Jim Morrison, Edith Piaf 
ja Frédéric Chopin. Hautausmaat voivat 
olla hieno löytöretki oman paikkakunnan 
historiaan. Suomen tunnetuin hautaus-
maa sijaitsee Hietaniemen vehreällä saa-
rekkeella meren äärellä. Merkkihenkilöi-
den lista on pitkä ja miehinen: Kekkonen, 
Paasikivi, Mannerheim, Runeberg, To-
pelius, Snellman, Gallen-Kallela, Aalto, 
Edelfelt, Järnefelt, Leino… 

Sylvi Kekkosen hauta on vaatimaton 
ja unohdetun oloinen. Sen koordinaatit 
ovat kortteli 17, rivi 3, hauta 292. ❖

Kirjoittaja on Ranskan Rivieralla asuva free-
lancer-toimittaja.
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Historiaviihteen  
kuningatar
KUKAPA SUOMALAINEN nainen ei tuntisi 
Kaari Utriota ja hänen historiallisia ro-
maanejaan? Utrio on kirjoittanut 37 kau-
nokirjallista teosta, joista suurin osa on 
historiallista romantiikkaa. Jo hänen en-
simmäinen teoksensa, vuonna 1968 jul-
kaistu Kartanonherra ja kaunis Kirstin oli 
myyntimenestys, ja siitä lähtien Utrion ro-
maaneilla on ollut vankkumattomat ihaili-
jansa. Romaanien lisäksi Utrio on julkaissut 
seitsemäntoista tietokirjaa, joista moni on 
käsitellyt naishistoriaa, naisen asemaa tai 
perhettä. Muutenkaan Utrio ei ole epäröi-
nyt ottaa kantaa monenlaisiin yhteiskun-
nallisiin kysymyksiin.

Anna-Liisa Haavikko on laatinut pe-
rusteellisen elämäkerran, joka alkaa jo en-
nen Kaari Utrion syntymää ja jatkuu aivan 
nykyaikaan saakka. Kirja on tehty tiiviissä 
yhteistyössä Kaari Utrion kanssa, ja kirjoit-
taessaan Haavikko on käynyt läpi Utrion 
laajan arkistoaineiston. Utrio on koonnut 
leikekirjoja ja tallentanut kirjeenvaihtonsa. 
Lisäksi Haavikko on käyttänyt sekä Kaari 
Utrion että hänen isänsä Untamo Ut-
rion päiväkirjoja sekä tehnyt haastattelu-
ja. Haavikko ehti haastatella kirjaa varten 
myös Utrion puolisoa Kai Linnilää, joka 
kuoli yllättäen elokuussa 2017. 

Haavikko etenee kronologisesti ja kä-
sittelee Utrion perhetaustaa, nuoruutta, 
ensimmäistä avioliittoa ja kirjallisen työn 
alkuvaiheita, johon kuului myös melko ikävä 
kritiikki. Kotimaiset historialliset romaanit aikanaan 
uskaliaina pidettyine rakkauskohtauksineen eivät 
aina herättäneet kriitikoiden innostusta läheskään 
yhtä paljon kuin lukijoiden, vaikka toisaalta Utrio sai 
valtionpalkinnon romaanistaan Pirita, Karjalan tytär. 
Haavikko käsittelee myös Utrion avioliittoa Kai Linni-
län kanssa iloineen ja murheineen sekä Amanita-kus-
tantamon perustamista ja pariskunnan muitakin yri-
tystoimia, joista osa menestyi, osa ei. Teos on Utrion 
elämänvaiheiden lisäksi myös kiinnostava katsaus 
kustannusmaailman muutoksiin. ❖

Teksti Merja Leppälahti

Anna-Liisa Haavikko
Kaari, Siltala 2021. 

ARVIOT

Muinaispuvuista  
käytännönläheisesti
OLETKO KOSKAAN haaveillut muinaispu-
vusta? Toimittaja Mervi Pasasen ja arkeo-
logi Jenni Sahramaan teos Löydöstä mui-
naispuvuksi tarjoaa siihen sopivat eväät. 
Tietokirja on sujuva kertomus muinaispu-
vuista, niiden tutkimuksesta, historiasta ja 
valmistuksesta. Värikäs kansikuva houkut-
telee lukijaa uppoutumaan kirjaan, jonka 
runsas ja korkeatasoinen kuvitus tukee 
erinomaisesti kerrontaa.

Löydöstä muinaispuvuksi syntyi mui-
naispukujen käyttäjien ja valmistajien 
pyynnöstä. Kirjoittajat selvittävät villan, 
pellavan, hampun ja nokkosen saantia se-
kä niiden käsittelyä entisajan menetelmin. 
Kehruuta, kudontaa ja värjäystä esitellään 
seikkaperäisesti monivaiheisten kokeilu-
jen tuloksena. Naisten, miesten ja lasten 
pukuja esitellään pukukappaleittain. Ko-
rumalleja esitellään herkullisin kuvin ja 
kerrotaan muun muassa hiekkavalusta ja 
lasihelmien valmistuksesta.

Teos rohkaisee oman muinaispuvun 
valmistamiseen tarjoamalla erinomaisesti 
havainnollistettuja ohjeita. Villakankaiden 
värjäykseen tarjotaan punaisen ja sinisen 
värin aikaansaamiseksi useita reseptejä. 
Kudontaohjeet koskevat villavaatteita ja 
lisäksi lautavöitä. Ompelussa kiinnitetään 
huomiota kaavoihin, saumoihin ja spiraa-
likoristeiden valmistamiseen sekä niiden 
kiinnittämiseen. Nahkakenkiä voi valmistaa 

itse, kuitenkin se edellyttää kokemusta.
Aino-puvun valmistusohje julkaistiin vuonna 1900 

Koti ja Yhteiskunta -lehden liitteenä. Siitä lähtien virisi 
kiinnostus rautakautisten naisten pukujen rekonstruk-
tioon. Vuonna 1930 valmistunut Tuukkalan puku oli 
kirjailija Elsa Heporaudan tavaramerkki, ja käytössä 
nimenomaan juhlapukuna. Nyt historian elävöittäjät 
tekevät pukunsa ja korunsa itse muinaisen käsityö-
taidon innoittamana. ❖

Teksti Ildikó Lehtinen

Mervi Pasanen ja Jenni Sahramaa
Löydöstä muinaispuvuksi, Salakirjat 2021.
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ARVIOT

Suolalihasta sushiin
VIHDOINKIN ME suomalaiset olemme saa-
neet oman ruokahistoriamme. Dosentti 
Ritva Kylli on koonnut arkistolähteistä, 
keittokirjoista, lehtiaineistoista ja tutki-
muskirjallisuudesta mittavan kokonai-
suuden.

Teoksen aikajana on satoja vuosia pitkä, 
aina keskiajalta näihin päiviin saakka. Ajan 
kulussa kuvataan maamme historiallisia 
ja poliittisia tapahtumia ja käänteitä, ja 
kerrotaan, kuinka ne vaikuttivat ruoka- ja 
juomakulttuurissamme. Kirjassa paino-
tetaan myös sitä, kuinka kansainvälisyys 
ja eksoottiset ruoka-aineet saavuttivat 
meidät, eli isossa osassa läpi koko teoksen 
on se, miten suomalainen ruokakulttuuri 
on ollut aina tavalla tai toisella sidoksissa 
muun maailman virtauksiin.

Kirjan avulla tutustutaan tarkemmin 
muutamiin ruokakulttuurimme käänne-
kohtiin, kuten perunan ”kansanvalloituk-
seen”, nälkävuosiin ja sota-ajan kurjuuteen. 
Ruoanvalmistuksen teknistyminen ja elin-
tarviketeollisuuden vaikutus kotikeittiöissä 
tuodaan myös esille, samoin kuin 2000-lu-
vun vaikuttavimmat ruokatrendit. 

Kun kirjassa kerrotaan suomalaises-
ta ruokakulttuurista, olisin toivonut, et-
tä tekijä olisi huomioinut paremmin suo-
malaisten, perinteisten ruoka-aineiden 
käytön. Nyt nauriit, lantut, pavut, ohrat ja 
rukiit jäävät riisien, ananasten ja muiden 
tulokkaiden varjoon. Tässä ongelmassa 
olisi auttanut runsaampi kansatieteellis-
ten aineistojen, käsikirjoitusten ja kirjalli-
suuden käyttö. 

Kaiken kaikkiaan kirja on kutenkin help-
poa ja soljuvaa luettavaa, ja ruoan ohella 
sivistää meitä myös historiatietämyksessä!

Kirja on voittanut Kanava-palkinnon ja oli Finlan-
dia-ehdokkaana tietokirjojen sarjassa. ❖

Teksti Maarit Knuuttila

Ritva Kylli
Suomen ruokahistoria. Suolalihasta sushiin,  
Gaudeamus 2021.

Väylän vartta  
länteen
LAPIN SOTA hajotti paljon, eikä vähiten 
koteja, perheitä ja mieliä. Rosa Liksomin 
Väylä kuvaa Lapin sodan aikaa, vuoden 
1944 syksystä alkaen. Sota pakotti ihmiset 
matkaan: jalan taivallettiin karjan kanssa 
rajan yli Ruotsiin. 

Päähenkilö on nuori tyttö, jonka olot 
kotitilalla ovat olleet kovat. Lähdön het-
kellä isä määrää tytön kontolle raskaana 
olevasta äidistä ja myös karjasta huolehti-
misen. Äidin katkera mieli ja epävakaisuus 
ovat tehneet tytöstä jo varhain huolehtijan, 
hänen tarkkavaistoisuuden ja terävän ha-
vainnoinnin kautta Liksom kuvaa karua ja 
tunnepitoista evakkokokemusta. 

Lapin sotaa lähdetään pakoon koti-
kylästä länteen, Ruotsin puolelle. Tytön 
evakkotaival rajan yli on haastava. Talvi 
on edessä, eikä evakkotaipaleen lopus-
sa odottava parakkimajoitus ole paratiisi. 
Hyviin hetkiin liittyvät luonto, lehmät ja 
parakin lemmikkirotta. Talvi on ankara. 
Lopulta kotikylään palatessa edessä on 
tuhottu kotiseutu.

Rosa Liksomin tavaramerkki on vahva 
murteellinen kieli. Lukiessa uppoutuu sen 
rytmin viemäksi, ja kirjan tunnesanoma 
välittyy pitkälti murteen ansiosta. Ihmi-
set piirtyvät kielensä kautta esiin elävinä. 
Ja myös kirjan sivuilla esiintyvät lehmät ja 
muutkin eläimet tuntuvat tutuilta – pää-
henkilölle ne ovatkin, etenkin lehmät, toi-
sinaan ihmisiäkin läheisempiä ja luote-
tumpia. ❖

Teksti Kati Lampela

Rosa Liksom  
Väylä, Like 2021.
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S
uomessa, Karjalassa, Inkerissä ja 
Virossa eli hyvin samanlainen runo-
laulun eli kalevalamittaisen runou-
den kulttuuri. Elävä kansanrunous 

oli monikerroksista ja muokkautuvaa: yh-
dessäkin runossa saattoi olla paitsi lau-
lajan itsensä vastikään keksimiä sanoja, 
tai jopa tuhansia vuosia vanhoja piirteitä.   
Sama runomuoto oli käytössä laajalla lähi-
sukukielten alueella ja lukemattomissa eri 
perinteenlajeissa loitsuista ja sankariepii-
kasta tunnelmarunoihin, sananlaskuihin 
ja kehtolauluihin. Runojen variaatio, laa-
ja-alaisuus ja tallentuneen aineiston suuri 
määrä tekee runolaulusta sekä kiehtovan 
että vaikean tutkimuskohteen.

Vuoden 2021 syyskuussa alkoi Suoma-
laisen Kirjallisuuden Seuran ja Helsingin 
yliopiston digitaalisten ihmistieteiden 
keskuksen HELDIG:in yhteinen, Suomen 
Akatemian rahoittama tutkimushanke, 
joka kokoaa suomalaisia ja virolaisia folklo-
risteja sekä tietojenkäsittelytieteilijöitä 
suuren runoaineiston äärelle. 

Yhteensä sähköisessä muodossa ole-
via runoja on lähes neljännesmiljoona. 
Suomeen ja Viroon tallennettuja aineis-
toja ei ole aiemmin analysoitu yhtenä ai-
neistona, vaikka joitain vertailuja on tehty. 

Aineisto ja laskennalliset välineet antavat 
mahdollisuuksia uudenlaisille näkökul-
mille. Samalla runoaineiston loputon va-
riaatio asettaa omat haasteensa. Kirjoi-
tusasuista, murre- ja taivutusmuodoista 
sekä itse runokielestä johtuvista syis-
tä yksikin sana voi esiintyä aineistossa 
useissa erilaisissa muodoissa. Esimer-
kiksi Väinämöinen löytyy aineistosta yli 
200 eri tavalla kirjoitettuna: Väilämöine, 
Väinämöizem, Väimälöinen, Väinämöñi, 
Väinämöinji, Väinämyöni…

Suullisen runouden variaatio

Hankkeen pääpaino on kansanrunousai-
neistossa: miten runous varioi, mitä kaik-
kea se pitää sisällään, minkälaisia olivat 
paikalliset laulukulttuurit, mikä oli yhteis-
tä koko itämerensuomalaiselle alueelle? 
Missä määrin erilaiset runot käyttävät 
samoja säkeitä tai motiiveja, paljonko sa-
makin runo vaihtelee eri alueilla tai kylis-
sä? Kysymykset ovat niin isoja, että nyt 
tavoitteena on ennemmin löytää niiden 
ratkaisemisessa auttavia välineitä kuin 
käsitellä ne loppuun. 

Olennaista laajojen aineistojen tar-
kastelussa on tuntea aineistojen synty-

Teksti Kati Kallio

FILTER-hankkeessa tutkitaan, miten kansanrunous varioi,  
mitä kaikkea se pitää sisällään, minkälaisia olivat paikalliset laulukulttuurit 

 ja mikä oli yhteistä koko itämerensuomalaiselle alueelle.

historian painotukset ja palata yksittäis-
ten tekstien tasolle yhä uudestaan. Jos ei 
katso yksittäisiä tekstejä tarkemmin, ei 
esimerkiksi tajuaisi, että lounaisimmassa 
Suomessa Lemminkäinen tarkoittaakin 
leppäkerttua: ”Lennä lennä lemminkäi-
nen, tulek huamem poutta?” Tietojen-
käsittelytieteen välineet mahdollistavat 
sen, että ne löytävät isosta aineistosta 
enemmän merkityksellisiä osumia kuin 
olisi manuaalisesti lukien mahdollista. Silti 
ihmisiäkin yhä tarvitaan, koska aina kaikki 
mahdolliset variaatiot eivät löydy, ja toi-
saalta joukkoon osuu myös vääriä osumia. 

Yksi hankkeen tavoitteista on tarkas-
tella kansanrunoaineiston ja kirjallisten 
runojen suhteita. Ensimmäinen tunnettu 
pitkä, perinteistä suullista kalevalamittaa 
noudattava kirjallinen runo on Matthias 

Kansanrunoaineisto,  
Kalevala ja  

laskennalliset menetelmät

”Kalevalamittainen  
runo oli aiemmin  
valtalaji myös koko  
suomenkielisellä  
alueella.”
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Salamniuksen kristillinen pienoiseepos 
Ilo-Laulu Jesuxesta vuodelta 1690. Vai-
kutusvaltaisin on Elias Lönnrotin Kale-
vala (1835, 1849), joka syrjäytti Ilo-Laulun 
parhaiten tunnettuna ja käytetyimpänä 
kirjallisena kalevalamittaisena runona. Vi-
rolainen kansalliseepos Kalevipoeg poik-
keaa Kalevalasta runomuotonsa ja lähde-
materiaalinsa osalta. Friedrich Reinhold 
Kreutzwald käytti lähteitään Lönnrotia 
vapaammin ja turvautui myös proosape-
rinteen aihelmiin. 

Etsimme keinoja tunnistaa samankal-
taisia, mutta muuntuvia säkeitä ja säejak-
soja, jolloin on mahdollista tunnistaa sekä 
kirjallisten runojen suullisia lähteitä että 
painettujen teosten vaikutuksia suulli-
seen runokulttuuriin. Maciej Janickin 
kehittämä säkeentunnistusmenetelmä 
löytää jo sangen luotettavasti isossa ai-
neistossa olevat käsikirjoituskopiot ja 
kirjallisten runojen tärkeimmät lähdeai-
neistot. 

Kalevala

Elias Lönnrot käytti aineistona Kaleva-
laa laatiessaan etenkin karjalankielisiltä 
tallennettuja runoja, joista hän muokkasi 

ja rakensi lähempänä suomen yleiskieltä 
kulkevan kirjallisen eepoksen. Esikuvi-
naan hänellä oli eepoksia Iliaasta ja Odys-
seiasta lähtien, mutta myös karjalaisia ja 
suomalaisia laulajia, joista osa yhdisteli 
perinteisiä aihelmia hyvinkin vapaasti. 
Avoin Kalevala -hankkeessa Niina Hämä-
läinen ja Venla Sykäri ovat osoittaneet, 
että usein Kalevalan yksittäisen runon 
ratkaisu saattaa perustua vain yhden, 
muista poikkeavan laulajan näkemykseen. 

Osa Kalevalan juonenkäänteistä on 
karjalaisen ja suomalaisen perinteen 
mukaisia, osa taas on Lönnrotin omaa 
tekoa. Väinö Kaukonen on todennut, 
että Kalevalan säkeistä vain kolme pro-
senttia on Lönnrotin itse sepittämiä, 
mutta juonenkulun tasolla tilanne on 
toinen: Lönnrot yhdisteli isoja ja pieniä 
osia, siloitti niitä uusiksi omilla säkeil-
lään tai perinteisillä säkeillä. Etenkin 
Ainon ja Kullervon runot ovat väkevästi 
Lönnrotin luomuksia, vaikka Anni-tyttö 
ja Kullervo ovat myös kansanrunon hah-
moja. FILTER-hankkeen kannalta mielen-
kiintoinen haaste on, miten visualisoida 
Kalevalan ja Lönnrotin lähdeaineistojen 
monimutkaisia suhteita Avoimen Kale-
valan seuraavaan osaan.

Kansanrunousaineisto

Etenkin Kalevalan ilmestymisestä lähtien 
aina 1900-luvun puolelle asti kansanru-
noja tallennettiin suuria määriä. Karja-
lan-, inkeroisen-, vatjan- ja suomenkielisiä 
lauluja kertyi lähinnä Suomalaisen Kirjal-
lisuuden Seuran arkistoon, vironkielisiä 
Viron Kansanrunousarkistoon. 1900-luvun 
puolella tallennettiin myös paljon ääni-
teaineistoja. Tekstimuotoiset aineistot on 
koottu kahdeksi julkiseksi tietokannaksi 
sekä SKS:n julkaisemattomien runojen 
kokoelmaksi. 

Elävin runokulttuuri vallitsi tallen-
nusten aikana karjalankielisillä alueilla, 
Itä-Suomessa, Inkerissä ja Virossa. His-
toriallisten lähteiden pohjalta on ilmeis-
tä, että kalevalamittainen runo oli joitain 
satoja vuosia aiemmin valtalaji myös koko 
suomenkielisellä alueella. Luterilainen 
kansanopetus, kirjallistuminen, herä-
tysliikkeet, liikkumisen lisääntyminen ja 
perinteisten elämäntapojen muutokset 
vaikuttivat voimakkaimmin luterilaisen 
Suomen alueilla. Näin etenkin tiheimmin 
asutuilla seuduilla vanha kansanrunous 
vaihtui varhain virsiin, hengellisiin laului-
hin, rekilauluihin ja kirjallisperäisiin kale-
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valamittaisiin lauluihin. Länsi-Suomesta 
on saatu talteen erityisesti lastenlauluja 
ja lyhyitä loitsuja, mutta mukana on myös 
joitain vanhoja pitkiä runoja, kuten Piispa 
Henrikin surmavirsi, vesilahtelainen Elinan 
surma -runo tai Ritvalan helkavirret, joita 
Sääksmäen kylän nuoret naiset laulavat 
edelleen joka helluntai.

Tallennusaikaiset paikalliset runokult-
tuurit ja niiden tallentumisprosessit oli-
vat hyvin erilaisia. Tämän vuoksi puhtaan 
määrälliset tai tilastolliset menetelmät 
eivät yksin kerro runokulttuurista pal-
joakaan, vaan niitä täytyy myös yhdistää 
aineiston lähilukuun ja laadulliseen tar-
kasteluun. FILTER-hankkeen onnistumi-
selle tärkeää onkin, että siihen kuuluu 
virolaisten, karjalaisten, inkeriläisten ja 
suomalaisten runoaineistojen asiantun-
tijoita ja että yhteistyötä tehdään myös 
laajemman tutkijajoukon kanssa. ❖
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Kirjoittaja on akatemiatutkija ja dosentti, joka 
työskentelee SKS:n tutkimusosastolla. Hän 
johtaa Eetu Mäkelän kanssa suullisen runou- 
den tutkimuksen laskennallisia menetelmiä 
kehittävää FILTER-konsortiohanketta. Hän on 
mukana myös hankkeissa Suullisen kulttuurin 
mykistetyt muusat ja Avoin Kalevala.

INFO

Lisää tietoa päivittyy tutkimuksen ede-
tessä hankkeen kotisivulle  
https://blogs.helsinki.fi/filter-project/. 

Eesti regilaulude andmebaas -tietokannan ja 
SKVR-tietokannan aineisto pitäjittäin – jotkut 
pitäjät puuttuvat vielä kartasta. 

Muutama esimerkki Kalevalan (1835, 1849) alkusäettä vastaavista kansanrunosäkeistä ennen ja jäl-
keen Kalevalan ilmestymisen Maciej Janickin Runoregi-käyttöliittymässä.
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ERÄÄNÄ VIIME syksyn iltapäivänä istuimme muutaman 
kymmenen kuulijan kanssa Metsätalolla kuuntelemassa 
professori Ulla-Maija Forsbergin luentoa stadin slangin 
etymologiasta. Minulle lapsuuden pihoilta tutut sanat 
saivat uuden kontekstin ja kiehtovia selityksiä. Enpä 
tiennytkään, että tsufe (yleiskielellä kahvi) ja fillari 
(polkupyörä) ovat syntyneet samanlaisesta kielilei-
kistä, jota parhaan kaverini Merjan kanssa pyörit-
telimme kontti-sanalla.

Vähän myöhemmin osallistuin kotimaiseen 
kirjastoalan tilaisuuteen, jossa tietojenkäsittely-
tieteen professori Teemu Roos piti mainion esit-
telyn tekoälystä. Etätilaisuuden etu oli, että me 
kuulijat saatoimme puhetta seuratessamme itsekin 
kokeilla hänen mainitsemiaan sovellusesimerkkejä. 
Toisella korvalla kuuntelin Roosin esitystä ja samalla 
leikin EleutherAI-testipalvelulla, jolla kuka tahansa voi 
testata luonnollisen kielen automaattista tuottamista. 
Vaikka tekoäly aika näppärästi suolsi suomenkielistä 
jatkoa yleiskieliselle proosatekstille ja jopa runoille, eipä 
sujunut siltä stadin slangi.

Kieliteknologia on yksi pisimmälle kehitetty tekoälyn 
osa-alue, jossa koneita opetetaan valtavilla internetis-
tä löytyvillä tai kehittäjien kokoamilla tekstimassoilla. 
Vielä vähän aikaa sitten suomen kieli oli koneille täysi 
mysteeri, nyt näemmä kansainvälisetkin kehittäjät ovat 
taivuttaneet koneen tuottamaan jossain määrin tol-
kullista suomea. Mitään ne eivät kuitenkaan sanoista, 
lauseista ja niillä tuotetusta kielestä ymmärrä. Kastema-
don älykkyyteen on nykyisen tekoälyn kykyjä verrattu, ja 
kastemadon tuottamalta kuulostaakin tämä EleutherAI:n 
tekemä jatko Oi mutsi mutsi -riimeille:

(Syöte:) Oi mutsi mutsi, 
stiggaa lamppuun eldis.
(Tekoäly:) Stiggaa lamppuun edes. 
Näin ollen se on aika iso. 
Hetkinen. 
Nään äänen ja kuulen kaikki huokaus välillä.
Käyttämällämme kielellä luomme identiteettiä: koros-

tamme murteella lupsakkuuttamme, osoitamme slangilla 
kuuluvamme samaan jengiin tai vaihdamme kotikielen 
yleiskieleen ollessamme keskellä kriittisiä korvia. Vas-
taavasti voimme luoda teknologiatuotteelle identiteetin 

KOLUMNI

Teksti Heli Kautonen

Kirjoittaja on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjastonjohtaja, jota kiehtoo teknologia ihmisten ihmemaassa ja joka tähyilee, toisi-
naan loikkiikin yli ajattelua rajoittavien aitojen.

määritellessämme sen käyttämän kielen. Minkä identi-
teetin suunnittelijatiimi valitsee, riippuu ensisijaisesti 
koneen käyttötarkoituksesta (mutta myös tiimin tiedos-
tamattomista asenteista ja omaksumista stereotypioista). 
Toistaiseksi kohtaamamme chattibotit ja muut tekoäly-
palvelut ovat yleiskielisiä, hyvä kun edes siitä selviävät. 
(Ja kas, miten monella avustajarobotilla onkaan sihtee-
rikölle sopiva nimi: Alexa, Iris.ai ja Siri.) Mutta eiköhän 
ennemmin tai myöhemmin joku nokkela kieliteknologi 
hoksaa laittaa koneapuriamme viäntämään savvoo tai 
bamlaamaan slangii.

Koneelle on todella vaikea opettaa merkityksellisen 
kielen itsenäistä tuottamista, kuten jokainen chattibo-
tin kanssa keskustellut tietää, mutta säännönmukaiset 
tehtävät se oppii ihmislasta nopeammin. Suomen yleis-
kielen taivuttaminen konttikieleksi tai ne stadin slangiin 
tulleet tsu-alut sujuisivat koneelta varmasti kuin leikiten. 
Sananmuunnoksille hihittely lienee kuitenkin vielä pit-
kään oikeiden tyttöjen, stadin kundien ja meidän muiden 
leikkimielisten ihmisten etuoikeus. ❖

Stiggaa lamppuun edes
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KIELESTÄ KIINNI

V
aikka kielisukulaisuus voi tuntua kaukai-
selta, tuttujen sanojen alkuperä kieh-
too ja innostaa. Kielitieteen loppumaton 
tutkimusaineisto, kieli itse, on jokaisen 

käyttäjänsä saatavilla, kun jokapäiväinen arkem-
me täyttyy toistuvista, joskus uusista ja aina eri 
tilanteisiin mukautuvista sanoista, rakenteista ja 
kielikuvista. Jokainen pysähtyy silloin tällöin poh-
timaan käyttämiensä ilmausten syvempiä syntyjä. 
Miksi sanotaan juuri näin?

Oivalluksista ymmärrykseen

Kun miettii hetken, saattaa oivaltaa, että käsittä-
minen liittyy käsillä tarttumiseen ja saartaminen 
saareen, ja että väkevää ja väkijoukkoa yhdistää 
voima. Viron tutut sanat kuten piim (merkitys mai-
to) ja puhumine (merkitys puhaltaminen, tuuli) taas 
auttavat ymmärtämään, miten merkitys muuttuu 
aikojen kuluessa, ja sanojen muotokin voi kulua.

Aina asiat eivät saman kielen sisälläkään ole sitä, 
miltä ne näyttävät: Karkkilan nimi ei tule makeisis-
ta, eikä Kukkasjärven alkuperäkään liity kasveihin. 
Karkkilan taustaan liittyy henkilönnimi, pohjimmil-
taan Kercko tai Garcke, kun taas pitkänomaisten 
järvien nimissä esiintyvä sana Kukkanen tulee 
saamelaiskielten pitkää tarkoittavasta sanasta, 
nykypohjoissaameksi guhkes. Tätä ei kielihistoriaan 
perehtymätön voi mitenkään tietää tai päätellä.

Tietokirja Sana sanasta: Suomen kielen jäljillä 
syntyi halusta johdattaa arjen kielellisistä oivalluk-
sista innostuva lukija kohti kielen vuosituhantisen 
muutoksen ja sen tutkimuksen ymmärrystä. Ville 

Teksti Lotta Jalava

Ymmärrys kielen historiasta 
kuuluu kaikille

Elorannan kanssa kirjoittamani kirja kokoaa yhteen 
esimerkkejä suomen kielen sanojen ja rakenteiden 
taustasta ja kertoo niiden avulla kepeään sävyyn 
kielen muutoksesta ja sen tutkimuksen metodii-
kasta. Kieli on muuttunut menneisyydessä samalla 
tavoin kuin se voi muuttua nyt, käyttäjiensä mieli-
kuvituksen ja muiden kielten vaikutteiden myötä. 
Vuosituhannessa kieli ehtii muuttua enemmän 
kuin vuosisadassa.

Saavutettua ja iäksi kadotettua

Suomen kielen ja sen esivaiheiden historiaa ja 
muuttumista voidaan jossain määrin jäljittää noin 
4 000–5 000 vuoden taakse. Osa kantakielten 
sanastosta jää ikuisiksi ajoiksi tutkijoiden ulottu-
mattomiin. Tämä johtuu siitä, että monet aikakau-
tensa muotisanat ja kielen ilmiöt, oman aikansa 
lypsyjakkarat ja lankapuhelimet, unohtuvat, kun 
ne korvataan uusilla. 

Kantauralin murteita puhuneilla pronssikauden 
sepillä ja kauppiailla on taatusti ollut paljon am-
mattisanastoa, josta ei ole jälkiä nykyisissä kielissä. 
Jokin toinen sana on varmasti ollut käytössä myös 
ennen kuin sana taivas on lainattu kantaindoiranin 
puhujilta, mutta mikä? Sitäkään ei tiedetä, millaisia 

Suomi on suomalais-ugrilainen kieli, kuten viro ja unkari.  
Kielten yhteistä kantamuotoa on puhuttu aikoja sitten Volgan mutkassa. 

Nämä suomen kielen historian perusasiat ovat monelle tuttuja,  
mutta mitä tämä kaikki oikeastaan tarkoittaa?

”Jotta kieli säilyy  
elinvoimaisena, sitä täytyy 
käyttää monipuolisesti.”
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Kirjoittaja on kielentutkija ja tietokirjailija. Hänen seuraava hankkeensa, Koneen Säätiön rahoittama projekti  
“Laulujen lähteet, sanojen synnyt” perehtyy siihen, miten tutkittu tieto kielen menneisyydestä taipuu laulun muotoon,  

nykyajan lauletuksi kansanperinteeksi.

valtaan viittaavia sanoja on käytetty ennen kuin 
kuningas ja hallita on saatu kantagermaanista, ja 
miten on nimitetty metsän sarvipäätä ennen kuin 
sana hirvi lainattiin balttilaisesta kielestä. 

Vaikka balttilaiskielet latvia ja liettua eivät ny-
kyisessä kielimaisemassamme tunnu kovin tär-
keiltä, niiden muinaisista kanta- ja sisarkielistä 
on aikanaan saatu parisataa lainasanaa. Neljän-
tuhannen vuoden takaiset kohtaamiset indoirani-
laisten kielten puhujien kanssa ovat uusiutuneet 
ja vaihtaneet lainasuuntaa suomen romanikieleen 
suomesta saatujen lainojen ja aivan viime vuosi-
na Suomessa puhuttavien kurdin kielten myötä. 
Ruotsista saadut kahvit, sohvat ja lehtorit, sekä 
englannin kautta nykyisin omaksuttavat interne-
tit ja ehkä aikansa elettyään unohtuvat boomerit 
jatkavat satojen germaanisista kielistä saatujen 
lainasanojen perinnettä. Kielikontaktit heijasta-
vat aikansa kulttuuri-, kauppa- ja perhesuhteita 
eri kieliä puhuneiden välillä.

Elävää kielihistoriaa

Kielenkäyttäjillä on voima muuttaa kieltä itseään, 
lainata ja johtaa uusia ilmauksia, luoda uusia kie-
likuvia. Jotta kieli säilyy elinvoimaisena, sitä täy-
tyy käyttää monipuolisesti ja aikaansa sopivasti. 
Samaa ajatusta voi jossain määrin soveltaa kieli-
historiatietoon. 

Sana ämpäri on pohjimmiltaan samaa juurta 
kuin sana amfora, ja nimet Miina ja Ville pohjau-

tuvat kumpikin skandinaaviseen, tahdon (vill) ja 
kypärän (hjälm) merkityksistä muodostettuun Vil-
helm-nimeen. Kielihistoriatieto on yhteistä kult-
tuurista yleissivistystä, tienviittoja menneisyyden 
ymmärtämiseen yhtä lailla kuin tietämys valtakun-
tien rajoista tai löytöretkien ajoista. Samalla se on 
hykerryttävää visailutietoa ja kenties myös tosiker-
tomuksia ja elämyksiä, joiden parissa viihdytään.

Tieto kielen menneisyydestä ja muuttumisesta 
tuo myös sallivuutta: Alkaa tekemään -rakenne on 
yhtä oikeaa ja pitkään käytössä ollutta suomea kuin 
alkaa tehdä. Yleiskielen normi, johon molemmat 
nykyisin mahtuvat, on sopimuksenvarainen asia 
eikä kielen historiasta periytyvä luonnonlaki. Lupa 
käyttää kieltä, mutta yhtä lailla tieto kielen men-
neisyyden ilmiöistä kuuluu kaikille. ❖
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G
ooglaaminen ei tuota kruu-
nuista paljonkaan lisätietoja. 
Museoviraston sivuilta löytyy 
muutama arkistokuva, eikä juu-

ri muuta. Lopulta kuvahaku vie Kaleva-
la Korun Facebook-ryhmään, jonne Rea 
Lamminpää on ladannut kuvan omista-
mastaan morsiuskruunusta. 

Kymenlaakson Kalevalaisiin kuuluva 
Rea paljastuu intohimoiseksi kalevala-
korujen harrastajaksi. Hän tietää kertoa, 
että Kalevala Korun morsiuskruunuilla 
on kruunattu Miss Suomeksi myös Leena 
Brusin ja Ursula Rainio perintöprinses-
sojensa kanssa. Rea kehottaa soittamaan 
Kalevala Korun Ville Jokelalle, joka on 
vanhojen korujen asiantuntija.

Muutama viikko myöhemmin Jokela 
asettelee Kalevala Korun tekemiä mor-
siuskruunuja sievään riviin Kalevala Outlet 
& Experience -myymälän pöydälle Helsin-
gin Konalassa. Jokela kertoo, että Ger-

Tarinan jäljillä 
Morsiuskruunu

Teksti Katja Lösönen, kuvat Katja Lösönen, haastateltavat, Museovirasto

Ken kantaa Kalevalaa -historiikista osuu silmiin yllättävä kuva. Lukuisten kansallis-
pukuisten rouvien ja vakavien ryhmäkuvien jälkeen sivuilta hymyilee vastakruunattu 

Miss Suomi Harriet Eriksson vuodelta 1970. Syy kuvan päätymiseen Kalevalaisten Naisten 
Liiton historiikkiin löytyy missien kutreilta – kolmikko on kruunattu Kalevala Korun 

morsiuskruunuilla. Kruunujen päätymisestä Miss Suomi -kisaan ei löydy enempää tietoa 
kirjasta, mutta kuva jää vaivaamaan mieltä. Millainen tarina kruunuilla on?

mund Paaerin suunnittelema Jäkäläkruu-
nu tuli Kalevala Korun mallistoon sotien 
jälkeen, jolloin sitä vuokrattiin morsiamille. 
Vuokratulot käytettiin sotasokeiden hy-
väksi. Jäkäläkruunun ja Iltakoru-diadee-
min lisäksi Paaer suunnitteli myös his-
toriallisiin esikuviin perustuvat Ilmajoen 
ja Petolahden kruunut. Kruunujen suo-
sio hiipui pikkuhiljaa 60-luvun jälkeen, ja 
ne poistuivat Kalevala Korun mallistosta 
2000-luvulle tultaessa.

– Valitettavasti Kalevala Korun histo-
rian ja tarinoiden tallentamisessa on auk-
koja erityisesti näiden vanhojen ja harvi-
naisten korujen osalta, Jokela harmittelee. 

Korkeat ja kapeat kruunut vaikuttavat 
hieman hankalilta käyttää. Miten ihmees-
sä nämä ylipäänsä pysyvät morsiamen 
päässä kiinni?

– Prinsessa Victorian häiden 
aikaan pidimme ystävien kanssa juhlat 
kuninkaallisteemalla. Itselläni oli silloin 

Ilmajoen kruunu päässä pakettinarulla 
sidottuna, joten ainakin se tapa toimii 
hyvin, Jokela nauraa.

Somen voima

Seuraavaksi kokeilen kysellä morsiuskruu-
nuista Kalevalaisten Naisten jäsenistölle 
tarkoitetusta Facebook-ryhmästä. An-
namaija Eskola Helsingin Kalevalaisista 
Naisista kertoo, että hänen äitinsä Auli 
Roos on vihitty Jäkäläkruunu päässään 
vuonna 1966. 

– Kruunuun liittyy hauska tarina, Es-
kola kertoo. 

– Vanhempieni häät pidettiin äitini 
kotipaikalla Somerolla. Kalevala Korulta 
vuokrattu kruunu piti palauttaa takai-
sin Helsinkiin häiden jälkeen, ja tähän 
hommaan oli valittu isäni opiskelukaveri. 
Kruunu oli viety hääjuhlan jälkeen äitini 
serkun luo, josta opiskelukaverin piti käydä 
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se hakemassa. Kun hän tuli hakemaan 
kruunua, oli talo kuitenkin pimeänä ja ovet 
lukossa – äitini serkku oli unohtanut koko 
asian ja lähtenyt reissuun. Opiskelukaveri 
oli kuitenkin huomannut, että yläkerran 
parvekkeen ovi oli raollaan, joten hän kii-
pesi parvekkeelle ja pääsi taloon sisään. 

– Liekö edellisen illan juhlinnalla ollut 
osasyynsä siihen, että hän jostakin syystä 
päätti myös palata parvekkeen kautta sen 
sijaan, että olisi käyttänyt ulko-ovea. Tari-
na kertoo myös, että parvekkeelta laskeu-
tuessa hänellä oli ollut kruunu päässään. 
Ilmeisesti kruunu löysi kaikesta huolimatta 
tiensä takaisin Helsinkiin, Eskola nauraa.

Myös Liisa Alarodulla Pohjois-Kymen 
Kalevalaisista Naisista on kruunuihin liit-
tyvä tarina. 

– Tyttäreni Pia Toivonen oli viisivuo-
tias, kun katselimme yhdessä Kulkurin 
valssi -elokuvaa. Pia ihastui elokuvan 

nimikkolauluun ja päätti, että se on jo-
kin päivä myös hänen oma häävalssinsa. 
Eräs kaunis päivä hän sitten löysi oman 
kulkurinsa, ja pääsimme järjestämään 
häitä. Kysäisin Pialta, että miten on sen 
kruunun laita, kun valssissakin lauletaan 
”On morsiamel kruunattu pää”, ja totta 
kai kruunu piti saada. Kävimme sen vuok-
raamassa Kalevala Korulta, ja kyllä hän 
olikin valtavan kaunis morsian, Alarotu 
muistelee.

Seija Lindström Helsingin Kaleva-
laisista Naisista kertoo tarinan työpai-
kaltaan Kalevala Korun myymälästä Kes-
kuskadulta.

– Oli kuuma kesäpäivä 60-luvun lo-
pulla, ja myymälään astui kummallisesti 
pukeutunut nainen, jolla oli tyllihame, 
punaiset sukkahousut ja paita, keltaiset 
nilkkasukat, paljon sinistä meikkiä ja eri-
koinen hiuspehko. Nainen halusi nähdä 
morsiuskruunuja, joita hän sovitteli kam-
pauksensa päälle myymälän korkean peilin 
edessä tyytyväisesti ilmehtien ja hymyil-
len, Lindström kuvailee.

– Kullattu Ilmajoen kruunu päässään 
asiakas huokasi ihastuneena, että ”Minä-
hän olen kuin oikea satuprinsessa”. Siinä 
vaiheessa työtoverini pokka petti ihan 

täysin, ja asiakas mulkaisi meitä vihaisena 
ja marssi ulos. Vasta myöhemmin tajusin, 
että kyseessä taisi olla kuuluisa Kello-
kosken prinsessa eli Anna Lappalainen, 
Lindström nauraa.

”Morsiuskruunujen 
vuokratulot käytettiin  
sotasokeiden hyväksi.”

Pia Toivosen häitä juhlittiin kesällä 1998. Pääs-
sään hänellä oli Petolahden kruunu.

Kalevala Korun valmistamia morsiuskruunuja. Vasemmalta Petolahden kruunu, Jäkäläkruunu, kullattu Ilmajoen kruunu ja Iltakoru-diadeemit.
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Kruunujen tarina jatkuu 

Vastavihitty morsian Anni Kärkäinen 
kertoo tarinan oman sukunsa morsius-
kruunusta. 

– Isoisoäitini halusi teettää morsius-
kruunun isoäitini Evan ja suvun tulevien 
morsianten käyttöön. Evan häät jäivät 
kuitenkin sodan jalkoihin isoisäni jou-
tuessa lähtemään rintamalle. Kruunu ei 
ehtinyt valmistua, kun heidät vihittiin 
nopeasti ennen rintamalle lähtöä. 
Isoäitini ei siis koskaan ehtinyt käyttää 
morsiuskruunuaan, Kärkäinen kertoo.

 – Kruunu tehtiin kuitenkin valmiiksi 
ja se toimitettiin isäni suvulle. Ensimmäi-
sen kerran kruunu pääsi käyttöön vasta 
vuonna 1949, kun isoäitini veljen vaimo 
Kirsti Aho vihittiin se päässään. Kruunu 
oli käytössä kahdeksalla suvun morsiamel-
la, muun muassa tädilläni. Lopulta kruunu 
jäi unholaan useiksi vuosiksi, eikä kukaan 
enää tiennyt missä ja kenellä kruunu oli.

Kärkäinen oli omien häidensä alla se-
lannut vanhaa valokuva-albumia ja huo-
mannut kruunun yhdessä kuvista.

– Soitin tädilleni ja kysyin kruunusta, 
ja kuin ihmeen kaupalla se löytyi lopulta 
heidän ullakkonsa kätköistä. Sain kun-
nian kantaa isoäitini entisöityä morsius-
kruunua, jota hän itse ei koskaan päässyt 
käyttämään. Tuntui suurelta kunnialta ja 
arvokkaalta hetkeltä pitää hiuksillani jo-
takin niin kaunista ja arvokasta. Tuntui, 
että edesmennyt isoäitini oli näin osana 
tärkeää päiväämme, Kärkäinen kertoo.

Ken on heistä kaikkein kaunein?

Miss Suomen kruunujen tarina on kuiten-
kin vielä selvittämättä. Yritän tiedustella 
asiasta vielä Finnartistien toimitusjohta-
jalta Sunneva Sjögrénilta, joka kehottaa 
soittamaan Miss Suomi -kisojen asiantun-
tijalle Eino Makuselle. 

Espoossa puhelimeen vastaa ällisty-
nyt mies.

– Nyt täytyy rehellisesti sanoa, et-
tä minulla ei ole noista kruunuista min-

käänlaista muistikuvaa. Meillä oli niihin 
aikoihin monenlaisia ratkaisuja, ja kruu-
nuja haettiin välillä Pariisista asti. Muis-
telen, että jossakin vaiheessa lainasimme 
hääkruunuja jostakin, ja myös Lapponian 
kanssa meillä oli yhteistyötä, mutta sen 
tarkemmin asiaa en muista, ystävällinen 
Makunen pahoittelee.

”Kruunu oli käytössä  
kahdeksalla suvun  
morsiamella.”

Ahkerasta salapoliisityöstä huolimatta 
missikruunujen tarina jää lopulta hämä-
rän peittoon. Sain tilalle kuitenkin jotakin 
paljon parempaa: kauniita, hauskoja ja 
koskettaviakin tarinoita, joissa kruunut 
nivoutuvat osaksi kalevalaisten naisten 
elämää ja tärkeimpiä muistoja. ❖

Vuoden 1970 Miss Suomi Ursula Rainio perintöprinsessojensa kanssa. 

Kuva: Museovirasto, JOKA Journalistinen kuva-arkisto / Atte Matilaisen kokoelma.

– Oma suosikkiprinsessani on Ruotsin prinsessa Madeleine, Kalevala Korun koruasiantuntija Ville 
Jokela kertoo.

34  PIRTA 1 | 2022



KUTSUMUKSENA KULTTUURI

Teksti Henna Paasonen

”LÄHDIN MUKAAN kalevalaisten naisten 
toimintaan innostuessani samanmieli-
sistä naisista, joille kulttuuri, perinteet 
ja kädentaidot olivat tärkeitä. Heinolan 
yhdistyksessä vaikuttaa viisaita, koke-
neita naisia, joiden seurassa viihdyin heti. 

Olen ortodoksikristitty ja asun Heino-
lassa ortodoksisessa Juliana-yhteisössä. 
Tekemäni maalaukset ja runot syntyvät 
keskellä yhteisön arkea, rukouksen ja työn 
lomassa. Ortodoksinen rukouselämä ja 
-perinne on kivijalkani, jonka avulla jaksan. 
Saan inspiraatiota myös sukuni naisista, 
äidistäni ja isoäideistäni, sekä heidän 
elämästään ja esimerkistään. Minua 
kiinnostaa naisten kulttuuri, us-
konto ja taide. Taide ja käsityöt 
ovat minulle itseilmauksia, joi-
den avulla voin jäsentää omaa 
elämäntarinaani, identiteettiä-
ni, muistojani ja hiljaista tie-
toani. Taide ja käsityöt ovat 
oma naisen kieleni, joka antaa 
minulle vapauden tulla omaksi 
itsekseni ja luo minusta tekijän 
ja kokijan.

Kirjoitin uskontotieteen gra-
duni Helsingin yliopistoon 1300-lu-
vulla eläneestä mystikosta ja teo-
logista Juliana Norwichlaisesta ja 
hänen kehityksestään kirjailijaksi aikana, 
jolloin naisten kirjoittamiseen ja opetta-
miseen suhtauduttiin kielteisesti. Kirjoit-
tamalla Julianasta kirjoitin myös itseni 
kirjoittavaksi naiseksi. Itselleni merkityk-
sellinen hetki oli myös, kun valmistuin 
kuvataiteilijaksi Helsingissä sijaitsevasta 
Avoimesta taidekoulusta. Löysin neljän 
vuoden aikana oman ilmaisuni, eli maa-
laan pitsimaalauksia, joissa käytän öljy- 

tai akryylivärejä ja virkkaamaani pitsiä. 
Ensimmäinen yksityisnäyttelyni avautui 
Galleria Art Fridassa viime keväänä. 

Sitä ennen, vuonna 2019, käynnistin 
ideoimani kaksivuotisen Kudottu elämä 
-hankkeen, jossa kudottiin mattoja hei-
nolalaisten karjalaistaustaisten naisten 
kanssa sekä tallennettiin heidän käsityö-
muistojaan. Hankkeessa syntyivät Kudel-

ma-nimiset julkaisu, näyttely ja seminaari, 
joista jälkimmäisen Kalevalaisten Naisten 
Liitto nosti valtakunnalliseksi syyssemi-
naarikseen. Teimme hankkeessa hienoa 
yhteistyötä kymmenen upean käsitöihin 
intohimoisesti suhtautuvan naisen kans-

”Taide antaa minulle vapauden tulla omaksi itsekseni”
sa ja saimme tuoda esille naisille tärkeitä 
asioita.

Olen kulttuurin suurkuluttaja: luen, 
käyn museoissa, taidenäyttelyissä ja elo-
kuvissa, käyn kirjastossa melkein joka päi-
vä. Tällä hetkellä lempitaidemaalareitani 
ovat meksikolainen Frida Kahlo ja ruot-
salainen Hilma af Klint, mutta inspiroi-
dun valtavasti myös suomalaista viime 
vuosisadan vaihteen naismaalareista, ku-
ten Ellen Thesleffistä, Helena Wester-
marckista ja Helene Schjerfbeckistä. 
Luen paljon myös suomalaista naiskir-

jallisuutta ja olen parhaillaan tutustu-
massa arkkitehti Wivi Lönnin elä-

mäntyöhön. On hienoa, että meillä 
on Suomessa naistaiteilijoiden ja 

kirjailijoiden traditio, koen hei-
dän käsittelemänsä teemat ja 
heidän urallaan kokemansa 
haasteet hyvin läheisiksi. Toi-
saalta uskontotieteilijänä luen 
paljon myös ulkoeurooppa-
laista kirjallisuutta, erityisesti 

olen kiinnostunut japanilaisten 
Heian-kauden hovinaisten kir-

jallisuudesta, jota he loivat aivan 
omalla kana-kirjoitusmerkeillään. 

Toki luen sitä käännöksinä!
Minulle hiljaisuus ja hiljaisuuden 

harjoittamisen tavat kuten rukous, me-
ditaatio ja metsässä käveleminen ovat 
olennaisen tärkeitä jaksamisen keinoja. 
Toivoisin, ettei suomalaista hiljaisuutta 
aina leimattaisi negatiiviseksi, puutteek-
si, vaan se voi olla myös syvä täyteyden 
kokemus, joka voi myös yhdistää ihmisiä. 
Tätä toivoisin, että myös tulevat suku-
polvet osaisivat arvostaa meidän kult-
tuurissamme.” ❖

Kirjoittaja on kalevalainen nainen Heinolasta, jota inspiroi taide, kirjallisuus ja käsityöt. 

Kenen 
kalevalaisen naisen 

tarinan haluaisit kuulla 
seuraavaksi?  

Vinkkaa siitä lehden 
toimitukseen: 
nikkinenpetra 
@gmail.com
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MAALÖYDÖSTÄ KORUKSI

Teksti Krista Wright

M
aalöydöstä koruksi -projektissa on tutkittu 
syksyn 2021 ajan kahta rautakauden hau-
taa. Toinen hauta on löydetty Maskun Hu-
mikkalan kalmistosta vuonna 1925, toinen 

Liedon Ristinpellon kalmistosta vuonna 1950. Kumpikin 
hauta sisältää pronssikoruja ja tekstiilejä, jotka kertovat 
sekä naisten että tyttölasten pukeutumisesta. Arkeolo-
gisella tekstiilitutkimuksella voimme selvittää tekstiilien 
arvoa ja merkitystä sekä sitä, kuinka erilaisilla vaatteilla 
on voitu ilmaista sosiaalista asemaa yhteisössä. Ensin 
edessä on kuitenkin useita eri työvaiheita, joissa tutki-
taan kankaisiin käytettyjä kuitumateriaaleja ja kankaan-
valmistusprosesseja. 

Aiomme tutkia tämän kevään aikana noin 70 hau-
rasta kuitunäytettä, jotka ovat muutaman millimetrin 
pituisia. Tämän avulla voimme nähdä kulumisvaurioita, 
homeitiöitä, sienirihmoja ja mikrobien tekemiä reikiä. 
Kuituja tutkimalla saamme tietoa olosuhteista, joissa 
tekstiilit ovat olleet maassa tai hauta-arkussa. Tietyt 
homeet voivat kertoa jopa vuodenajan, jolloin tekstiilit 
on haudattu. Lankanäytteistä voidaan uuttaa kroma-
tografisesti väriaineet, joiden avulla voimme selvittää 
kankaiden värjäämiseen käytetyt kasvit. 

Rautakauden lampaiden turkki koostui erittäin peh-
meästä alusvillasta ja karkeasta päällyskarvasta. Kum-
paakin tarvittiin, jotta voitiin kutoa lujuutta vaativia 
kankaita ja lautanauhoja, jotka samalla olivat riittävän 
pehmeitä ihoa vasten. Villalankoja tutkimalla saamme 
tietoa minkälaista villaa on valikoitu kehrättäväksi, onko 
villa kammattu vai karstattu, ja voisiko lankojen villa ol-
la paikallisten lampaiden tuottamaa vai tuotu muualta. 

Tutkimme myös, onko villa saatu lampaista keritsimillä 
leikkaamalla vai nyhtämällä keväällä karvanlähtöaikana. 
Valtaosa rautakauden lampaista oli kirjavia, ja niiden villa 
sisälsi valkoisia, mustia, ruskeita että punaruskeita karvo-
ja. Selvitämme, minkä väristä villaa Liedon Ristinpellon ja 
Maskun Humikkalan tekstiileihin on kehrätty. Tämä tieto 
on tärkeää pukuennallistuksen kannalta. 

Tekstiilirakenteiden tutkimisessa hyödynnämme vi-
suaalista tutkimusta eli tutkimme löytöjä paljain silmin 
tai mikroskoopilla kuvaamalla. Määritämme lankojen 
paksuuden, kehräyssuunnan ja sen, ovatko langat ker-
rattuja vai kertaamattomia. Keskiajan alussa kankai-
denvalmistusteknologia muuttui useallakin eri tavalla 
uusien kauppayhteyksien ja kulttuurivaikutteiden myötä. 
Mikroskopiatutkimuksissa selviää, näkyvätkö uudet käsi-
työtekniikat ja villan valikoiva jalostus myös Maalöydöstä 
koruksi -projektin tekstiiliaineistossa. 

Suomen rautakauden tyypillisin kankaansidos oli toi-
mikas, mutta murtotoimikasta ja palttinaakin kudottiin. 
Muut sidokset liittyvät tuontikankaisiin. Tutkimme myös 
hauta-arkkujen kankaanpalojen sijoittumista toisiinsa, 
lankatiheyksiä, saumarakenteita ja muita yksityiskohtia. 
Hauraisiin arkeologisiin tekstiileihin ei voi koskea, mut-
ta tutkimistamme tekstiileistä voidaan jatkossa tehdä 
tarkkoja kopioita, jotka perustuvat analyysituloksiim-
me. Projektimme hyödyntääkin kokeellista arkeologiaa 
tutkimusmenetelmänä. Kokeellisesti voimme selvittää 
arkeologisissa tekstiileissä havaittuja käsityötekniikoita 
sekä vaatteiden istuvuutta ja käytettävyyttä tai esimer-
kiksi lautanauhojen kuvioita. ❖

Mitä rautakauden villa kertoo? 

Kirjoittaja on FT ja arkeologi, joka työskentelee Maalöydöstä koruksi -projektissa.

Rautakauden lampaanvillassa oli usein sekä valkoisia, mustia että 
ruskeita kuituja. 

Rautakauden tekstiilirakenteiden tutkimusta Maalöydöstä koruk-
si -projektissa. 
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PUHEENJOHTAJALTA

Teksti Aila Nieminen

Varhaislapsuuteni talvimaisemaan liittyvät kiinteästi kir-
peät pakkaset ja lumiset talvet. Ulkoleikit tapahtuivat har-
jujen rinteillä, metsäisillä hiihtoladuilla ja luistinkentillä, 
joissa välineiksi riittivät pulkka, sukset tai luistimet. Aivan 
kotitalomme vieressä sijaitsi hiekkakenttä, jota iloksemme 
jäädytettiin talvisin. Hivenen pidemmän matkan päähän 
piti kulkea hiihtämään ja laskettelemaan, mutta nämä-
kin riennot suoritettiin lasten kesken, ilman vanhempia. 
Talven riemut lienevät ikäpolveni edustajilla samansuun-
taisia. Leikkiminen tapahtui luovasti, ilman suuria suun-
nitelmia. Aistikokemukset palautuivat mieleeni juuri nyt, 
kun saamme etelässäkin jälleen kerran nauttia korkeista 
lumikinoksista ja narskuvasta pakkasesta. 

Myös Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luet-
telo tarjoaa loputtomasti esimerkkejä luovasta toimin-
nasta kautta aikojen. Listalle pääsy kertoo, että jokin 
yhteisö on kokenut tavat tai tapahtumat merkitykselli-
sinä ja säilyttämisen arvoisina. Niitä kaikkia on tarvittu 
ja tarvitaan siis yhä kelvollisen ihmiselämän pitimiksi eri 

Monipuolista luovuutta sekä vastuunkantoa
puolilla maailmaa. Suomesta tikunnokkaan on toistaiseksi 
nostettu saunominen, kaustislainen pelimannisoitto ja 
pohjoismainen limisaumainen vene. Traditiot ovat säilyn-
eet voimallisina, joskus vain muutaman yksilön ansiosta, 
mutta kukin yhteisö on lopulta päättänyt, millaisina ne 
ovat jatkaneet kulkuaan meidän päiviimme asti. 

Kalevalaisten naisten keskuudesta ei luovuutta ole 
puuttunut. Sinällään jo Kalevala Korun synty on hämmäs-
tyttävä esimerkki neuvokkuudesta tuottaa varoja omien 
pyrkimysten edistämiseksi. Uskallus luoda uutta ja tehdä 
rohkeita, taloudellisia ja vaikeitakin valintoja synnytti lo-
pulta yhden kansallisista ikoneistamme, jonka hedelmistä 
saamme yhä nauttia. Vasta aivan viime aikoina on valta-
kunnallisella tasolla alettu puhua liiketoimintamalleista, 
jotta kulttuuriperinnöstä voidaan tuottaa taloudellista 
pääomaa. On mieluisaa havaita, että kalevalaiset naiset 
ovat tässäkin suhteessa toimineet eräänlaisina edellä-
kävijöinä ja suunnannäyttäjinä.

Kulttuuriperinnön ja talouden liitto ei enää silti yk-
sistään riitä. Taloudellisen ja kulttuurisen toimeliaisuu-
den lisäksi on puhuttava vakavasti myös vastuullisesta 
omistajuudesta ja kestävästä kehityksestä. Samalla on 
kannettava vastuuta luonnosta, ympäristöstä ja kanssa-
ihmisistä sekä perinteiden siirtymisestä tuleville sukupol-
ville. Siirtymistä ei kuitenkaan tapahdu ilman yhteisöjä, 
ilman sitkeää päättäväisyyttä ja luovuutta. Tuoreita ja 
kekseliäitä näkökulmia kulttuuriperinnön parissa tehtä-
vään työhön tuo tänään digitaalinen maailma. Kulttuu-
riperintö onkin nähtävä moniulotteisena voimavarana, 
jota on vaalittava yhteiskunnan eri aloilla. 

On hyvä kysyä, mikä on kalevalaisten naisten roo-
li tänään suomalaisen kulttuuriperinnön kentällä? Tai 
millaisia suunnannäyttäjiä olemme? Ja löytyykö meistä 
riittävästi luovuutta uppoutua yltäkylläisen kulttuu-
riperinnön syövereihin entistä laajemmalla otteella? 
Ymmärtääkseni vain oma neuvokkuutemme ja tietotai-
tomme ratkaisevat sen, kuinka dynaaminen ja toimelias 
yhteisömme on. Tässä työssä tarvitsemme myös sinua. ❖

Kirjoittaja on Kalevalaisten Naisten Liiton puheenjohtaja. 
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Kulttuuripäivä Puumalan  
Sahanlahdessa lauantaina 11.6.2022

Tule viettämään kesäpäivää Saimaan rannalle! Palava tahto -näy-
telmä kertoo järjestömme ja Kalevala Korun perustajan Elsa Hepo-
raudan elämästä, pääosassa Tiia Louste. Yhteiselle keskustelulle on 
varattu aikaa näytelmän jälkeen.

klo 11 Elsan maisemissa, oppaana Puumalan Kalevalaiset Naiset
klo 12 Lähiruokalounas Saimaan herkuista
klo 14 Palava tahto -näytelmä Sahanlahden elämysverstas
klo 15.30–17 Kahvit ja keskustelua
Hinta 54 € / hlö sis. lounas, teatteriesitys ja kahvit. Maksetaan 

paikan päällä.
Ilmoittautuminen: toimisto@kalevalaistennaistenliitto.fi
Yhteistyössä mukana Puumalan Kalevalaiset Naiset.

Majoitus

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

Puh. 040 779 9896 / sales@sahanlahtiresort.fi /  
www.sahanlahtiresort.fi / facebook.com/sahanlahtiresort

Matkustaminen

Mikäli kaipaat apua kyytien järjestämisessä, ota yhteys Sahanlah-
teen. Suosittelemme jäsenyhdistyksiä järjestämään yhteiskuljetuksia.

Vuosikokous Joensuussa ja  
kulttuuriretki Ilomantsiin  
24–25.9.2022

Viime vuonna Joensuuhun suunniteltu vuosikokous vaihtui etäko-
koukseksi. Nyt yritämme uudestaan: Liiton vuosikokous järjestetään 
lauantaina 24.9. Joensuussa. Seuraavana päivänä on mahdollisuus 
osallistua kulttuuriretkelle Ilomantsiin.  

Lisätietoja verkkosivuiltamme sekä seuraavassa Pirrassa. 
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Uljaasti ja täysin purjein 
Palkittu journalisti, opetusneuvos, kalevalainen voimanainen ja 
Kalevalaisten Naisten Liiton kunniapuheenjohtaja Raili Malmberg 
vietti viime marraskuussa 95-vuotispäiviään. 

Innostava, aikaansaava ja rohkea ovat sanoja, jotka usein liite-
tään Railiin. Mistä hänen lähes loppumattomalta vaikuttava aatteen 
palonsa oikein kumpuaa?

– Elämässä minua on vienyt eteenpäin rakkaus omaan kansaan, 
omaan kulttuurin ja omaan kieleen. Innostun, sytyn, leimahdan ja 
hehkun loputtomasti sille asialle, jonka koen tärkeäksi, Raili kertoo.

Kalevalaisuudessa Railia kiehtoo erityisesti toiminnan ajattomuus. 
– Kalevalaisissa 

arvoissa on ikiaiko-
jen patinaa – niiden 
ydintä ja viisautta ei 
kukaan pysty muut-
tamaan, Raili toteaa.

– Meidän kale-
valaisten ja suoma-
laisten pitäisi uskal-
taa olla sitä mitä 
me aidosti olemme. 
Meillä on oma, val-
tavan laaja ja arvo-
kas kulttuuriperin-
tömme, riittää kun 
pidämme siitä kiinni.

Raili toivoo, että 
aate, tunteet ja roh-
keus säilyvät kaleva-
laisten naisten toi-
minnassa mukana 
myös tulevaisuu-
dessa.

– Kaikessa tekemisessä täytyy olla sydän ja sielu mukana. Eikä 
elämä ole aina kivutonta tai helppoa, eikä siinä aina edes onnistu. 
On tärkeää hyväksyä jatkuva muutos, uskaltaa elää ja myös epäon-
nistua välillä, Raili hymyilee ja siteeraa Katri Valan runoa.

”Kun istuin helmaanvajonnein käsin 
ja katsoin laimein silmin maailmaa, 
joka oli täynnä haalistuneita värejä, 
kuulin jonkun huutavan minua. 

Mikä tuska palata elämään 
olemattomuuden rajalta! 
Kaikki minussa järkkyi ja vuoti verta.

Julmana ja kauniina
toteutti elämä alituista uudistumistaan.” 
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Etukoodi KORU22

Lähde viihtymään kalevalaisten 
naisten matkalle Müncheniin 
9.-13.5.2022

Tänä vuonna on kohteena Baijerin pääkaupunki München. 
Nymphenburgin linna * English Garten * vanha kaupunki * 
Marienplaz * Munic Residenz *  Viktualienmarkt-ruokatori. 

Matka sisältää seuraavat asiat:
- Lennot Helsinki-München-Helsinki, turistiluokka. 
- Lentokenttäkuljetukset (meno-paluu) Münchenissä ja 
  saavuttaessa opastettu kaupunkikierros (2,5 t).
- Majoitus ***-tähden hotellissa keskustassa, 4 vuorokautta joko   
  1-h tai 2-h huoneessa, sisältää aamiaisen.
- Kolmen päivän München -card. 
- Kokopäiväretki Neuschwansteinin linnaan, sis. lounaan ja 
  sisäänpääsymaksun. Tutustuminen 
  Füssenin vanhaan kylään.

Hinta/hlö:
   975 € (2-h huoneessa)

1.170 € (1-h huoneessa)

Muuta: matkalle voivat lähteä kaikki 
matkasta kiinnostuneet, koronapassi/kaksi 
rokotetta ja mahdollinen negatiivinen 
koronatesti (tarkentuu myöhemmin) 
mukaan.  Muista vaatimuksista tiedotetaan 
keväällä.
Vastuullinen matkanjärjestäjä: TR-Kielimatkat Oy, Hietalahdenkatu 
10 C 57, 00180 Helsinki. Ilmoittautuminen matkalle: 
info@trkielimatkat.fi tai puh: 010 666 5800 (nimi- ja osoitetiedot, 
sähköposti, puhnro.). Lisätietoja matkasta saa toimistosta. 
Varaukset per 20.3.2022 mennessä.

Kalevalaisten naisten etukoodi  
Kalevala Korun verkkokauppaan

Kaikilla jäsenmaksun maksaneilla kalevalaisilla naisilla on käytössä 
sama etukoodi, joka on KORU22.

Jäsenetuna saat 20 % alennuksen ostoksistasi Kalevala Korun verk-
kokaupasta ja Keskuskadun myymälässä (Keskuskatu 1, Helsinki) ja 
Kalevala Outlet & Experience (Hankasuontie 11, Helsinki).

Etukoodi on voimassa vuoden 2022 loppuun asti, eikä sitä voi yh-
distää muihin etukoodeihin. 

*Etu ei koske hyväntekeväisyystuotteita eikä lahjakorttiostoksia. 

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

koodia-painiketta. Näin saat 20 % alennuksen tilauksen lop-
pusummasta.

Olet tervetullut liittymään myös Kalevalan kanta-asiakkaaksi: kuu-
let ensimmäisenä Kalevalan uutisista, eduista ja saat aina tilauksesi 
ilman toimituskuluja. Lue lisää www.kalevala.fi.

Kalevalaisten Naisten Liiton jäsenedut

◆ Pirta-lehti neljä kertaa vuodessa
◆  20 % alennus kalevalakoruista (ohje edellä)
◆  Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjoista 25 %:n 

alennus verkkokirjakaupasta ja Tiedekirjasta
◆  Mai Niemi Finnish Fairytale Shop –10 %, verkkokaupasta 

tai Helsingin myymälästä
◆   Huomaathan, että joillain paikkakunnilla toimi useampia 

yhdistyksiä, esim. Helsinki ja Tornio.
◆  Jäsenmaksu on yhdistyskohtainen (25–30 euroa/vuosi)

Tunteiden ja arvojen strategia
Aatteellisessa toiminnassa on pohjimmiltaan kyse jaetusta tuntees-
ta ja yhteisistä arvoista. Aate tarvitsee vahvistuakseen ja elossa 
pysyäkseen rohkeutta, vuorovaikutusta ja yhdessä innostumista. 
Tunteet ja vahva arvopohja ovat myös Kalevalaisten Naisten Liiton 
uuden strategian ydin.

Kalevalaisten Naisten Liiton vahvuus on aina ollut jäsenistön 
osaamisen monipuolisuus, laajuus ja sitoutuneisuus. Tästä syystä 
Kalevalaisten Naisten Liiton uusi strategia on myös entistä selkeäm-
min kaikkien kalevalaisten naisten yhteinen strategia, joka perustuu 
jäsenistön ajatuksiin, toiveisiin ja vahvuuksiin. 

Kalevalaisten naisten toiminnalle on tilausta erityisesti nyt. Omien 
juurien, yhteisöllisyyden ja perinteiden merkitys kasvaa ihmisten kaiva-
tessa aitoa merkityksellisyyttä ja sisältöä elämäänsä. Myös luonnonlä-
heisyys ja vastuullinen elämäntapa kiinnostavat yhä useampia. Näihin 
tarpeisiin Kalevalaisten Naisten Liiton toiminta ja uusi strategia vastaa.

Seuraavana on vuorossa strategiatyön tärkein vaihe eli strate-
gian toteuttaminen käytännössä. Tässä työssä jokaisen kalevalaisen 
naisen rooli on tärkeä, sillä strategia toteutuu parhaiten jokapäiväi-
sessä yhdistystoiminnassa tulkintojen, vuorovaikutuksen ja yhdessä 
tekemisen kautta – iloa ja huumoria unohtamatta.

Uusi strategia on luettavissa Kalevalaisten Naisten Liiton verkko-
sivuilla osoitteessa www.kalevalaistennaistenliitto.fi.

Kalevalaisten Naisten Liitto on juurevien ja perinteitä ra-
kastavien naisten kulttuurijärjestö, jonka arvot ovat juuret, 
voima, kauneus ja ilo. Kalevalaisten Naisten Liiton tehtävä 
on tuoda esiin rikas ja monimuotoinen elävä kulttuuripe-
rintömme, edistää suomalaisten perinteiden tuntemusta 
ja innostaa ihmisiä löytämään kulttuuriperinnön voima ja 
merkitys nykyajassa. 
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Tuulta ja aurinkoa ei voi kukaan omistaa, 
mutta niitä voi kantaa mukanaan

Aurinkoleijona-amuletti
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