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PARATIISI-SANA on peräisin muinaisen 
Iranin kielestä. Se merkitsi alun alkaen 
muurein rajattua aluetta, pihaa tai puutar-
haa. Se oli oma, yksityinen keidas; suojaava 
muuri tai aita erotti kesytetyn luonnon 
villistä ulkomaailmasta, kirjoittaa Clau-
dia de Brün Linné ja pieni pala paratiisia 
-näyttelyluettelossa.

Nyt meitä koetellaan kovalla kädellä. 
Ensin reilut kaksi vuotta korona-pande-
miaa ja nyt sota Ukrainassa, joka jatkuu ja 
vaikuttaa vuosia tästä eteen päin. Uuti-
set ahdistavat, on vaikea katsoa ihmisten 
suunnatonta hätää. Miten voisi auttaa, 
miettii moni, ja moni on jo auttanutkin. 
Kaiken pahan keskellä ihmisten hyvyys 
ylläpitää toivoa paremmasta.

Jokaisella ihmisellä pitäisi olla oikeus 
elää itsensä näköistä elämää ja siirtyä tuon-
ilmaisiin sitten, kun on aika, ei jonkun toisen 
toimesta. Se, että autamme, kertoo siitä, 
että haluamme kaikille tuon mahdollisuu-
den. Tuntuu käsittämättömältä, että kaikki 
ihmiset eivät ajattele ja toimi näin.

Kävin jokin aika sitten Linné ja pieni 
pala paratiisia -näyttelyssä, koska halu-
sin hetkeksi irti sotauutisista. Mietin, että 
meidän on pidettävä huolta myös omasta 
hyvinvoinnistamme, muuten emme jaksa 
ja pahimmillaan muutumme kyynisiksi. 

Omaa mieltään voi hoivata monella 
tapaa. Erilaiset taidekokemukset toimi-
vat monilla hyvinä parantajina: lue hyvä 
kirja, kuuntele musiikkia, katso elokuva 
tai mene vaikka taidenäyttelyyn. Joillekin 
taas sopii paremmin ruumiinkulttuuri: 
juoksulenkki, pilates, leuanvedot tai vaik-
kapa metsäkävely. 

Niin kaunis on maa
En tiedä, kuka on sanonut, mutta sa-

nonpa minäkin, että luonto on yksi suuri 
mielen ja ruumiin parantaja. Nyt kun kesä 
on taas pitkän talven jälkeen ihan ovella, 
niin nautitaan kasvun ihmeestä, kukka-
loistosta ja satoa antavista pensaista ja 
puista. Mennään metsään, pellolle, puu-
tarhaan, torille ja puistoihin. Annetaan 
luonnon voimaannuttaa meitä, jotta jak-
samme edelleen auttaa kanssakulkijoi-
tamme. 

Jos olette pääkaupungissa ennen elo-
kuun loppua, suosittelen lämpimästi vie-
railua Sinebrychoffin taidemuseossa. De 
Brün lopettaa luettelotekstinsä houkut-
televasti: Kaunis puutarha, taidokkaasti 
maalattu kukka-asetelma tai kasvitie-
teellinen kuva - kaikista voi löytää pienen, 
henkilökohtaisen palan paratiisia.

Niin kaunis on maa
Niin korkea taivas
Soi lintujen laulusta kukkiva kunnas
Ja varjoisat veet
Niin varjoisat veet
- Kari Rydman 1971

Toivotan teille kaikille hyvää kesää, rauhaa 
ja rakkautta!

Sirkka-Liisa Mettomäki
Päätoimittaja

Vanamo oli Carl von Linnén lempikukka. 
Latinankielisen nimensä Linnaea borealis 
vanamo sai vuonna 1737, mikä lienee ollut 
myös Linnén itsensä toive.
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Yksi Manuela Boscon 
omista suosikeista on 
taustalla näkyvä teos 
Loviattaresta, joka 
edustaa viisasta naista.
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Teksti Tiina Piilola, kuvat Maria Kalmi

Tiina Piilola tapasi Manuela Boscon, jonka kanssa keskusteltiin Boscon 
maalauksista, luovuudesta ja vihan varjelevasta voimasta.

>

kattu puulattia, korkeat huoneet ja suu-
ret ikkunat.

– Upea koti. Vähän italialaisen oloinen! 
Viittaan sekä punasävyisiin savimaali-
pintoihin että Manuelan isänpuoleisiin 
sukujuuriin.

– Kiitos. Se oli idea joo, muutimme 
tähän ennen joulua ja laitoimme pinnat 
uusiksi.

Istumme pitkän keittiönpöydän ää-
reen, ja pahoittelen, etten ehtinyt näke-
mään hänen näyttelyään, joka oli alkuvuo-
desta Sipoossa Gumbostrandissa.

– Siellä kävi viiden ja puolen viikon ai-
kana melkein kymmenentuhatta vierasta, 
Manuela ihmettelee. 

– En ole saanut mistään näyttelystä 
niin paljon palautetta kuin siitä. Mukana 
oli myös Emma Takon maalauksiin kura-
toimia intialaisia raakakristalleja, Tuuren 
ja Johannes Brotheruksen säveltämää 
musiikkia sekä kansaperinteemme pyhiä 
tuoksuja, katajaa ja väinönputkea.

Kerron itsekin innostuneeni kivistä ja 
kristalleista. 

– Viime kuukausina minulla on ollut 
työpöydällä obsidiaani, jossa sanotaan 
olevan maadoittavaa voimaa. Tuntuu, että 
olen tarvinnut jotain juurichakraa – maa-
yhteyttä – vahvistavaa, minulla kun on 
taipumus jumittaa päässäni.

O
n marraskuinen sunnuntai- 
ilta, istun appivanhempieni olo-
huoneessa ja televisiossa pyörii 
Arto Nybergin haastatteluoh-

jelma. Taiteilija Manuela Bosco kertoo näyt-
telystään, johon hän on saanut innoitusta 
pohjoisen mytologian naishahmoista. 

– Onkohan Manuela lukenut sinun kir-
jaasi, anoppi naurahtaa ja samassa Bosco 
mainitsee sen yhdeksi – ainakin pieneksi 
– innoittajakseen. 

Myöhemmin Bosco on vieraana aa-
mutelevisiossa, ja ystävältä tulee viesti: 
”Manuela Bosco on nyt aamutelkkarissa 
ja mainitsi taas kirjasi, teidänhän pitäisi 
tavata!” Ihana ajatus! Olisi ilo tavata Ma-
nuela, joka on laillani innostunut kansan-
tarujemme esiäideistä. 

Joskus asiat vain järjestyvät. Saan 
maaliskuussa sähköpostia Pirran toimi-
tussihteeriltä. Hän kysyy, suostuisinko te-
kemään Pirtaan jutun Boscosta ja hänen 
Pohjolan tietäjänaiset -teoksistaan. Että, 
Petra, kysytkin! Manuela odottaa hänen 
ja muusikko Tuure Kilpeläisen uusioper-
heen kuudetta lasta ja on viimeisillään 
raskaana, joten haastattelu pitää tehdä 
pian. Olen sopivasti menossa seuraavalla 
viikolla Helsinkiin (liittomme hallituksen 
kokoukseen), aikataulut saadaan sopi-
maan ja kohta istun bussissa ihmetellen, 

miten paljon 39-vuotias Manuela – minua 
viisi nuorempi – on ehtinyt elämässään. 
Hän on entinen maajoukkuetason aita-
juoksija ja edustanut Suomea Sydneyn 
olympialaisissa. Nykyään hänet tunne-
taan näyttelijänä ja kuvataiteilijana, jolta 
on tullut kasvisruokavalioon kannustava 
kirja Vegemania, yhdessä näyttelijä Pa-
mela Tolan kanssa tehty lastenkirja sekä 
omaelämäkerrallinen Ylitys, jossa hän käy 
läpi valmentajaisänsä kuolemaa ja urhei-
lu-uran päättymistä. 

Toivon salaa, että jos omat kalevalan-
naistulkintani ovat innostaneet Manuelaa, 
minä saisin vuorostani inspiraatiota hä-
nen tapaamisestaan, sillä kirjoittamiseni  
on hakenut Kalevalan naisten jälkeen 
uomaansa. 

Turva löytyy kehosta ja mielestä

Manuelalta tulee viesti. Hän on raskauden 
takia voipunut ja toivoo, ettei haastattelu 
venyisi yli puolentoista tunnin. Lupaan 
ettei veny. Bussi tulee Kamppiin, laitan 
osoitteen karttaohjelmaan ja kerrankin 
löydän perille eksymättä. 

– Ihana nähdä! sanomme molemmat 
ja kiittelen sitä, että saimme tapaamisen 
onnistumaan. Halaamme ja ihastelen kau-
nista kerrostalotaloasuntoa, jossa on la-

Luovuuden alkuvoimaa 
Pohjolan 

tietäjänaisista
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– Oikeastaan kaikki tarvitsisivat nyt 
juurichakraa vahvistavaa, jotta energia ei 
jäisi liikaa pyörimään mieleen ja pelkoihin, 
Manuela jatkaa luontevasti, viitaten tie-
tenkin ahdistavaan maailmantilanteeseen 
itärajan takana. 

– Mielestähän sitä turvaa ei löydy, vaan 
se löytyy kehosta ja sydämestä. Olemalla 
tässä ja nyt.

Puhuttelevat Pohjolan tietäjänaiset

Alamme lähestyä haastattelun varsinaista 
teemaa, luovuuden voimaa. Manuela ker-
too olleensa jo pitkään kiinnostunut eri 
kulttuurien jumaltarustoista ja innostu-
neensa vajaat pari vuotta sitten omasta 
myyttiperinteestämme. 

– Koin, etten voi enää jatkaa maa-
laamista ilman syvempää tai laajempaa 
yhteyttä ja pyysin universumilta vinkkiä.

Hän päätyi osallistumaan Kirsi Ran-
non Louhi-koulutukseen, jossa osallistujat 
perehtyivät pohjoisiin tietäjänaisiimme 
tai kuten Manuela sanoo – tietäjänaisten 
arkkityyppeihin. 

– Ja pian kankaalle alkoi ilmestyä näi-
tä hahmoja.

Maalausprosessi oli kuulemma erilai-
nen kuin ennen, jo teknisestikin. 

– Se oli hitaampi, työt vaativat puo-
lenkin vuoden kuivumisaikoja.

Manuela kertoo työskennelleensä yh-
den hahmon parissa useamman kuukau-
den ja hahmojen aktivoineen aina tiettyjä 
teemoja myös hänen henkilökohtaisessa 
elämässään. 

Itselleni Kalevalan hahmoista rakkain 
on Aino, jonka mukaan Pohjolan tietä-
jänaiset –näyttelynkin suurin maalaus 
on nimetty. Manuela kertoo kokeneensa 
Ainon kanssa työskennellessään monen-
laista surua ja saaneensa noihin aikoihin 
kaksi keskenmenoa. 

– Muttei se suru liittynyt vain kes-
kenmenoihin, vaan Ainon myötä pintaan 
nousi vanhempiakin suruja, jotka oli vih-
doin aika surra loppuun. Aino on ollut 
minulle valtavan puhdistava hahmo ja 
ajattelen, ettei hän tosiaan ole uhri vaan 

löytää muodonmuutoksensa kautta tie-
täjänaisen itsestään.

Tutkimme Aino-maalausta, tai sen ku-
vaa; kaikki näyttelyn työt on yhtä lukuun 
ottamatta myyty.

– Aino-teokseen tuli neljä pikku en-
keliä tai vauvaa ja siinä on myös iäkäs 
nainen, Ainon viisaampi arkkityyppi, Ma-
nuela kertoo.

Kalevalassa Aino muuttuu hukkumi-
sensa myötä veden olennoksi, Vellamon 
neidoksi. Kysyn, liittääkö Manuela tätä 
vanhaa naista Vellamon hahmoon. 

– Ajattelen, että he puhuvat samas-
ta tietoisuudesta käsin, mutta eivät ole 
välttämättä sama tyyppi.

Ymmärrän ajatuksen. Jos Aino on Ka-
levalassa voimaton nuori tyttö, jonka veli 
lupaa vaimoksi vanhalle Väinämöiselle, 
Vellamoksi muututtuaan Ainosta tulee 
tämän suuren tietäjämiehen kanssa ta-
savertainen, eikä Väinämöinen voi enää 
hallita häntä.  

Toinen hahmo, jonka kanssa Manuela 
kertoo työskennelleensä paljon, oli Kä-
reitär. 

– Käreitär liittyy oman autenttisen ää-
nen löytämiseen sekä rohkeuteen käyttää 

”Aino on ollut  
minulle valtavan  
puhdistava hahmo.”
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sitä, vaikka oma sanoma ei olisikaan sillä 
hetkellä yhteiskunnassa pinnalla, Manuela 
avaa tätä tuntemattomampaa kansanpe-
rinteen hahmoa.

Luovuus tarvitsee vihaa

Mietin oman äänen käyttämistä ja sitä, 
miten luontevaa oli puhua äsken chak-
roista. Chakrat juontuvat hindulaiseen 
perinteeseen niin kuin joogakin, jota pi-
dettiin vielä 70-luvulla hippien touhuna 
(Chakrojen ajatellaan olevan kehon ener-
giakeskuksia, joissa henki ja aine yhdisty-
vät). Manuela kertoo myös aloittaneensa 
juuri shamanistisen astrologiakoulutuk-
sen syventääkseen itsetuntemustaan. 
Kerron käyttäneeni astrologiaa samaan 
tarkoitukseen, ja pohdimme miten epä-
sopivia kiinnostuksen aiheemme – ju-
malattaret, chakrat, astrologia – olisivat 
olleet vielä joitain vuosia sitten. 

– Mutta nykyään varsinkin nuoret nai-
set ovat valtavan kiinnostuneita kaikesta 
tästä, Manuela sanoo. 

Olen huomannut saman. 
– Kyllä, astrologiakin on oikeastaan 

samaa vanhaa arkkityyppistä tietoa kuin 
jumalatarut, jolle alkaa olla taas tilaus.

Mutta se maalaus, jota Manuela ei 
suostunut myymään ja joka on hänen 
kotinsa seinällä. Se on saanut nimensä 
Loviattarelta, Kalevalan Louhen taustalla 
olevalta hahmolta. Kysyn millainen suh-

de Manuelalla on Louheen liitettyihin ja 
naiselle perinteisesti hankaliin tunteisiin: 
vihaan ja raivoon.

– Ilman vihaa tai – ilahdun, kun Ma-
nuela käyttää tätä ilmausta – vitun voimaa 
luovuus ei ole mahdollista.

Kerron, että aloin äidiksi tuloni jälkeen 
kirjoittaa laman lapsen kokemuksiin su-
keltanutta esikoiskirjaani ja koin ja ilmai-
sinkin tuolloin paljon vihaa. 

– Olen kantanut siitä huonoa omaa-
tuntoa ja ehkä sittemmin vältellytkin vi-
han tunnetta.

– Viha liittyy rajoihin, Manuela pohtii. 
– Se kirkastaa ja suojelee sitä, mikä 

on tärkeää. Viha auttaa myös toimimaan 
omasta sydämestä käsin, ilman pyrkimys-
tä miellyttää.

Mietin, liittyykö luovuusjumini ehkä vi-
han välttelemiseen. Siksikö en ole löytänyt 
kirjoittamiselleni kirkasta suuntaa? Kysyn, 
miten Manuela vaalii yhteyttä omaan yti-
meensä ja luovuuteensa. 

– Käytimme Rannon Louhi-kurssilla 
paljon seremoniatyöskentelyä ja teen si-
tä edelleen.

Hän näyttää makuuhuoneessaan ole-
van pienen seremoniatilan. Alttarin päällä 
on kiviä, simpukoita, patsaita, kuvia ja 
kynttilöitä, ja hän sanoo hiljentyvänsä 
asetelman eteen hetkeksi joka aamu.

– Kutsun tähän pyhityshetkeen ’oman 
tiimini’, myös tietäjänaiset, ja joskus pyy-
dän yhteyttä erityisesti johonkin hah-
moon. Tällainen hiljentyminen luo arkeen 
selkeyttä ja kauneutta.

Sanon, että minäkin taidan kokeilla 
jatkossa seremoniatyöskentelyä. Vietän 
päivittäin kuudesta kahdeksaan tuntia 
tietokoneen edessä, eikä MacBookin ruu-

tu ja näppäimistö liene luovuuden kannal-
ta se kaikkein innostavin ”alttari”. 

– Ehkä alan myös luoda uutta yhteyttä 
Loviattareen ja siihen Kärettäreenkin, joka 
liittyi oman äänen löytämiseen, jatkan.

– Muistaakseni se liittyy myös ket-
tuihin, tiedä vaikka teidän pihalla alkaisi 
juosta kettuja! Manuela naurahtaa.

Puolitoista tuntia on mennyt, kiitän 
Manuelaa mieleen jäävästä kohtaamises-
ta. Kun lähden hänen luotaan, päässäni 
vilisee – hyvällä tavalla. En osaa vielä pu-
kea vilinää sanoiksi, mutta tuntuu että 
jotain uutta on lähtenyt liikkeelle. Luo-
vuuden alkuvoima lienee saanut uuden 
sykäyksen. ❖

Kirjoittaja on toimittaja, kirjailija ja kirjallisuus-
tieteen tohtori, jonka viimeisin julkaistu kirja on 
Kalevalan naiset. Hän on Kalevalaisten Naisten 
Liiton hallituksen jäsen. 

INFO

Manuela Bosco (s. 1982)

• Suomalais-italialainen kuvataitelija, 
näyttelijä ja kirjailija.

• Nuorena maajoukkuetason 
yleisurheilija. 

• Kaksi korkeakoulututkintoa 
taidealoilta Jyväskylän yliopistosta ja 
Rooman Academia Europea D`Arte 
Dramaticasta.

• Naimisissa muusikko Tuure Kilpeläisen 
kanssa.

• Haastatteluhetkellä perheeseen 
odotetaan kuudetta lasta.

”Viha kirkastaa ja  
suojelee sitä, mikä  
on tärkeää.”

Käreitär liittyy rohkeuteen käyttää omaa ääntään, vaikka oma 
sanoma ei olisikaan sillä hetkellä yhteiskunnassa pinnalla.

Aino-teoksessa on nähtävissä neljä pikku enkeliä tai vauvaa ja iäkäs nainen. Aino on 
ollut Manuela Boscolle puhdistava hahmo.
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Teksti Sami Tantarimäki, Annastiina Papinaho ja Aaro Söderlund

Pyhiinvaellus  
on mahdollisuus saavuttaa 

jotakin itselle tärkeää

Pyhiinvaellukset olivat ihmiskunnan historian ensimmäisiä elämysmatkoja,  
ja 2000-luvulla niiden suosio on edelleen kasvanut. Pyhiinvaellukset ovat merkki 

heränneestä harrastuksesta historiaan ja keskiaikaan. Kiinnostus pyhiinvaellukseen 
kertoo myös halusta saavuttaa jotakin itselle tärkeää.

K
aikki pyhiinvaeltajat eivät kul-
je reittejä uskonnollisista syis-
tä, vaan kulkureiteiltä saatetaan 
yhtä lailla hakea hiljaisuutta, hen-

gellisyyttä, yksinkertaista elämää tai luon-
toelämyksiä ja tarinoita, taukoa ja raikasta 
ilmaa. Pyhiinvaellus voi olla matka johon-
kin pyhänä pidettyyn paikkaan, kulkemista 
kulttuuriympäristöissä ja luonnossa, läpi 
yhteisöjen ja alueiden. Yksinkertainen tai 
moniaistinen kokemus. 

Historiaa, kulttuuria, pyhimyksiä

Eri kulttuureissa ja uskonnoissa on usei-
ta keskeisiä pyhiinvaelluskohteita. Ne 
ovat usein pyhiä kaupunkeja tai muita 
pyhiä paikkoja. Kristinuskossa tärkeitä 
pyhiinvaelluskohteita ovat esimerkiksi 
Rooma, Jerusalem ja Santiago de Com-
postela sekä Canterbury. Pyhiinvaellus 
on tärkeä ilmiö, sillä miljoonat ihmiset 
matkustavat vuosittain erilaisille pyhiin-
vaelluskohteille.

Pohjoismaiden kuuluisin pyhiinvael-
lusreitti on Norjan Trondheimiin kulkeva 

‘Pyhän Olavin tiet’, joka sai Euroopan neu-
voston kulttuurireittistatuksen vuonna 
2010. Reitistö on laajentunut myös Suo-
men puolelle. Turusta Saaristomeren kan-
sallispuiston ja Ahvenanmaan halki Gris-
lehamniin Ruotsiin kulkeva Pyhän Olavin 
vesireitti eli St Olav Waterway sai alkun-
sa EU:n Central Baltic-hankkeena vuon-
na 2016. Se on jo virallinen Olavinreitti 
ja Euroopan neuvoston kulttuurireitti. 
Savonlinnasta Turkuun kulkevaa Man-
nerreittiä kehitetään alueittain, ja se on 
tulossa tunnetummaksi. Myös manner-
reitin suunnittelu käynnistyi hankkeena 
(Leader, 2017-2019). Pyhän Olavin retkei-
lyreitit Savonlinnasta Saaristomerelle on 
ensimmäinen opas tälle reitille. Kaikkiaan 
Suomessa on Olavinreittejä kehitteillä 
kymmenkunta.

Pidemmällä aikavälillä ja isommassa 
kuvassa pyhiinvaelluksen nousu Suo-
messa on näkynyt muun muassa keski-
aikatapahtumien suosiona ja historian 
elävöittämisenä niin näytelmin kuin di-
gitaalisuutta hyödyntäen. Viime vuosina 
myös vaeltaminen ja reitit, kuten Pyhän 

Olavin, Pyhän Henrikin ja Pyhän Jaako-
bin vaellukset, Kuninkaantie ja erilaiset 
kirkkopolut sekä -kävelyt ovat kokeneet 
eräänlaisen uuden tulemisen. Turun kau-
punki ja evankelisluterilainen kirkko puo-
lestaan ovat ottaneet koordinoivaa roolia 
sekä perustamalla pyhiinvaelluskeskuksen 
Turkuun vuonna 2021 että organisoimalla 
ensimmäisen viestipyhiinvaelluksen Py-
hän Olavin mannerreitillä ja merireitillä 
kesällä 2022. 

Pyhä Olavi – yhteispohjoismainen 
pyhimys ja kiehtova tarina

Pyhän Olavin koko reitistön tarjoamien 
elämyksien taustalla on kiehtova viikinki-
tarina. Olavi Haraldinpoika (995-1030) oli 
Norjan kuningas 1015-1030. Hän oli myös 
kristinuskon esitaistelija Pohjoismaissa. 
Nuoruudessaan Olavi oli menestyksekäs 
viikinki, joka osallistui viikinkiretkille Itä-
mereltä Englantiin. Normandiassa Olavi 
omaksui kristinuskon, mistä lähti ajatus 
luoda Kristuksen valtuuttamana Jumalan 
valtakunta Pohjolaan. Palattuaan Norjaan 
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Olavi voitti Tanskan kuninkaan alaiset 
aluekuninkaat, yhdisti suuren osan Norjaa 
valtikkansa alle ja pyrki vakiinnuttamaan 
kristinuskon.

Käännytykset, järjestyksenpito ja vaa-
timukset uusien lakien noudattamisesta 
aiheuttivat kuitenkin vihaa tehden lopulta 
Olavista epäsuositun. Tanskan kuningas 
Knuut Suuri onnistuikin valloittamaan 
Norjan melko helposti, ja Olavi joutui 
pakenemaan. Vuonna 1030 Olavi palasi 
Norjaan ja yritti saada kruunun takaisin. 
Olavin kuolemaa Stiklestadissa 29.7.1030 
kerrotaan seuranneen hyvää tuovia ih-
meitä. Yleinen mielipide hänestä muuttui 
myötämielisemmäksi ja maine pyhyydestä 
levisi nopeasti kaikkialle Pohjoismaihin 
ja Itämeren piiriin. Siksi on ilmeistä, että 
lähetystyötä tehtiin Suomessakin laa-
jalti Olavin nimissä. Suomi oli keskiajal-
la nimenomaan Pyhän Olavin maa, mitä 
todistaa yhä eritoten Pyhän Olavin mu-
kaan nimetyt tai hänelle pyhitetyt kirkot, 

kappelit, alttarit, patsaat ja maalaukset. 
Olavinlinna ja Viipurin linna olivat hänelle 
pyhitettyjä, samoin kuin Ulvilan kaupunki. 
Historiasta muistuttaa yhä myös nimipäi-
vä kalenterissa 29.7.

Viestipyhiinvaellus kesällä 2022

Tulevana kesänä järjestetään ensim-
mäinen pyhiinvaellustapahtuma Pyhän 
Olavin reittejä yhdistäen. Viestipyhiin-
vaellus kulkee mannerreittiä pitkin Sa-
vonlinnasta Turkuun 26.5.-14.8.2022, ja 
jatkuu Turusta 14.-19.8. merireittiä pitkin 
kohti Ahvenanmaan Jomalan Pyhän Ola-
vin kirkkoa. Aloitustapahtuma on hela-
torstaina Savonlinnan Tuomiokirkossa ja 
Olavinlinnan maisemissa. Sieltä vaellus 
etenee kuuden hiippakunnan alueella, 
joista jokainen alue järjestää vaelluksen 
kulun omalla tavallaan. 

Vaellusta voi kulkea eri alueilla esimer-
kiksi kävellen, pyöräillen tai kirkkoveneellä. 

INFO

Merireitti https://stolavwaterway.com/fi/

Mannerreitti https://www.pyhanolavin-
mannerreitti.fi/

Pyhän Olavin reitistöistä Norjassa:  
https://pilegrimsleden.no/en/

Pyhän Olavin reitistöistä Ruotsissa: 
https://stolavsleden.com/

Pyhiinvaellus Suomi, Viestipyhiinvaellus 
ja pyhiinvaelluskeskus 
www.pyhiinvaellussuomi.fi

Mukaan kutsutaan vaeltajia kulkemaan 
muutamasta kilometristä useampiin kym-
meniin kilometreihin. Mukana on laaja 
joukko erilaisia yhteistyökumppaneita 
matkailutoimijoista palveluntuottajiin, 
yhdistyksiin ja organisaatioihin. 

Perillepääsynjuhlaa vietetään Turun 
tuomiokirkossa 14.8.2022. Juhlan jälkeen 
vaellusta on mahdollista jatkaa vielä sa-
mana päivänä Pyhän Olavin merireittiä 
pitkin kohti saaristoa ja Ahvenanmaata. ❖

Sami Tantarimäki on toiminut vuosina 2017–
2019 Pyhän Olavin mannerreitti -hankkeen 
koordinaattorina Turun yliopiston Brahea-kes-
kuksessa. Annastiina Papinaho on Pyhiinvael-
lustoiminnan projektipäällikkö Turun arkkihiip-
pakunnan tuomiokapitulissa ja Aaro Söderlund 
on arkkitehti ja tiedetoimittaja STTL sekä Ola-
vsleder i Finland rf – Suomen Olavinreitit ry:n 
laajentumisvastaava.

Kuva Jouni Lappi.
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Teksti Seija Paasonen

PILVIYSTÄVIÄ

"On valoisa loppukevään yö Ruovedellä. On iltayö ja laskeneen auringon valo punaa 
vielä pilviä luoteen suunnalla. Niemenkärjen puut ovat saaneet hentoisen vihreyden. 

Mutta vesi hohkaa yhä kylmää, ja etualan haavat pidättelevät vielä kesän tuloa.  
Yöksi tuuli on tyyntynyt ja järven pinta on silennyt, mutta Muroleen koskessa  

vesi pyörteilee vinhasti. Yön ääni on kosken pauhu."

Ellen Thesleff, Kevätyö, 1894, 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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KOLUMNI

Suvi Ratinen

ITÄMINEN, valaistuminen ja flow.
Luovaa prosessia on tutkittu paljon, siitä on eritelty 

ja mallinnettu eri vaiheita. 
Elsa Heporautaan tutustuessani ällistyin ja vaikutuin 

perusteellisesti kalevalakorujen syntytarinasta, jota ei 
mielestäni vieläkään tunneta yleisesti kyllin hyvin – 
tämän lehden lukijakunnassa toki kyllä. 

Alleviivaan tuosta syntyprosessista muutaman 
vaiheen luovuustutkimuksista innoittuneena, nii-
tä soveltaen. 

VISIO. Elsa Heporauta sai suorastaan näyn, 
että alkuvoimaisten juurevien suomalaisnaisten 
kunniaksi pitää pystyttää patsas. 

YMPÄRIPUHUMINEN. Heporauta ei jäänyt epäi-
lemään unelmaansa, vaan puhui siitä ympäriinsä 
ja valjasti laajat verkostonsa keräämään rahaa sen 
toteuttamiseksi. Ideasta innostuneiden ihmisten jul-
kisuusarvon voi ymmärtää, kun kuvittelee jotakin nyky-
hanketta, johon lähtisi nimillään ja kasvoillaan mukaan 
Jenni Haukio, Pentti Arajärvi, Eeva Ahtisaari ja Tel-
lervo Koivisto.

PETTYMYS. Kollektiivisesta innostuksesta ja good-
willistä huolimatta patsasta varten kerätty summa jäi 
liian laihaksi. Miten ihmeessä saada tarpeeksi rahaa?

INNOVATIIVINEN TUOTEIDEA. Nyt täytyi ajatella sen 
kuuluisan boksin ulkopuolelta, tässä tapauksessa arvok-
kaan museovitriinin. Heporauta ehdotti, että muinaisko-
ruja kopioitaisiin myytäväksi. Hauraista hautakätköistä 
turuille ja toreille, lopulta marketteihinkin! 

RISKIRAHA. Omintakeiselle myyntikonseptille läm-
mettiin, mutta ei sen keksijän mielestä kyllin palavasti 
ja hänen ehdottamassaan mittakaavassa. Hän otti omiin 
nimiinsä pankkilainan, jolla kokeilu maksettiin. 

MENESTYS. Riski kannatti, kauppa kävi. Bisnestä pyö-
ritettiin startupina ja myyntiä aluksi popupina. Ostajat 
lumoutuivat koruista ja rahaa kertyi nopeasti vaikka 
useampaakin patsasta varten. 

TOIMINTAYMPÄRISTÖN ELI MAAILMAN MUUTOS. Juuri 
kun tavoitetta oltiin saavuttamaisillaan, tapahtui jotain, 
mikä paljastaa kalevalakorujen ja sen ympärille muodos-
tuneen yhteisön timanttisen ja dynaamisen luovuuden. 
Syttyi talvisota ja patsaan pystyttämistä ei koettu siinä 
tilanteessa mielekkääksi – vaikka rahaa olikin. 

Varoja ei kuitenkaan jätetty pankkiin lepäämään, vaan 
niille nähtiin tarvetta muuttuneessa ympäristössä: koru-

Suurta luovuutta on muuttaa suunnitelmaa

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

Kuva Milla
 von Konow / 

Ta
m

m
i.

tuloilla autettiin tuhansia ja tuhansia sodasta kärsineitä 
orpoja, invalideja, pakolaisia. Hyväntekeväisyys kiihdytti 
osaltaan myyntiä.

Kalevalakorujen luovan prosessin notkeus ja kette-
ryys irtaantua ensisijaisesta tavoitteesta ja luoda uusi 
suunnitelma on vaikuttava. Varojen käyttö avustustyö-
hön koskettaa tietenkin erityisesti juuri nyt, kun näem-
me Euroopassa toisen maailmansodan kaltaista tuhoa 
ja kärsimystä. 

Kaiken kaikkiaan korujen syntytarina puhuttelee 
meitä, jotka joudumme myös pandemioiden, hupene-
vien luonnonvarojen ja ilmastonmuutoksen takia ehkä 
luopumaan aikaisemmin saavutettavilta tuntuneista 
tavoitteista ja unelmista, kunniakkailtakin tuntuvista 
kulttuurihankkeista.

Tai ei välttämättä luopumaan – kuten kalevalakoru-
jen luova prosessi juuri muistuttaa – vaan visioimaan ne 
uudelleen muuttuneen todellisuuden ehdoilla. Suunni-
telmien joustavista päivityksistä voi syntyä jotakin alku-
peräistä ideaa merkittävämpää. ❖
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J
oissakin ihmisissä on luontaista 
karismaa. Leena Majander-Reen-
päässä sitä on rutkasti. Hän on ”all 
about business”, mutta sisällä syk-

kii vahvasti tunteva sydän ja mieli. Yli 30 
vuotta kestäneen uran Suomen kustan-
nusalan terävimmässä huipussa tehnyt 
Majander-Reenpää huolehti vuosikym-
menten ajan edustamiensa kustannus-
talojen taloudesta, mutta myös kantoi 
vastuuta kirjailijoiden työn edellytyksistä, 
kirjojen merkityksestä niitä ostaville sekä 
suomalaisen kirjallisuuden kehittymises-
tä. Erityisen lähellä hänen sydäntään oli 
halu ja tahto kasvattaa lapsista ja nuo-
rista tulevaisuuden lukijoita. 

– Minulle oli valtavan tärkeää las-
ten ja nuorten kirjallisuus eli meidän 
tulevat kirjapojat ja kirjatytöt. Kus-
tannustoiminnassa keskeistä on, 
että luomme samalla tulevaisuu-
den lukijakuntaa. 

Leena Majander-Reenpää tiesi 
jo lapsesta asti, että hänestä tulee 
kustantaja. Hän leikki kotona kirja-
kaupan myyjää, ja teini-iässä työs-
kenteli jo kalliolaisessa kirjakaupassa 
tiskin takana. Kirjatytön urapolku ete-
ni siitä Helsingin Sokoksen kirjaosaston 
kautta historiaa ja perinteitä huokuvaan 

kirjakustantamo Otavaan markkinoinnin 
tehtäviin vuonna 1980. 

Nuoreen, kohta valmistuvaan kaup-
patieteilijään Otava teki lähtemättömän 
vaikutuksen. 

– Tietokirjajohtaja Pentti Huovinen 
kai näki minussa jotain, koska paikkaa ha-
kiessani minulla ei ollut juuri mitään teh-
tävässä vaadittavaa kokemusta. Nuorelle 

Otava oli ihmeellinen maailma: toimiala oli 
täynnä sen aikaisia hyvin kuuluisia ihmisiä, 
joita olin tottunut näkemään ainoastaan 
televisiosta. 

Vuosikymmenten aikana monista kir-
jailijoista tuli Majander-Reenpäälle työto-
vereita, joistain jopa rakkaita ystäviä. Sel-
laisia kuten Jörn Donner ja Lenita Airisto. 
Laila Hirvisaareen Majander-Reenpää 
tutustui heti Otavalla aloitettuaan ja 
heistä tuli läheisiä ystäviä moniksi vuo-
sikymmeniksi. Jokainen ystävyyssuhde 
on ollut merkityksellinen ja tuonut rik-
kautta elämään. 

”Lenitaa ajattelen öisin, kun oma 
rohkeuteni horjuu tai arvelen suo-

rapuheisuuteni tuoneen uusia vas-
toinkäymisiä ja vihamiehiä. Lenitaa 
ajattelen, kun Jörn Donnerin muis-
tokeskustelun juontaja esittelee 
toisen puhujan hirmuisen viisaaksi 
tohtorismieheksi ja minut kauniim-

man sukupuolen edustajaksi.”

Miesten maailmassa

Kustannustoimiala oli hyvin miehinen 
ja Leena Majander-Reenpää tottui usein 
olemaan ainoa nainen johtotehtävissä. 

Teksti Petra Nikkinen

Suomalaisen kustannusalan vaikuttajan Leena Majander-Reenpään viime syksynä 
ilmestynyt omaelämäkerta Kirjatyttö - Kustantajaelämää on kiinnostava kurkistus 

kirjallisuuden alan vallan kabinetteihin. 

Tuhansien kirjojen  
kirjatyttö

Kuva Anni R
eenpää

.
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Vähättelyäkin kuului, ja se sai Majan-
der-Reenpään lähtemään Otavasta vuon-
na 1986. Kun hän oli palaamassa äitiyslo-
malta saman vuoden alussa, Otava tarjosi 
hänelle markkinointipäällikön tehtävää. 

– Olin valtavan innostunut uudes-
ta tehtävästä. Yhtäkkiä minulle ilmoitet-
tiin, ettei tehtävää tarjotakaan minulle, 
koska saatan haluta vielä toisen lapsen 
ja muutenkin olin kuulemma aivan liian 
kunnianhimoinen. 

Se sisuunnutti nuoren kirja-alan toi-
mijan ja sai hänet lähtemään Otavalta. 
Huhut kantoivat kirja-alalla nopeasti ja 
hyvin pian Majander-Reenpäälle tarjottiin 
töitä Amer-yhtymän omistamalta Weilin 
& Göösiltä. Lähes kaksi vuotta menikin 
vauhdilla uudessa organisaatiossa, kun-
nes otavalaiset kaipasivat aikaansaavaa 
Majander-Reenpäätä takaisin, ja hänelle 
tarjottiin yrityksestä kustannusjohtajan 
tehtävää. Siinä tehtävässä hän viihtyikin 
aina vuoteen 2010 asti. 

Johtaja on usein yksin

Otavan kustantajana Leena Majan-
der-Reenpää päätti monien kirjailijoi-
den teosten kohtaloista. Hänen mukaansa 
vaikeissa päätöksissä inhimillistä puolta 
ei ollut helppo ohittaa. Majander-Reen-
pään mukaan oli tärkeää pohtia, mikä on 
oikea ratkaisu ja pidettävä tehdyistä pää-
töksistä kiinni. 

– Olin vastuussa kustannuspäätöksis-
tä paitsi kulttuurisesta, myös taloudelli-
sesta näkökulmasta. Se ei ollut helppoa, 
mutta oli tärkeää muistaa, että tehtäväni 
oli huolehtia kustantamon liiketoimin-
nasta. 

Kipeät ratkaisut hän muistaa edelleen. 
– Kun on pitkiä kirjailijasuhteita, niistä 

tulee väkisinkin pitkiä ihmissuhteita. Oli 
tuskallista, jos niihin tuli iso solmu. 

Kipeitä ratkaisuja oli edessä myös 
vuonna 2010, jolloin hän hyvästeli yh-
dessä Otavan johtotehtävissä työskente-
levän miehensä Antti Reenpään kanssa 

kustantamon ja painoi Otavan oven pe-
rässään kiinni lopullisesti. 

– Se oli erittäin raskas kokemus. Olin 
tehnyt 30 vuotta valtavasti yhtiön eteen 
ja yhtäkkiä ei ollutkaan enää töitä. 

Kirjatytön ura ei kuitenkaan jäänyt 
siihen, vaan Majander-Reenpäätä pyy-
dettiin vuotta myöhemmin Otavan kil-
pailijalle WSOY:lle. 

– Tulin mukaan siinä vaiheessa, kun 
Bonnier oli ostamassa Sanomalta WSOY:tä.  
Pääsin rakentamaan uutta ja elämääni tuli 
jälleen paljon uusia ja kiinnostavia ihmi-
siä. Sain samalla ihan uutta näkökulmaa 
kirja-alaan. 

Rakasta perhe-elämää

Työvirtaa olisi vielä riittänyt, mutta vaka-
va sairaus pakotti jättämään päivittäisen 
työnteon. Nyt Majander-Reenpäällä on 
ollut enemmän aikaa perheelle, mutta 
pullantuoksuinen äiti hän ei ole koskaan 
ollut eikä hän sellaista edes suunnittele. 
Hän ahkeroi edelleen monissa luotta-
mustehtävissä, on hyvin laajalti verkos-

toitunut ja tapaa säännöllisesti lukuisaa 
joukkoa ystäviään.

– Tunnistan itsessäni tekemisen tar-
peen, minulle ei tee hyvää vain olla. 

Omaelämäkerta tuo myös toisen puo-
len kirjatytöstä esiin. Se on perhe ja rak-
kaus aviomieheen Anttiin, jonka kanssa on 
takana 32 yhteistä vuotta. Perhe – Antti, 
perheen neljä tyttöä puolisoineen sekä 
kuusi lastenlasta – ovat hänelle keskei-
sin osa elämää. Puhuessaan perheestään 
Leena Majander-Reenpää siteeraa Eeva 
Kilven runoa:

Lapseni pöydän ympärillä:
nämä ovat niitä ihmisiä, 
 joille minut on tarkoitettu olemaan 
hyvä. 

Kirjat ovat elämä

Ajatus omaelämäkerrasta oli hautunut 
Leena Majander-Reenpään mielessä pit-
kään. Hän ei ollut koskaan haaveillut kir-
jailijan urasta, mutta oli päättänyt, että 
mikäli muistelmat syntyvät, teoksen ni- >

Kuva Anni Reenpää.

Antti ja Leena rakkaiden kirjojen ympäröimänä pariisilaisessa kirjakaupassa. 

”On tärkeää luoda  
tulevaisuuden  
lukijakuntaa.”
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meksi tulee Kirjatyttö. Tarinat mielessä ja 
muistioissa saivat konkreettisen muodon 
pandemia-aikana, jolloin oli hyvää aikaa 
kirjoittaa. 

Kun on ollut koko henkilökohtaisen 
elämänsä ja työuransa ajan kirjojen ym-
päröimänä, niistä tulee hyvin merkityk-

Kouluneuvos ja Kalevalaisten Naisten Liiton puheenjohtajana toimineen Kirsti Mäkisen (1939–2016) 
kirjoittama Suomen lasten Kalevala oli Majander-Reenpään mukaan hänen tärkein kustantamansa 
kirja. Kuvassa Kirsti Mäkinen (vas.), Riitta Uosukainen ja Antti Reenpää. 

Kuva Petri Puromies.

INFO

Leena Majander-Reenpää

• Kauppatieteiden maisteri
• Toiminut mm. kustannusjohtajana 

ja kustantajana Weilin & Göösillä 
ja Otavalla, Bonnier-konsernin 
strategisena neuvonantajana ja 
WSOY:n varatoimitusjohtajana ja 
kustantajana sekä Kirjallisuuden 
vientikeskus FILIn johtajana 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa. 

• Kalevala Koru Oy:n hallituksen jäsen 
2010–2015 

• Luottamustehtäviä mm. Helsinki 
Missiossa, Kalevala Korun 
kulttuurisäätiössä, Naisten Pankissa ja 
Suomen vanhan kirjallisuuden päivillä. 

Minna Canth 175-vuotiskansalaisjuhlan kutsuvieraita Suomen Kansallisteatterissa. Jenni Haukio, 
Eeva Ahtisaari, Tarja Halonen, Tellervo Koivisto ja heidän emäntänsä Elisa Tarkoma ja Leena Ma-
jander-Reenpää. 

Kuva Antti Reenpää. 

sellisiä. Leena Majander-Reenpää puhuu 
lämmöllä kirja-alasta, mutta kirjan kirjoit-
tamiselle hän ei vielä lupaa jatkoa. 

– Olen ollut aina valtavan omistau-
tunut kirja-alalle ja lukemiselle. Oli upea 
mahdollisuus saada toteuttaa Kirjatyttö, 
mutta juuri nyt tuntuu siltä, ettei uutta 

kirjaa ole tulossa. Minua on lähestytty 
kirjoituspyynnöillä lehtiin ja se tuntuu 
mukavalta ajatukselta. 

Leena Majander-Reenpää on moni-
ruokainen lukija. Viimeksi vaikutuksen 
teki Antti Tuurin Mies kuin pantteri ja 
Henrik Meinanderin Suomi 1944. Majan-
der-Reenpäältä on kysytty vuosien aikana 
lukemattomia kertoa, mikä hänen lempi-
kirjansa on. Vastaus pysyy aina samana. 

– Kustantajana minulta kysyttiin tä-
tä hyvin usein. Vastasin aina ja vastaan 
edelleen, että se on Margaret Mitchellin 
Tuulen viemää. Se oli minulle nuoruuden 
lukukokemus, joka on kulkenut mukana 
näihin päiviin asti.

”Vahva nainen, sanovat monet. Vah-
vaksi en itseäni tunne, mutta rohkea olen 
ollut ja uskollinen omille näkemyksilleni 
oikeudenmukaisuudesta, tasa-arvosta 
ja lähimmäisenrakkaudesta.”

Sellainen on suomalaisen kirjallisuu-
den sanansaattaja, kirjoja ja lukemista 
rakastava kirjatyttö. ❖

Lainaukset Leena Majander-Reenpään oma-
elämäkerrasta Kirjatyttö – Kustantajaelämää. 
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M
uistan 1970-luvun Vantaalla 
ajaneen kirjastoauton tuok-
sun. Miten jännittävää oli 
kavuta auton sisään, missä 

äänimaailma vaimeni seiniä peittävien 
kirjahyllyjen ansiosta. Ja joiltain näiltä 
retkiltä kotiin tuotiin myös suomalaisen 
modernin lyriikan klassikkoteos: Tiitiäisen 
satupuu, joka ilmestyi jo vuonna 1956.

Minulle kirjan vaikuttavuus on ollut 
ennen kaikkea sen ääneen lukemisessa. 
Perheessämme sairasti aina silloin tällöin 
Jaakko Vaakko Vesirotta: ”- - voi voi Vaivas-
tus!/Ja atsii atsii aivastus!” Eikä ollut sel-
laista metsäretkeä, etteikö: ”Tikka hakkaa 
hakkaa hikkaa/hakee hakee tikkalikkaa.”

Vasta aikuisena olen oppinut arvos-
tamaan Tiitiäisen satupuu -kirjaa sen 
kaikessa hienoudessa. Trumelunkia, joka 
poistuu elämästämme jonnekin. Tai pe-
runoiden aivan hillittömän hurjaa elämää 
kattilassa. Voihan toki olla, että itsekin 
olen joskus kiehunut ja kihissyt, puhissut 
ja pihissyt sekä kiukusta rähissyt… Ja aivan 
toiseen tunnetilaan: vielä nytkin kuuta-
moa ihaileva siili saa kyyneleet silmiini.

Herra Pii Poo

Runo, joka todella vaikutti, oli Herra Pii 
Poo. Aukeama, jolla Pii Poo ajaa vespallaan, 
oli ja on suorastaan tajunnan räjäyttävä. 
Kuvissa herra Pii Poo taikoo, ajaa huris-
taa - ja apua yläoikealta tulee juna päälle!

Vespaa ei toki vielä tuohon aikaan 
ollut käytössäni, mutta jotain melkein 

Runon mahti  
on myös koneen tahti

Teksti Kaisa Nummenpää

Viime vuoden marraskuussa kuollut Kirsi Kunnas on kirjallisuutemme  
kiistaton lyriikka- ja riimivelho. Ei varmasti löydy suomalaista,  
joka ei tuntisi jotain Kunnaksen runoa tai muuta kirjoitusta.

sinnepäin. Nimittäin polkupyörä. Van-
taalaisen kotikorttelin parkkipaikalle joh-
ti hurja mäki. Oli mahtavaa, kun mäen 
yläpäässä polkaisi pyörän poljinta, antoi 
mennä täysillä - ja huusi ”hii hoo!” 

Muistan todella hyvin tuon ennen 
kouluikää kokemani vapauden tunteen 
ja vauhdin hurman. Saparot hulmuten, 
herra Pii Poon mahti kanssani, olin kuole-
maton kiitäessäni vespalla Espalla. Hetki 
oli maaginen. Näin jälkiviisaana voinee 
todeta, että ”Se oli [herra Pii Poon]/suuri 
erehdys.” Hurja ajoni päättyi päistikkaa 
otsalleni asvaltin pintaan pyörän ohjaus-
tangon yli. Tuloksena oli jättikuhmu, 
jonka seurauksena otsani on yhä 
vieläkin lommolla kyseisestä 
kohtaa.

Runossa sanotaan, 
että herra Pii Poon 
mahti ei yllä konei-
siin. Olisi pitänyt 
uskoa. Mutta ku-
ten taikuri-noita 
viis veisaa pienis-
tä vastoinkäymi-
sistä, niin sama on 
pätenyt hänen lu-
kijaansa: ”Kuolen,/
huusi Pii Poo,/liian 
aikaisin! Hän huusi: 
hii hoo!/ja kuoli myö-
hemmin.”

Uskon, että kirjalli-
suus petkuttaa meitä. Se 
saa meidät uskomaan, että 

jossain on viimeinen piste. Mutta ei sitä 
ole, sillä herra Pii Poo elää niin kauan, kun 
runoa luetaan ja pieniä innokkaita tyttöjä 
pyörineen riittää. 

Hii hoo! ❖

Kirjoittaja on ihaillut Kirsi Kunnaksen (1924–
2021) runoja lapsuudesta lähtien. Hän työs-
kentelee informaatikkona Munkkiniemen 
yhteiskoulussa ja on Helsingin Kalevalaisten 
Naisten jäsen.

Kuva Jyrki Luukkonen W
SOY.
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KIELESTÄ KIINNI

S
uuressa osassa Suomea sana kesä tarkoittaa 
vuodenaikaa. Länsi-Suomessa sen merkitys 
on myös ’kesanto, vanha kaski’ ja etenkin 
Peräpohjolassa ’pälvi, sula maa’.

Vanhastaan Kesä-alkuisia nimiä on annettu 
paikoille, jotka ovat aurinkoisia ja lämpimiä ja joi-
hin kevään merkit ilmaantuvat aikaisin. Esimerkiksi 
kunnannimen Kesälahti taustalla on luontopaikan 
nimi. Luontonimi on liittynyt kesään joko niin, että 
seudulle on tehty eräkaudella kesäajan kalastus-
matkoja tai että kesä tulee kirkonkylän kohdalla 
olevan lahden etelärannoille aikaisin.

Kesää tarkoittava sana suvi on tunnettu van-
hastaan maan lounaisosassa sekä osassa Hämettä. 
Osassa maata suven merkitys on ’suojasää’. Kan-
gasalan Suviniemeä on käytetty uimapaikkana ja 
sen kerrotaan olevan aurinkoinen ja tyyni paikka. 
Suvi-nimet voivat olla esimerkiksi paikkoja, joista 
lumen on huomattu sulavan ensimmäisenä kevääl-
lä. Suvi-alku viittaa joskus ilmansuuntaan, etelään. 
Esimerkiksi Ilomantsissa Suvipellon sanotaan si-
jaitsevan talon eteläpuolella. Erikoisempi nimen- 
antoperuste on Ylöjärven Suvisarka-nimisellä pel-
lolla. Perimätieto kertoo, että peltoa niitettäessä 
veisattiin suvivirttä ja tavallisesti saatiin niitettyä 
yksi sarka yhden virren aikana.

Auringonpaistetta ja  
juhannuksen juhlintaa

Kesään liittyvät myös Aurinko-nimet. Esimerkiksi 
Piikkiön Aurinkopaikalle auringon sanotaan pais-
tavan iltaisin lämpimästi ja Virtain Aurinkovuorelle 
osuu auringonpaiste tavallista pidemmän osan päi-
vää. Sodankylässä on Aurinkokuru, syvä jokilaakso, 
jonka nimi johtuu siitä, että keskipäivällä aurinko 

Teksti Tiina Manni-Lindqvist

Kesäiset paikannimet

paistaa juuri laakson suunnassa sen pohjaa pitkin. 
Aurinko-alkuisia nimiä ei Suomessa ole kuitenkaan 
kovin paljon, ja ne ovat suurelta osin nuoria, kuten 
Helsingin Aurinkolahti ja muut Aurinko-alkuiset 
kaavanimet ympäri Suomen. Aurinkoiset luonto-
paikat ovat perinteisesti saaneet useammin Päivä- 
alkuisen nimen.

Keskikesän juhlan viettoon liittyviä Juhan-
nus-nimiä on tallennettu Nimiarkistoon runsaat 
sata. Yleisiä ovat Juhannussaari, Juhannusmäki ja 
Juhannuskallio. Kokko-nimiä on lähes 4 000, mutta 
niistä osa tulee muusta kuin tulta merkitsevästä 
kokko-sanasta.

Helteestä hallaan

Helle-alkuisia paikannimiä meillä on melko vähän. 
Usein on kyse talonnimestä, jolloin taustalla voi olla 
muutakin kuin sana helle. Kesien satunnaiset hel-
lejaksot eivät ilmeisesti ole vaikuttaneet entisajan 
elämässä kovinkaan paljon. Ehkä heinänteon aikaan 
osuneet helteet ovat kiinnittäneet eniten huomio-
ta. Kajaanissa on esimerkiksi Helteenlahdenniitty. 
Siellä on on kertoman mukaan voinut tehdä heinää 
vain helteellä, kun vesi on ollut alhaalla.

Sen sijaan Halla-nimiä on Nimiarkiston ko-
koelmiin saatu paljon. Nimien kohteena on usein 
viljelys: on Halla-ahoja, Hallapeltoja, Hallasoita ja 
Hallavainioita. Paikan hallanarkuus onkin tietysti 
ollut merkittävä seikka maanviljelijälle.

Kukat ja marjat

Kesään liittyvät tietysti myös silmien ilona ja hyö-
tykäytössäkin olleet kukkivat kasvit sekä tärkeät 
ravinnoksi kerätyt marjat. Kasvien kukinnan alka-

Perinnäisessä paikannimistössämme eli metsäalueiden, saarien, mäkien, 
lampien, peltojen ja soiden nimissä näkyvät kaikki vuodenaikamme. 
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Kirjoittaja toimii nimistönhuoltajana Kotimaisten kielten keskuksessa. 

minen on voinut myös toimia muistutuksena tie-
tystä vuodenkiertoon kuuluvasta työstä.

Metsäaukioilla kasvava maitohorsma on yksi 
hyötykäytössä ollut kasvi. Horsmaa on käytetty kar-
jan rehuna ja sen on uskottu lisäävän maidontuo-
tantoa. Horsma-nimiä ovat esimerkiksi Puolangan 
Horsmanniemi, Virtain suosaarekkeen nimi Hors-
masaari ja Kauhajoen Horsmavainio, pelto, jonka 
ojien on sanottu olleen täynnä horsmia.

Kansalliskukkamme kielo on myös päässyt pai-
kannimiin. Suomessa on paljon Kielomäkiä, joiden 
kohteet ovat paitsi mäkiä, myös tiloja ja peltoja. 
Esimerkiksi Vanajalta on tieto Kielomäki-nimises-
tä tilasta: ”Siinä paikassa on maalimansivun olluk 
kauheestik kialoja, se on ollus semmonen kialomäki 
oikee.” Sammatissa on Kielomäki-niminen pelto: 
”Siäl ylipääs mäjel on kialoi hirmiäst.”

Lapin maakuntakukka kullero on ikuistunut 
kymmenkuntaan paikannimeen. Esimerkiksi Juvalla 
on Kulleronotko, kulleroita kasvava kosteikko. Hei-
näveden Karviossa on Kulleroniitty, josta haettiin 
kulleroita: ”se ol niinku saturetki”, on haastateltu 
muistellut.

Suomessa on monta sataa Mansikka-ahoa, ja 
lisäksi on paljon muita Mansikka-alkuisia nimiä. Ne 
ovat usein muistona kasketuista tai laidunnetuista 

metsistä, joissa on alkanut kasvaa aho- eli metsä-
mansikkaa. Aiemmin metsämansikkakin oli tärkeä 
talousmarja. Myös Mustikka-alkuisia nimiä on pal-
jon. Muun muassa Kuopiossa on Mustikkamäki, 
jossa kasvaa runsaasti mustikoita ja Suonenjoella 
Mustikkakivi, jonka juurella on kasvanut todella 
paljon mustikkaa.

Kesä ja kärpäset

Kesään kuuluvat kärpäset, mutta Kärpäs-nimiä 
ei Suomessa ole kovin paljon. Epäsuorasti kär-
päsiin viittaa Lahdessa kaupunginosa nimeltään 
Kärpänen. Nimeä on selitetty 1900-luvun alun 
tiheällä asutuksella: ”niin tulee mökkiä kuin kär-
päsiä kesällä”.

Itikka-nimiä on Nimiarkiston kokoelmissa noin 
parisataa. Esimerkiksi Kannonkoskella on Itik-
ka-aho, jolla on ollut jonkinlainen seisovan veden 
kohta, jossa on syntynyt paljon hyttysiä. Punka-
harjulla on Itikkarinne, jonka alaiselta Heittosuolta 
tulee itikoita. Itikka-nimetkään eivät ole aina sitä, 
miltä ne ensisilmäyksellä näyttävät. Pohjanmaalla 
itikka tarkoittaa usein lehmää. Osa Itikka-nimis-
tä voi kertoa myös kohteensa pienestä koosta. ❖

Kesäisiä nimiä ja niihin liittyvää suullista perimätietoa on tallennettu runsaasti Kotimaisten kielten keskuksen Nimiarkistoon.
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Teksti Sirpa Huttunen, kuva Nuuksion Taika

Luontomatkailuyritys Nuuksion Taika tarjoaa kävijöilleen  
suomalaista kulttuuriperintöä luonnonkauniissa ympäristössä. 

Nuuksion Taika  
vaalii kansanperinnettä

K
alevalainen nainen Satu de 
Weerd pyörittää luontomat-
kailuyritystä, joka hakee toimin-
ta-ajatuksensa aineettomasta 

kulttuuriperinnöstämme. Ohjelmapalve-
lut perustuvat suomalaisiin perinteisiin 
ja uskomuksiin. Matkailijoille tarjotaan 
paluuta juurille, hetken pysähdystä luon-
nossa ja entisaikojen elämänmenossa.

Terveydenhoitoalalta eräoppaaksi siir-
tynyt de Weerd asuu Nuuksiossa luonnon 
keskellä. Innostus hyödyntää kulttuuripe-
rintöä luontomatkailussa heräsi yli kym-
menen vuotta sitten. 

– Olen kotoisin Kainuusta ja suvus-
sani on ollut parantajia. Olen aina ollut 
kiinnostunut perinteistä. 

Yritystoiminta alkoi luonto-opastuk-
sista ja tarinoinnista nuotiolla. De Weerd 
alkoi tuotteistaa kansanperinteen pohjal-
ta ohjelmia ystävänsä kansanmuusikko 
Ulla Hillebrandtin kanssa. Eri aikakausien 
ja alueiden perinteet punoutuvat mat-
kailijoita viihdyttäviksi kokonaisuuksiksi.

Pidot Wäinölässä

De Weerd rakennutti käsinveistetystä 
hirrestä tapahtuma- ja juhlatila Nuuksi-
on Wäinölän, joka mahdollistaa alueelle 

ympärivuotisen toiminnan. Rautakau-
tista pitkää taloa mukaileva Wäinölä sai 
nimensä Kalevalan suuren sankarin Väi-
nämöisen kotikylän mukaan.

– Järjestämme Kalevala-teemaisia pi-
toja ja juhlia, kuten häitä, joissa on kan-
sanperinne- ja musiikkiohjelmaa ja ruuaksi 
tarjotaan lähiruokaa, kasviksia, kalaa sekä 
riistaa. Kalevalapidoissa nautitaan kolmen 
ruokalajin ateria, jonka lomassa käydään 
läpi Kalevalan päähenkilöt ja lauletaan 
muun muassa maailman, kanteleen ja 
karhun synnyt.

Kansainväliset matkailijat ovat tärkein 
kohderyhmä, mutta de Weerd toivoo, että 
myös suomalaiset löytäisivät omat juuren-
sa ja sitä kautta arvostaisivat perinteitään 
vielä enemmän. 

– Mielestäni luontomme rinnalla ai-
nutlaatuisia perinteitämme pitäisi nostaa 
kotimaan matkailun kehittämisen kärjeksi. 
Esimerkiksi perinteinen potkukelkkailu on 
ollut kansainvälisille vieraille tavattoman 
hauskaa.

Selviytymistaidot tulivat korona-ai-
kana suosituiksi. Matkailijoille on tarjottu 
ohjelmia, joissa opetellaan sytyttämään 
tuli tuluksilla ja rakentamaan hätämajoite 
metsään. Metsäretkillä opitaan myös, mis-
tä luonnon antimista voi valmistaa ruokaa.

– Maailman tapahtumat ovat jälleen 
kääntäneet katseet entisajan taitoihin ja 
hyvälaatuinen kansallistunne on vahvis-
tumassa. Tarkoitan sillä menneisyyden 
tietotaitoa luonnonvarojen kekseliäästä 
hyödyntämisestä. Suomi on poikkeuksel-
linen maa, koska kristinusko saapui tän-
ne niin myöhään, että vielä 1900-luvun 
alussa osattiin hyödyntää luonnon kas-
veja lääkinnässä, mikä Keski-Euroopas-
sa leimattiin noituudeksi jo vuosisatoja 
aiemmin. Ihmisen ja luonnon sopusointu 
on mahdollinen.

Vuodenkierto yhdistää eri toimijat

Metsän siimeksessä, tulen äärellä ollaan 
ihmisyyden ja luonnon elementtien 
keskellä, mikä on yhteistä meille ihmisille 
kaikkialla. Kansainvälisyys on osa yrityksen 
jokapäiväistä toimintaa. 

– Meillä ovet ovat auki ulkomaisille vie-
raille ja kaikille Suomessa asuville. Nuuk-
sion Taian uusin hanke Vuodenkierto sai 

”Ihmisen ja luonnon  
sopusointu on  
mahdollinen.”
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luovan alkuvoimansa ikiaikaisista tavoista 
ja uskomuksista. Yritys sai hankkeeseen 
opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuo-
tisen rahoituksen. 

Vuodenkierto alkoi ennen vanhaan 
syksyllä kekristä. Kekrin tavat ja en-
nusmerkit liittyivät hyvän vuodentulon 
toivomiseen, sillä maatalousvaltaisen 
yhteiskunnan ihminen oli säistä ja luon-
nonolosuhteista riippuvainen. Wäinölän 
Vuodenkierron juhliin sisältyy lisäksi Au-
rinkovuosi ja Karhuvuosi. Aurinkovuosi on 
maapallon yhden vuoden kestävä kier-
toaika auringon ympäri. Siihen kuuluvat 
talvipäivän- ja kesäpäivänseisaukset sekä 
kevätpäivän- ja syyspäiväntasaukset, jot-
ka ovat kautta maailman olleet huomat-
tavia taitekohtia. Karhunvuosi sisältää 

Talvi-, Kevät-, Kesä- ja Syyspäivän juhlat. 
Muinaissuomalaisille karhu, metsän ku-
ningas Tapio, oli palvottu ja kunnioitettu 
eläin, ja esivanhempiemme elämä kulki 
Karhunvuoden rytmissä. 

Wäinölän Vuodenkierto-hankkeen 
tavoitteena on työllistää taiteilijoita se-
kä yhdistää matkailun ja kulttuurialan 
osaamista. Toiminnassa pyritään huo-
mioimaan kaikin tavoin kestävä kehitys. 
Vuodenkierron suunnitteluryhmässä on 
Satu de Weerdin ja kansanmuusikko Ulla 
Hillebrandtin lisäksi mukana muusikko 
Magdalena Mölsä, jonka äiti on kotoisin 
Somaliasta ja tanssitaiteilija ja muusikko 
Gabriela Ariana, jonka kotimaa on Chile. 
Heidän taiteensa perustuvat suomalaisiin 
perinteisiin.

Wäinölän Vuodenkierron juhlissa saa 
tietoa perinteistä ja voi kokea yhteisöl-
lisyyttä. 

– Olemme ulkona luonnossa ja osallis-
tujat ovat aina osa ohjelmaa; ne ovat kuin 
perhejuhlia, jossa kaikenikäiset voivat olla 
mukana. Kekrissä meillä nuorin oli 1-vuo-
tias ja vanhin 93-vuotias.

– Ihmiset kaipaavat juuria ja merkityk-
sellisyyttä elämäänsä, luonnonläheisyyttä 
ja yhdessäoloa. 

Tuukkalan muinaispuvussa emännöivä 
Satu de Weerd on tehnyt kalevalaisuu-
desta itselleen oman näköisensä työn. ❖

Kirjoittaja on Kalevalaisten Naisten Liiton toi-
minnanjohtaja.

Tervetuloa Wäinölään! Kuvassa Gabriela Ariana (vas.), Satu de Weerd, Ulla Hillebrandt ja Magdalena Mölsä.
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LUOVASTI UUTTA

Teksti Petra Nikkinen

KALEVALAINEN NAINEN Elina Koske-
lainen on Lahdessa asuva huoneka-
luentisöinnin artesaani ja taideteolli-
nen muotoilija. Hän on tuunaamisen 
moniosaaja, jonka käsissä uuden 
elämän saavat käsityöt, astiat, huo-
nekalut, ruuat, lavasteet, tai vaik-
kapa runot. 

– On kyse mistä tahansa te-
kemisestä, olen hirvittävän huono 
noudattamaan sääntöjä tai ohjei-
ta. Tuunaan kaikkea toimivammaksi 
ja periaatteeni on, että kaikkea voi 
muokata. 

Elina kertoo harrastaneensa 
nuorena improvisaatioteatteria. On 
helppo kuvitella, että improvisaatio 
vauhdittaa tänäkin päivänä hänen te-
kemistään. 

– En ole kutimet kädessä istuvaa 
tyyppiä, vaikka olenkin ollut aina 
käsillä tekijä. Tekemistäni leimaa 
enemmänkin jatkuva puuhastelu; 
minulla on jatkuvasti joku projekti 
tulossa, menossa tai suunnitteilla. 

Tuunaaminen syntyy Elinalla 
olemassa olevasta. Hän nauraa, ettei 
aina muista, että kaikkea ei tarvitse 
tehdä itse, vaan tavaroita voi ostaa 
myös kaupasta. 

– Minulle ei monesti tule edes mie-
leen, että voisin mennä kauppaan ja 
ostaa jonkun tarvitsemani. Mieluum-
min haalin ja keräilen – aina löytyy jo-
ku matonkude tai muu tarpeellinen, 
jonka avulla projekti edistyy. 

Uuden luominen olemassa ole-
vasta on Elinalle tapa toimia. 

– Se ei ole minulle pelkkä har-
rastus, vaan sydäntä lähellä oleva 
asia. Niin vähäpätöistä asiaa ei ole, 
ettei sitä voisi korjata tai muokata 
toimivammaksi. Ja jos tavarasta ei 
synny enää uutta, huolehdin, että se 

Palstalla tutustutaan kalevalaisiin naisiin, jotka inspiroituvat luomalla vanhasta uutta. 

”Kaikkea voi muokata toimivammaksi”
pääsee arvoiseensa jatkokäyttöön tai 
kierrätykseen. 

Elinan mukaan luovuus kumpuaa 
tarpeesta parantaa asioita. Mitä sit-

ten syntyy luovan tekijän käsistä? 
Viimeksi astiakaapissa olevat tip-
puvat kattilankannet ärsyttivät. 

– Luova vaihe käynnistyy usein 
juuri siitä, ettei joku asia toimi. Kun 

kattilan kannet putosivat kaappia 
avatessani jatkuvasti syliini, niin 

päätin ratkaista asian. Hain paksua 
ja leveää kuminauhaa, ja kiinnitin ne 
kaapin sisäpuolelle. Kannet kuminau-
hojen taakse ja nyt kaikki pysyy hyvin 
paikoillaan. 

Elina toimii freelancer-oppaana 
Lahden museoille. Eräänä päivänä hän 
kuuli, että näyttelyyn on tulossa iso 

siivilästä tehty teos. 
– Se synnytti mielessäni ajatuk-

sen tuunattavasta keittiösiivilästä. 
Kun näin varsinaisen teoksen, se 
oli jotain ihan muuta, kuin siivilä, 
mutta innosti minut tuunaamaan 

keittiösiivilän aivan uudenlaiseksi.
Motto tuunaamisessa, kuten 

Elinan elämässä yleensäkin on, että 
se mitä on, otetaan annettuna – ja siitä 
tehdään jotain kivaa ja kiinnostavaa. 

– Ympärilläni on materiaaleja, jois-
ta kehkeytyy uutta. Minulle tuottaa 
iloa yhdistää asioita totutusta poi-
keten. ❖

Elina Koskelainen rakastaa tuunaamista, höp- 
söjä tempauksia ja ystävien kanssa oleilua.

Keittiösiivilästä syntyi Z-juna 
-niminen kirjontatyö.

Kuva Elina Koske
lain

en
.

Kuva Jy
rki

 So
ine

.

Kuva Jani M
ah

ko
ne

n.

Nyt pysyvät kattilankannet 
järjestyksessä. 
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ANTAKAAPA, KUN kerron siitä, miten kokeilin sukuvalo-
kuvien animointiin tarkoitettua tekoälysovellusta.

Tämähän on mainio! Siinä Aleksis Kivi katsoo jon-
nekin ohitseni - ajatuksissaan kai, kun ei vilkaisekaan 
minuun päin - ja räpäyttää muutaman kerran sil-
miään. Pieni hymynkare nousee hänen suupieliinsä 
ja viiksensä heilahtavat hieman.

Seuraavasta, Elias Lönnrotin kuvasta tulee 
Kiveäkin elävämpi. Lönnrot katsoo intensiivisesti 
silmiini, kääntää sitten katseensa hiukan yläviis-
toon kuin hakeakseen sanoja. Kun hän puhkeaa 
vienoon, veitikkamaiseen hymyyn, ”sydämessäni 
hyppii ilo” kuin Anneli Kannon kirkkomaalaamista 
juuri oppineella romaanihenkilö Pelliinalla konsanaan. 
Vau, siinähän on elävä Lönnrot - eli algoritmeillä eloon 
saatu digitaalikuva!

Otin kokeilumielessä käsittelyyn näiden kahden Suo-
malaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) merkkihenkilön 
kuvat enkä esimerkiksi kuolleiden sukulaisteni valokuvia, 
vaikka siihen tarkoitukseen animointiohjelma oli raken-
nettu. Kivestä löysin digitoidun piirustuksen SKS:n arkis-
tosta ja Lönnrotin kuvan nappasin kännykälläni SKS:n 
juhlasalin maalauksesta.

Ohjelma käyttää syväoppimista eli algoritmien avulla 
muodostettuja neuroverkkoja tunnistamaan sille anne-
tusta potretista silmät, suun, kasvojen ääriviivat ja muut 
piirteet. Valitsemani kuvat olivat ohjelmalle ongelmallisia, 
sillä valokuvien tulkitsemiseen totutettuna se ei saanut 
viivoista ja siveltimenvedoista tolkkua. Ihminen pystyy 
erottamaan kasvot vaikka pilvestä tai pistorasiasta, mut-
ta algoritmille jokainen variaatio pitää työläästi opettaa 
jopa miljoonien mallikuvien avulla.

Autoin kuvantunnistusalgoritmeja sumentamalla 
kuvia valokuvamaisemmiksi ja sen jälkeen oltiinkin jo pe-
rinteisen, sääntöihin perustuvan tietokoneohjelmoinnin 
huomassa. Ohjelma valitsi sopivaksi katsomansa liikeradat 
etukäteen ohjelmoitujen vaihtoehtojen joukosta. Oletan, 
että niitä oli vain muutama, koska kaikki netistä löytä-
mäni esimerkit keikuttivat päätään samalla tavoin kuin 
Kivi ja Lönnrot. Katsojan polvet notkauttava yllätystekijä 
syntyi siitä, että ohjelma osasi lisätä hymyyn hampaita 

KOLUMNI

Teksti Heli Kautonen

Kirjoittaja on SKS:n kirjastonjohtaja, jota kiehtoo teknologia ihmisten ihmemaassa ja joka tähyilee, toisinaan loikkiikin yli ajattelua  
rajoittavien aitojen.

tai muita alkuperäisestä kuvasta puuttuvia elementtejä.
Näytin tekemiäni animaatioita muutamalle työka-

verille ja heidän hämmästyksensä vastasi omaani. Pian 
kuitenkin kukin totesi, että animoitujen kasvojen liikkeet 
eivät sopineet historiallisille herroille: ”En pysty kuvitte-
lemaan, että Lönkka olisi koskaan elämässään hymyillyt 
noin!” ”Kivi on liian mairea!”

Hetken tuumittuani peräännyin aikomuksestani tui-
kata animaatiot verkkoon muidenkin hämmästeltäviksi. 
Olinhan juuri kerrannut sotauutisten vuossa kehotuksia 
olla jakamatta verkossa mitään, mikä ei ole totta. Tekno-
logiauteliaisuuteni pauloissa olin tullut valehdelleeksi 
historiaa, tehnyt kokeilullani Kivestä ja Lönnrotista kei-
mailevia setiä!

Lopulta siirsin tekemäni animaatiot kovalevyn perälle, 
hylättyjen kokeilujen kansioon. Kuinka toivonkaan, että 
jonain päivänä tällaisia ohjelmia tehtäisiin tutkitun tie-
donsaannin kiilto silmissä. ❖

Animaatiosovelluksia voit löytää Googlea tai erilaisia sovellus-
kauppoja selaamalla. 

Räpyttelevä Kivi eli kokeilumielessä  
valehdeltua historiaa
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A
kateemiset tutkijanaiset pe-
rustivat 1980-luvun alkuvuo-
sina naisyhdistyksiä ajamaan 
naisten asemaa yliopistoissa ja 

edistämään naistutkimusta. Tutkijanaiset 
kohdistivat huomion myös merkittäväksi 
tiedenaiseksi arvioituun perinteenkerää-
jään Jenny Paulaharjuun (1878–1964), 
joka jäi miehensä tutkimustyön varjoon 
ns. näkymättömäksi naiseksi, joten hänen 
elämäntyönsä ja merkityksensä olisi vih-
doinkin uudelleenarvioitava. Otin haas-
teen vastaan. Hänestä ei synny yksivii-
vaista, helposti aukeavaa henkilökuvaa. 

Tutkimustani Jenny Paulaharju – 
Maankiertäjän perintö varten erottelin 
Jennyn aineistoa Suomalaisen Kirjallisuu-
den Seuran (SKS) kansanrunousarkiston 
suojissa olevasta Paulaharjun laajasta ko-
koelmasta. Työ oli työläs ja vaativa, mutta 
se oli tehtävä. Tämän inventoinnin pohjal-
ta olen yrittänyt luoda kokonaiskäsitystä 
Jennyn keräämän aineiston määrästä sekä 
haastattelu- ja keruutaidoista. 

Jenny Simelius syntyi vuonna 1878 
Paavolan lukkariperheen kymmenpäisen 

Teksti Marjut Paulaharju

Perinteenkerääjä Jenny Paulaharju oli voimakas ja tarmokas naisasianainen, joka vaelsi 
miehensä Samulin mukana edistämässä kansantietoutta ja suomalaista kulttuuria.

Jenny Paulaharju,  
monisärmäinen maankiertäjä 

sisarusparven nuorimmaiseksi. Lukuin-
toiselle ja tomeralle Jennylle järjestyivät 
taloudelliset mahdollisuudet opiskeluun. 
Hän oli Oulun ensimmäisiä naisylioppilai-
ta. Jenny kouluttautui kuuromykkäinkou-
lun opettajaksi ja työpaikaksi tuli Oulun 
kuuromykkäinkoulu. 

Jenny kävi Jyväskylän seminaaria, joka 
ensimmäisenä oppilaitoksena mahdol-
listi naisten opiskelun ja valmistumisen 
itsenäiseen ammattiin. Sieltä lähti useita 
vaikuttajia, jotka valmistumisensa jälkeen 
olivat perustamassa tyttökouluja ja nais-
järjestöjä. Täältä Jenny omaksui naisen 
asemaa vahvistavia periaatteita. Hänes-
tä tuli aktiivinen Oulun Naisliiton jäsen. 

Työpaikallaan hän toimi tarmokkaa-
na naisasianaisena, varsinaisena tahto-
naisena. Hän lähti Helsinkiin pyrkimään 

Ylioppilas Jenny Simelius ja Lotti Jaatinen 
14.5.1902. 

Jenny Olivia Paulaharjun I arkisto.

"Jenny omaksui naisen 
asemaa vahvistavia  
periaatteita."
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”herrojen puheille pääministeriä myöten” 
vaatimaan aistivialliskoulujen naisopetta-
jille samaa palkkaa kuin miehille. Jennyn 
aikana tämä toive ei toteutunut. Vuosia 
myöhemmin hän lähti valtioneuvostoon 
kertomaan, että Oulun kuuromykkäin-
koulun opettajakunnalla oli oma ehdo-
kas koulun uudeksi johtajaksi. Hallitus ei 
kuunnellut häntä eikä opetusministeri 
Mantere ottanut häntä vastaan. 

Jennyn ja Samulin  
yhteinen työ alkaa

Kansanperinteen kerääjä ja opettaja Sa-
muli Paulaharju aloitti 1904 työnsä Ou-
lun kuuromykkäinkoulun opettajana. Hän 
jäi leskeksi ja viiden lapsen yksinhuolta-
jaksi 1913. 

Jenny ja Samuli avioituivat vuonna 
1919. Avioliitto jäi lapsettomaksi. Jennyn 
suhtautuminen Samulin lapsiin oli var-
sinkin aluksi hyvin jyrkkää. Kolme vanhin-
ta lasta olivat jo ylioppilaita ja lähteneet 
opiskelemaan. Kotona olivat enää kaksi 
nuorinta, joista toinen oli isäni, joka kirjoit-
ti päiväkirjaansa: ”Silloin loppui kotini, kun 
Jenny tuli taloon”. Nuorimmalta tyttäreltä 
Paulalta Jenny katkaisi rakkaussuhteen, ja 
tytär jäi naimattomana hoitamaan äitiään 
loppuun asti.

Vannoutunut perinteenkerääjä Sa-
muli ei säälinyt vaimoaan: ”Jos et voi olla 
mukana, emme voi olla yhdessä.” Jenny si-
toutui edistämään miehensä intohimoksi 
muodostunutta kansantietouden asiaa ja 
lähti hänen mukanaan Lappiin ja Ruijaan 
tutustumaan saamelaisten, kveenien ja 
länsipohjalaisten elintapoihin ja kulttuuriin, 
välillä käytiin Pohjanmaallakin. 

Samulin kiinnostuksen kohteena olivat 
erityisesti Jäämeren rannoille lähteneet 
suomalaissiirtolaiset eli kveenit. Osa heis-
tä halveksi ja solvasi Suomea ja kieltäytyi 
puhumasta suomea. Länsipohjan suo-
malaisista monet käyttäytyivät kveenien 
tavoin ja häpesivät suomalaistaustaansa. 
Tämä piirre sai isänmaallisen Jennyn kiu-
kustumaan. 

Hän pettyi ja kirjoitti muistiinpanoi-
hinsa purevaa kritiikkiä Ruijaan paen-
neista suomalaisista kommunisteista ja 
punakapinallisista, jotka uskalsivat halvek-
sia ja solvata entistä kotimaataan. Hänen 
kenttämuistiinpanonsa Ruijan matkoilta 

Samuli ja Jenny Paulaharju Lagercrantzeja tervehtimässä Uuniemessä 1925.

Jenny Paulaharju lasten kanssa Sodankylän Muteniassa 1937. 
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olivat hyvin niukat, selvästikään hän ei 
viihtynyt kveenien parissa. 

Jennyn kenttämuistiinpanot kertoivat 
alussa Lapin lapsista, sitten tutkimusalue 
laajentui käsittämään myös naisia, heidän 
elämäänsä sekä työtään. Haastattelut 
olivat usein leppoisia keskusteluhetkiä 
kylän naisten, lasten ja vanhusten kanssa. 
Hänen haastattelukyselynsä eivät vuo-
sien aikana muuttuneet, vain tilanteen 
ja paikan mukaan tuli vaihteluja, mutta 
peruskysymykset pysyivät samoina. Usein 
hän huokaisi ”aina samoja kysymyksiä” ja 
toivoi jo pääsevänsä kotiin. 

Iloinen ja auttavainen,  
mutta pureva kriitikko

Miehensä lähdön jälkeen Jennyltä pyydet-
tiin muistelmia heidän yhteisiltä keräys-
matkoiltaan ja muistelmakirjaa Samulista. 
Hän kieltäytyi, koska ei tuntenut olevansa 
kirjailija eikä luottanut omiin kirjallisiin 
kykyihinsä.

Vielä käsittelemättömän alkuperäi-
sen keruuaineiston puhtaaksikirjoittami-
nen Samulin kuoleman jälkeen jäi Jennyn 
harteille. Oulun kaupunki palkkasi hä-
nelle avustajan, jolle Jenny luki ääneen 
kirjoitettavan tekstin. Näin kirjoitettiin 
puhtaiksi suurelta osin käyttämättä jää-
neet muistiinpanot, matkapäiväkirjat sekä 
kirjeet. SKS myönsi hänelle tähän työhön 
apurahan.

Tässä vaiheessa Jennyssä heräsi itse-
suojeluvaisto tai itsekontrolli; hän alkoi 
valikoida teksteistä sen mitä säilyttää, 
mitä kirjeitä muokata tai mitä ”töikseen 
polttaa”. Samuli kysyi kirjeissään, oliko 
hän riittävän ”hyvä” toiselle: ”Ja sanoithan 
kerran, ehkä toisenkin, että Sinun mie-
hesi pitääkin olla ’jotakin’ että se ei saa 
olla huono.” Miksi Jenny jätti juuri nämä 
kirjeet polttamatta? 

Martti Haavio kuvaili Jennyä pure-
vaksi kriitikoksi ja pelottavaksi ihmisek-

si. Samulin lähdön jälkeen hän arvoste-
li hyvinkin terävästi miehensä kirjallista 
tuotantoa. Lyyli-tytär järkyttyi syvästi, 
kun sukulaistensa parissa Jenny tuiskahti 
hänelle ”isäsi ei olisi mitään ilman minua”. 
Menettikö Jenny kontrollin itseensä, kun 
hän kuitenkin itkee Lyylille ja ystävilleen, 
”en ikinä ole tahtonut reklaamia itsestä-
ni”. Näillä toiminnoillaan hän nosti itsen-
sä miehensä rinnalle tai jopa yläpuolelle.

Hänen toimintansa oli ristiriitaista ja 
herätti mielessäni lukuisia kysymyksiä: 
Halusiko hän muokata Samulista ja tämän 
työstä jälkeen jäävää kuvaa? Tahtoiko hän 
korostaa tai muuttaa myös itsestään jää-
vää kuvaa, sillä hän ymmärsi, että tuleva 
tutkimus Samulin työstä toisi väistämät-
tä julkisuuteen myös hänen vaimonsa? 

Jennyä edeltäneet naiskerääjät olivat 
itsenäisiä ja tallensivat SKS:lle luovutetta-
vat keruutuloksensa omiin nimiinsä. Jen-
nylle tilanne oli haastavampi, koska hän 
keräsi miehensä rinnalla ja siten hänen 
työnsä helposti nähtiin osana miehensä 
työtä. Tosiasiassa hänen kenttälappunsa 

Lepohetki Skargvaagin tunturissa matkalla pahaista polkua pitkin Kamöyväriin. Kantajana Sander 
ja oppaana Hermantine Pettersen. 1934. 

Kuva Museovirasto.

nimettiin alusta alkaen kerääjänsä eli hä-
nen omiin nimiinsä. 

Tarkasteltaessa Jennyn merkitystä 
kansanperinteen kerääjänä olisi tärkeäm-
pää verrata hänen keruutyötään aiempi-
en naiskerääjien tekemään työhön kuin 
Samulin laajaan kansanperinnetyöhön. 
Samulin kokoelmahan sisältää kaikkiaan 
65 000 numeroa sanamuistiinpanoja,  
4 000 sivua kansatieteellisiä kertomuk-
sia, tuhansia piirroksia ja valokuvia sekä  
45 000 sanamuistiinpanoa Kurikasta. Täs-
tä Jennyn osuus on 5 600 numeroa sana-
muistiinpanoja.

Jenny ei todellisuudessa ollut näkymä-
tön, sillä hän julkaisi kymmeniä suosittuja 
lehtiartikkeleja, piti useita radioesitelmiä 
ja esiintyi monessa tilaisuudessa puhu-
jana. Hän keskittyi viimeisinä vuosinaan 
miehensä muiston vaalimiseen ja halusi 
ehdoin tahdoin pysytellä miehensä var-
jossa. ❖

Kirjoittaja on tietokirjailija.

”Jenny sitoutui  
edistämään  
miehensä mukana  
kansantietouden asiaa.”
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Teksti Sirkka-Liisa Mettomäki

MAAILMA 50 VUOTTA SITTEN

Vuonna 1972

-  Suomessa tuli voimaan kansanterveys-
laki, jonka nojalla maahan perustettiin 
alueelliset terveyskeskukset.

-  Eduskunta hyväksyi valtiopäiväjärjestyk-
sen muutoksen, jolla äänioikeusikäraja 
laskettiin 18 vuoteen.

-  Hallitus torjui kansanedustaja Aili Lai-
tisen ehdotuksen valtion bordellien 
perustamisesta.

-  Metron koerata otettiin käyttöön Hel-
singin Herttoniemessä.

-  Kuolemanrangaistus poistettiin edus-
kunnan päätöksellä Suomen laista. 

-  Tukholmassa pidettiin YK:n ympäris-
tönsuojelukonferenssi, jossa päätettiin 
perustaa YK:lle ympäristönsuojeluelin.

Muistatko?

-  Vuonna 1972 ilmestyi Hannu Salaman 
romaani Siinä näkijä missä tekijä, joka 

Vuosi 1972: keväästä kesään

kuvaa jatkosodan aikaisen vastarinta-
liikkeen toimintaa Tampereen Pispalas-
sa. Teosta pidetään Juhannustanssien 
ohella Salaman toisena pääteoksena 
ja Väinö Linnan Täällä Pohjantäh-
den alla -teoksen kanssa yhtenä 
keskeisimmistä suomalaisen poliittisen 
työväenkirjallisuuden klassikoista.

-  Viisikymmentä vuotta sitten ilmes-
tyi myös Tove Janssonin 
Sommarboken, jonka 
suomensi Kristiina Ki-
vivuori nimellä Kesäkirja 
vuonna 1973. Janssonin 
veljentyttären Sophia 
Janssonin  arvion 
mukaan noin kolmasosa 
kirjan sisällöstä perustuu 
häntä itseään koskeviin 
tositapahtumiin, loput 
Toven ja hänen äitinsä 
Signe Hammarsten- 

Janssonin muistoihin tai puhtaasti 
mielikuvitukseen.

-  Musiikkipuolella vuonna 1972 puhuttiin 
hiljaa rakkaudesta (Fredi) ja seurattiin 
pettäjän tietä (Taisto Ahlgren).

-  Francis Ford Coppolan ohjaama 
elokuva Kummisetä sai ensi-
iltavuonnaan 1972 Suomessa 637 831 
katsojaa. Elokuva perustuu Mario Puzon 

samannimiseen romaaniin 
ja on elokuvatrilogian 
ensimmäinen osa. 
Pääosissa ovat Marlon 
Brando, Al Pacino ja Dia-
ne Keaton.
-  Tiesitkö, että vuoteen 

1972 saakka tilatut pu-
helinherätykset hoidet-
tiin valtaosin käsikäyt-
töisesti? Vuonna 1972 
Helsingin puhelinyh-
distys hankki täysau-
tomaattisen herätys-
laitteiston, jolla voitiin 
hoitaa 1 680 herätystä 
päivässä.

Omat jutut

-  Modernin muotoilun asema alkoi vah-
vistua Kalevala Korussa, kun 1950-lu-
vun puolivälissä Börje Rajalin valittiin 
Korun pääsuunnittelijaksi. Vuonna 1972 
lanseerattiin Rajalinin suunnittelema 
kaulakoru, joka on kuin ohut hopeinen 
nauha, edessä yksikertainen solmu. 

-  Kalevalaisten Naisten Liiton suvijuhlat 
järjestettiin vuonna 1972 Parikkalassa.

Tilastot kertovat, että vuonna 1972 kesän 
korkein lämpötila oli 33,6 astetta, eli reip-
paasti enemmän kun edellisenä vuonna, 
jolloin ei päästy edes 30 asteeseen. ❖

Muistatko vielä Naapurilähiön, Mennään bussilla ja Kivikasvot? Ne olivat vuoden 1972 suosituimmat tv-sarjat.

Kivikasvojen tunnetut taiteilijat Georg Dolivo (vas.), Ilkka Hemming, Matti ”Fredi” Siitonen ja Ismo 
Sajakorpi. 
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HETKI RUNOLLE

Runo on kokoelmasta Olen nyt täällä metsässä (WSOY 2021). Kirja kertoo eräästä irtiotosta, marjareissusta, eksymisestä, muistamisesta, jouk-
koon kuulumisesta. Runojen maasto on heinäelokuinen, mutta tässä runossa voisi olla kevät ja lintujen paluu, ainakin siinä lienee juuri  
herätty, ja jokainen herääminen on uusi mahdollisuus. 

Runoilija, kirjailija Anja Erämaja asuu Helsingissä ja on kotoisin Turun saaristosta. Erämajan esikoisteos Laulajan paperit ilmestyi vuonna 
2005. Hän on julkaissut viisi runoteosta, romaanin, lastenkirjoja, kirjoittanut näyttämölle ja tehnyt myös musiikkia. 

Haluaisin saada kahvisi läikkymään, ilmestyn keittiöön höyhenten peitossa: 

tiedä, olen telkkä. Älä pelkää, mutta läikytä vähän, 

elämäsi siivekäs saapuu. 

Haluaisin keikuttaa kuppiasi, katso miten keltaiset silmät, 

millainen siipilaikku! 

Aurinko ei ole tänään tavattavissa, mutta minä, 

olen ja tulen hätiin kuin se valtava sorsa, joka lipui kulisseista, 

pelasti näytelmän, 

kuin se linnunpesäpäähine, joka muistutti kantajansa 

ainutkertaisuudesta, 

kuolema kokee verkkojaan ei niin kovin kaukana täältä. 

Haluaisin uida lätäkkösi yli, liukua pitkin pöydän kiitorataa, 

taivastelisit, haluaisin sotkea silmiesi huushollit, 

huitaista aamun kelloa, vimmatusti kiertää myllyä, 

silkasta kahvin tuoksusta hitaasti pyörtyä käsivarsillesi, jotain sellaista.
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KUTSUMUKSENA KULTTUURI

Teksti Inkeri Lamér, kuva Kai Kangassalo

KALEVALAISET NAISET ovat toimineet 
minulle tiennäyttäjinä. Näin oli jo nuorena, 
kun työskentelin opintojeni jälkeen useita 
vuosia Liiton toimistossa. Johtohenkilöinä 
oli legendaarisia voimanaisia kuten Vera 
Linkomies, Toini-Inkeri Kaukonen, Aili 
Simonsuuri Ja Elsa Vuorjoki. He olivat 
kaikki tavanneet Liiton perustajan, Elsa 
Heporaudan, josta puhuttiin suurella 
kunnioituksella. Nämä, jo silloin ikään-
tyneet mahtinaiset, ovat olleet minulle 
koko elämän kantaneita esikuvia. Ja kun 
Göteborgissa perustettiin kalevalaisten 
yhdistys vuonna 2007, olin heti mukana. 

Ruotsiin muuttoa olin valmistel-
lut henkisesti monin tavoin, mutta 
silti on ollut yllätys, etten koskaan 
aiemmin ole tuntenut itseäni 
niin suomalaiseksi kuin muu-
tettuani Ruotsiin. Se ei toki 
sulje pois kiinnostusta Ruot-
siin ja ruotsalaiseen kulttuu-
riin. Minulle merkitsevät pal-
jon täkäläiset, iloiset iskelmät 
ja yleensä avoin ilonpito, jo-
ta me suomalaiset katsomme 
hämmästellen. Lasse Bergha-
genin ”En kväll i juni” on laulel-
masuosikkini. Siinä isoisä potkaisee 
kengät nurmikolle, sylkäisee nuuskan 
huulesta ja kysyy juhannussalon ympä-
rillä tanssivalta lapsenlapseltaan ”saanko 
luvan”. Se on sukupolvien välistä elämä-
niloa. Mutta kun kuulen Jorma Hynnisen 
tulkinnan kansalaulusta ”Tuuli se taivutti 
koivunlarvan”, jokainen sana ujuttautuu 
suodattamatta ihon alle. Eikä juhannus 
tunnu kesältä ilman saunaa ja tuoreen 
koivuvihdan tuoksua, kuten ei joulupöy-
täkään ilman lanttulaatikkoa. 

Suomenkielisenä toimittajana Ruot-
sin radiossa tunsin olevani suomen kielen 
lähettiläs kuulijoilleni. Oli tärkeää käyt-
tää ymmärrettävää ja selkeää suomea. 
Työssäni kuitenkin koin, että kohtaamiset 
ihmisten kanssa jäivät usein pinnallisik-
si alituisen kiireen vuoksi. Eläkepäivinä-
ni halusin nostaa näkyville suomalaisia, 

jotka aikanaan olivat tulleet työn peräs-
sä Ruotsiin. Olen haastatellut useita eri 
puolilta Suomea Ruotsiin muuttaneita 
ja kirjoittanut heistä kaksi kirjaa: Raskas 
metalli kertoo monen suomalaisen työstä 

”Kirjasto on aarreaittani”
ja Kotona Ruotsissa käsittelee asumista. 
Molemmat kirjat on myös ruotsinnettu. 

Kirjasto on ollut minulle jo lapsuu-
desta lähtien aarreaitta. Kiitollisuudella 
muistan kotipitäjäni pienen kirjaston kir-
jastonhoitajaa, joka huomasi lukuintoni ja 
osasi hienovaraisesti osoittaa kirjoja, jotka 
laajensivat ajatusmaailmaani. Intohimoni 
on edelleen tutustua joka kaupungissa 
kirjastoon. Kulttuurin kuluttajana olen 
nykyään sekä valikoiva että kaikkiruokai-
nen. Kiinnostavan kirjan luen mielellään 
uudestaan, ja heitän huoletta sivuun kir-

jan, joka ei heti luista. Lukupöydällä-
ni on tällä hetkellä Outi Heiskasen 

muistelmat. Teos on mielenkiin-
toinen tutustumismatka epäso-

vinnaiseen graafikkoon, joka ei 
ole kaihtanut rikkoa rajojaan 
elämässään eikä taiteessaan.

Minulle kulttuurielämys 
syntyy usein yllättäen. Me-
net konserttiin uteliaana, 
vailla odotuksia. Tuntematon 

kapellimestari avaakin sinul-
le Sibeliuksen Finlandian ihan 

uudella tavalla. Sibelius muuten 
on kotikaupunkini Göteborgin sin-

fonikkojen kotisäveltäjä. Kaupungis-
sa järjestetään vuosittain kaksi suurta, 

kansainvälistä kulttuuritapahtumaa, kir-
jamessut ja elokuvajuhlat. Kumpaankin 
osallistuu myös monia suomalaisia, jo-
ten suomalaista kulttuuria on ilokseni 
tarjolla.

Monikielisessä ympäristössä arvos-
taa omaa kieltään ja kulttuuriaan entistä 
enemmän. Toivonkin, että suomen kieli 
kukoistaa niin Suomessa, Ruotsissa kuin 
maailmassa. ❖

Kirjoittaja on kalevalainen nainen Göteborgista. Hän on toiminut radiotoimittajana ja kirjoittanut kaksi kirjaa Ruotsissa asuvista suomalaisista.

Kenen 
kalevalaisen naisen 

tarinan haluaisit kuulla 
seuraavaksi?  

Vinkkaa siitä lehden 
toimitukseen: 
nikkinenpetra 
@gmail.com
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Monin tavoin  
luonnonmukaisesti
LUONNONMUKAINEN VILJELY ei ole pel-
kästään sitä, ettei kasvimaalla käytetä teol-
lisesti tuotettuja lannoite- ja torjunta-ai-
neita, vaan luomuviljelymahdollisuuksia on 
yllättävänkin monenlaisia. Heidi Haapa-
lahden Luomutarhuri opastaa luomuvil-
jelyn saloihin puutarhan perustamisesta 
sadonkorjuuseen saakka. Kaunis kirja hou-
kuttelee selailemaan ja ideoimaan. 

Kirjoittaja esittelee neljä luomutarhu-
ria ja neljä erilaista tapaa kasvattaa vihan-
neksia luonnonmukaisesti. Vegaaninen vil-
jelijä Stella Karlsson ei käytä viljelmillään 
mitään eläinperäistä, lannoitteetkin ovat 
kasvipohjaisia. Maija Holma on mukana 
luonnonmukaisessa lavaviljely-yhteisössä, 
jossa noudatetaan kiertoviljelyä. Viljeltävät 
vihannekset sovitaan yhdessä vuosittain 
ja sato jaetaan. Atte Hermansson viljelee 
maatilaansa biodynaamisesti. Tilan kyyttö-
jen ruoka ja kuivikkeet viljellään itse ja lanta 
kompostoidaan lannoitteeksi. Ulla-Maija 
Takkusen permakulttuurisessa viljelyssä 
on esikuvana luonto moninaisuudessaan. 

Luomutarhuri-teos tarjoaa monenlais-
ta hyödyllistä tietoa kenelle tahansa koti-
puutarhurille. Haapalahti neuvoo, miten 
tutkitaan maaperää kotikonstein, miten 
valmistetaan maanparannuksessa ja lan-
noittamisessa hyödyllisiä biohiiltä, prepa-
raatteja tai bokashia. Luomulannoitteena 
voi käyttää myös kultavettä eli virtsaa! 
Opin myös sen, että aikaisemmin suositel-
tu runsas maan myllääminen ja kääntely ei 
olekaan niin hyväksi kuin on luultu, sillä maan rakenne 
ja pieneliötoiminta häiriintyvät turhasta kaivelusta.

Vihannespuutarhan ei tarvitse olla multapohjainen 
pelto suorine kasviriveineen, vaan mahdollisuuksia 
on paljon muitakin. Haapalahti esittelee monenlaisia 
luomuviljelyksiä: lavaviljelyä, no dig -istutuksia, metsä-
puutarhaa, tiheäviljelyä. Ja kukkia! Haapalahti kannus-
taa viljelemään vihannesmaalla myös syötäviä kukkia, 
jotka toimivat silmän ilona ja kutsuvat pölyttäjiä. ❖

 
Teksti Merja Leppälahti

Heidi Haapalahti
Luomutarhuri,  
Tammi, 2022. 

ARVIOT

Kotiseututunnetta 
etsimässä
KIRJAILIJA Ville-Juhani Sutinen kirjoittaa 
läpileikkauksen nykyisen Suomen alueista 
ja ihmisten perusolevaisuudesta. Kirjan ku-
vitus kertoo omaa alueellisen kauneuden 
tai karuuden tarinaa. Tämän kirjan kivijalka 
on Topeliuksen Maamme-kirjassa: nimit-
täin satusedän kirjaamat heimokuvaukset 
ovat juurtuneet sitkeästi suomalaiseen 
kulttuuriin ja niitä Sutinen lähtee havain-
noimaan. Matkaeväänä on hyvä muistaa, 
että Matkalla Suomeen -teoksessa hei-
mo-ilmaisu on kulttuurinen abstraktio, 
sillä ei viitata heimoihin etnisessä mielessä. 

Ville-Juhani Sutinen on kirjoittanut it-
sensä tälle matkalle mukaan; jo esipuhees-
sa hän kertoo olevansa oikeastaan kotoisin 
ei mistään ja kaikkialta. Sutinen matkus-
taa halki Suomen ottamaan selvää, ovatko 
savolaiset lupsakoita, hämäläiset hitaita, 
pohjalaiset ylpeitä. Mistä kaikesta koti-
seututunne tai kotiseuturakkaus koostuu? 
Aineksia on paljon, sillä kansallismaisemat 
ovat saaneet rinnalleen huoltamoketjuja ja 
kauppakeskuksia, paikalliset legendaariset 
hahmot Jaakko Ilkasta Lalliin tunnetaan, 
mutta rinnalla vaikuttavat nykyajan kuu-
luisuudet kyläkauppiaista lähtien. Suomen 
kielen alueelliset murteet ovat arkipuheen 
ydintä.

Kirja on onnistunut kokonaisuus his-
toriaa ja nykypäivää. Kuinka viihdyttävä 
ja sivistävä lukureissu tämä olikaan: koti-
maamme alueelliset myytit on pölytetty 
ja samalla pohdittu, kuinka nämä myytit ja 

juurtuneet käsitykset ovat vaikuttaneet suomalaiskan-
salliseen identiteettiimme ja mitä me olemme nyt. ❖

Teksti Kati Lampela

Ville-Juhani Sutinen
Matkalla Suomeen. Tarinoita heimojen maasta.  
Into, 2022.
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ARVIOT

Sirkka Sinkkonen  
ja palava tahto
KUOPION KALEVALAISTEN jäsen, Profes-
sori emerita Sirkka Sinkkonen (s. 1935) on 
tehnyt elämäntyönsä terveydenhuollon 
hallinnon koulutuksen kehittämisen paris-
sa. Hoitotieteiden äidiksi kutsutun Sirkka 
Sinkkosen merkittävimpiä saavutuksia on 
terveydenhuollon hallinnon koulutuksen 
aloittaminen Kuopion yliopistossa vuonna 
1975. Hänen työtään on ohjannut halu ko-
hottaa naisvaltaisen hoitotyön arvostusta 
ja edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa. 

”Piiasta professoriksi – Sirkka Sinkko-
nen ja palava tahto” -elämäkerta käy läpi 
Sinkkosen vaikeaa lapsuutta evakkona ja 
nuoruusvuosia ankarien kasvattivanhem-
pien piikana. Kirjasta suuri osa on omis-
tettu työntäyteisille vuosille ylioppilaasta 
kansainväliseksi tutkijaksi, asiantuntijaksi 
ja professoriksi. Minämuotoon kirjoitetus-
sa kirjassa Sinkkonen kuvailee värikkäästi 
kokemuksiaan naisena olemisesta sodan-
jälkeisessä Suomessa ja miesvaltaisessa 
tiedemaailmassa.

Elämäkerrasta välittyy kuva kunnianhi-
moisesta naisesta, joka on määrätietoisesti 
raivannut tiensä vaatimattomista oloista 
tiedemaailman huipulle. Sirkka Sinkkonen 
on selvinnyt vaikeistakin elämäntilanteis-
ta sinnikkyydellä, älyllä ja työtä tekemällä. 
Kirjassa hän pohtii paljon myös tekemiään 
valintoja ja niiden tuomaa surua: menes-
tyksellä ja itsenäisyydellä on ollut myös 
hintansa.

Elämäkerran on kirjoittanut Ylä-Savon 
Kalevalaisten jäsen, Larin Paraske -palkittu 
tietokirjailija Minna Kettunen. ❖

Teksti Katja Lösönen

Minna Kettunen
Piiasta professoriksi – Sirkka Sinkkonen  
ja palava tahto,  
Into Kustannus 2022.

Lapsuuden kuvia
QUYNH TRAN voitti Runeberg-palkinnon 
esikoisromaanillaan, joka kuvaa vietnami-
laissyntyisen pojan lapsuutta ruotsinkie-
lisessä pikkukaupungissa Pohjanmaalla. 
Perheenjäseniä on kolme: äiti Má, isoveli 
Hieu ja nimettömäksi jäävä pikkuveli, ro-
maanin minäkertoja.

Kertoja ei kuvaa kovin paljon itseään. 
Hän kertoo jalkapalloharrastuksestaan ja 
sen loppumisesta; hän iloitsee taidostaan 
kirjoittaa luokkatovereitaan paremmin. 
Vaikka hän saa kuulla ehkä juuri hänelle 
tarkoitetun varoituskertomuksen runo-
jen kirjoittamisen vaaroista, hän haluaa 
kokeilla sitäkin.

Isoveli Hieu seurustelee. Laura on mu-
kava tyttö ja äitikin näyttää pitävän hä-
nestä. Myöhemmin, suhteen päätyttyä, 
äiti toteaa, etteivät valkoiset tytöt tiedä 
mitään rakastamisesta. Onko huomautus 
lohdutusta pojalle vai tyytyväisyyttä suh-
teen loppumisesta? Joka tapauksessa Hieu 
suree, ja myös pikkuveli kaipaa Lauraa.

Má on yritteliäs. Hän järjestää musti-
kanpoimintaretkiä, joilla saatetaan viettää 
useita päiviä metsässä. Hillo ja mehu eivät 
häntä houkuttele, vaan marjojen myynti. 
Má ja hänen ystävänsä Lan Pham suun-
nittelevat toisinaan oman yrityksen pe-
rustamista, ehkä sushiravintolaa. He voi-
sivat työskennellä ravintolassa Kiinasta 
tilatuissa kimonoissa. Valkoisillehan kaikki 
aasialaiset ovat samanlaisia. 

Má pyytää ystävältään Vietnamista 
lainaksi joukon japanilaisia elokuvia viet-
namiksi dubattuna ja alkaa vuokrata niitä 
tutuilleen. Ovikello ja puhelin soivat jatku-
vasti, kun kiinnostuneet kyselevät eloku-
vista, noutavat ja palauttavat. 

Kirjoittaja piirtää lukijan eteen tuokio-
kuvia perheen elämästä lapsen näkökulmas-

ta. Samalla avautuu nähtäväksi vietnamilaisperheen 
arki, usein hämmästyttävän tuttu, joskus yllättävän 
vieras. ❖

Teksti Merja Leppälahti

Quynh Tran
Varjo ja viileys, 
Teos & Förlaget, 2021. 
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J
uhlavuonna Kansallisteatterin tar-
jonta ulottuu suuren näyttämön 
ulkomaisista ja kotimaisista klas-
sikkotulkinnoista nykynäytelmiin, 

joita niitäkin esitetään laajalla paletilla: 
niin valmiiksi kirjoitettua draamaa kuin 
erilaisilla koostamistekniikoilla laadittuja 
esityksiä ja kohdennettuja tai osallistavia 
esityksiä. Myös dramaturgisten ratkaisu-
jen monimuotoisuus on edustettuna ja 
digitaaliset ratkaisut ovat ajantasaisia. 

Kaarlo Bergbom ja  
Suomalainen Teatteri

Suomen Kansallisteatterin edeltäjän Suo-
malaisen Teatterin perustamiskokous pi-
dettiin toukokuussa 1872 ja ensimmäiset 
näytökset ”annettiin” Porissa lokakuussa. 
Tarve saada suomenkielisiä teatteriesi-
tyksiä liittyi laajempaan nousevaan kan-
sallisuusliikkeeseen. Termi kansallinen 
on kuitenkin käsitteenä monin tavoin on-
gelmallinen.

Kansallisuusliike palveli alempien sää-
tyjen koulutus- ja sivistystason nosta-
mista ja uuden kansallismielisen eliitin 
kasvattamista. Teatterin piirissä joudut-
tiin ongelmaan, joka SKS:n historiassa 

Kansallisteatteri  
150 vuotta  

– ikkuna Suomeen ja Eurooppaan

Teksti Pentti Paavolainen

On kuin tämä juhlavuosi saisi erityistä merkitystä nyt pandemian pakottamien sulkujen 
jälkeen, kun arki taas koittaa ja palataan ”normaaliin”. Kulttuurisen omavaraisuuden, 

isänmaan ja äidinkielen merkityksestä muistuttaa meille taas Ukrainan sota.

kuvataan August Ahlqvistin ja Yrjö Sa-
kari Yrjö-Koskisen kirjallisuuskäsitysten 
eroksi: pitikö ensisijaisesti keskittyä 
kääntämään suurten kulttuurikielien 
teoksia suomeksi vai pitäisikö sen sijaan 
suosia suomenkielisiä yrityksiä, vaikka 
vaatimattomiakin.

Kaarlo Bergbomin (1843–1906) 
toiminnassa yhdistyivät molemmat 
pyrkimykset. Hänen opintonsa ja 
intohimonsa kohdistuivat ruotsin- ja 
saksankieliseen draamaan, oopperaan 
ja laajasti Euroopan historiaan. Vasta 
vähittäin vuoden 1864 jälkeen, lukiessaan 
ja kommentoidessaan ystävänsä Ale-
xis Stenvallin käsikirjoituksia, hänen 
suomen kielen taitonsa alkoi kohentua. 
Suomalaisen Teatterin periaatteeksi tuli 
esittää kaikki suinkin esityskelpoiset 
suomenkieliset näytelmät. 

Alkuvuosina ei monta alkuperäisnäy-
telmää teatterille tarjottukaan, eikä oop-
perakiireissä puuhaavan Bergbomin ja 
kirjoittajien välille vielä syntynyt hyviä 
dramaturgisuhteita. 

Oopperan konkurssin jälkeen 1879 suo-
menkielisiä tekstejä tuli jo Minna Can-
thilta ja Robert Kiljanderilta, ja heidän 
varaansa alkoi uudempi suomenkielinen 

näytelmäkirjallisuus rakentua. Gustav 
von Numers kirjoitti ruotsiksi ja häntä 
suomensi Niilo Sala. Tämän kotimaisen 
kukoistuksen rinnalla alkoi Shakespea-
re-suomennosten sarja, sekä kaikki muu 
”suurenmoinen” ohjelmisto, mihin tarvit-
tiin Ida Aalbergia.

Lisäksi 1880-luvun ohjelmistoon tuli 
ajankohtaista nykydraamaa Euroopasta, 
ja näin Suomalainen Teatteri lunasti paik-
kansa molempien kirjallisuuskäsitysten, 
niin ahlqvistiläisen kuin yrjökoskislaisen 
mukaisena. Kalevalan henkilötkin saivat 
1890-luvulla omat draamansa yleisen ka-
relianismin hengessä. Kaarlo Bergbom 
oli siis mitä eurooppalaisin fennomaani. 

Nämä vuonna 1902 perustettua Kan-
sallisteatteria edeltäneet 30 vuotta tuot-
tivat jo niin paljon ohjelmistoa suomeksi, 
että pienempien kaupunkien teatterit 
saattoivat esittää niitä vielä 1940-luvulla. 
Esitykset olivat käytännössä lähes kaikki 
dramaturgi Bergbomin kätilöimiä: liiat 
puheet ja varsinkin adjektiiviryppäät pois, 
dramaattiset ja lyhyet lopetukset kun-
niaan ja mukaan vielä näyttelijää ja yleisöä 
palkitsevia henkilöhahmoja – näitä ohjeita 
saivat niin Minna Canth kuin vielä Elviira 
Willmankin.
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>
1930-luvun Suomen Kansallisteatteri Rauta-
tieaseman portailta katsottuna.
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Ikkunat auki Eurooppaan  
- ja Suomeenkin 

Lähes koko 1900-luvun ajan Kansallisteat-
teri sai moitteita siitä, että se esittää liian 
vähän uutta kotimaista draamaa. Mutta 
sitten kun sitä nähtiin, näytelmät olivat 
joko ”liian heppoisia” hupailuja tai ”kir-
jallisesti raskautettuja” keskusteludraa-
moja, joiden draamallinen jännite ei ollut 
kovinkaan relevantti oman aikansa sosi-
aalisessa kentässä. Teattereissa yleensä 
myös juhlanäytelmät tai talon vihkiäisten 
klassikkoesitykset tuottivat pettymyksiä, 
niin myös Kansallisessa.

Piirien pienuus teki näytelmäkirjai-
lijakunnasta katkeraa ja helposti louk-
kaantuvaa aikana, jolloin vain menestys 
Kansallisessa takasi tuotantoja muualle 
maahan. Kansallisen johtaja Eino Kalima 
ei ollut sellainen dramaturgi ja kirjailijan 

tuki kuin Bergbom oli ollut. Sen työn teki 
Eino Salmelainen 1930-luvulla Helsingin 
Kansanteatterissa ja sotien jälkeen 
TTT:ssä Tampereella. 1930–1950-luku-
jen aikana Helsingin graniittilinna katsoi 
Suomeen vain kapeasta ikkunasta. Vuon-
na 1954 valmistuneen Pienen näyttämön 
tiloissa ikkunat olivat jo suuremmat. 

Pääjohtajat Eino Kalima (1917–1950), 
Arvi Kivimaa (1950–1974) ja vielä Kai Sa-
vola (1974–1991) huolehtivat siitä, että ko-
timaan poliittisista suhdanteista riippu-
matta Helsingin sivistyneistölle esitettiin 
myös uusinta eurooppalaista draamaa ja 

ajattelua. Pääjohtajilla oli toki omat linjan-
sa: Kalimalle läheistä olivat venäläinen, 
puolalainen ja ranskalainen kulttuuri. Ki-
vimaa oli kiinnostuneempi saksalaisesta ja 
pohjoismaisesta, mutta saattoi 1950-lu-
vulla myös esitellä niin Yhdysvaltain mer-
kittävät uudet realistidramaatikot kuin 
Ranskan ja Englannin absurdikot sekä 
aloittaa Saksassa virinneen lähihistoriaa 
analysoivien tilitysdraamojen esittämisen 
Suomessa. 

Pariskuntana dramaturgi Terttu Sa-
vola ja pääjohtaja Kai Savola puolestaan 
saivat jo 1960-luvulta alkaen hyvän otteen 
Itä-Euroopan draamasta ja teatterista, 
joka keskellä vasemmistolaisen ajattelun 
dominoimaa aikakautta esitti johdon-
mukaisesti totalitarismin kritiikkiä. Se oli 
myös monien vierailevien ohjaajien viesti, 
jota ei aina osattu Suomessa lukea. Kan-
sallisteatterin johtajista useampikin on 
eri vuosikymmenillä joutunut perustel-
lusti vetoamaan siihen, että kotimaisten 
näytelmien laatu vain kovin harvoin ylti 
siihen taitoon ja älyllisesti kantovoimai-
seen draamaan, jota maailman metro-
poleilla oli tarjottavana. 

Kotimainen näytelmä menestyi suu-
rella näyttämöllä kuitenkin 1960-luvul-
la ja 1970-luvun alussa, kun aihepiireinä 
olivat sota-ajat (Päämajassa, Sotamies 
Jokisen vihkiloma), kunnallispoliittinen 
satiiri (Tuntematon potilas), karjalaistee-
ma (Anu ja Mikko) tai kotimaisten klas-
sikkojen muuten onnistuneet esitykset 
(Papin perhe, Nummisuutarit, Tukkijoella). 

Kaikkiaan Kansallisteatterin suh-
de suurten ikäluokkien sukupolveen jäi 
etäiseksi. Oikeastaan vain Juhani Pelto-
sen näytelmät edustivat 1960-lukulaista 
kapinaa – ja sitäkin lähinnä absurdin 
komiikan kautta (Salomo ja Ursula 1966, 
Jatkojen aika 1969, Suomen leijona 1971, 
Kohti maailman sydäntä 1977). Muuten 
1970-luvun alussa työnsä aloittava, 
koulutusta saanut dramaatikkopolvi pystyi 
ja halusi työskennellä omien ikätoveriensa 
kanssa ja uudistaa teatteritaidetta. 
Tekstejä syntyi teatteriryhmien tarpeisiin, 
niin ohjelmallista, julistavaa kuin satiirista. 
Tämä teatteritaiteemme ”1968” -sukupolvi 
löysi paikkansa Kansallisessa kuitenkin 
vasta 1980-luvulla ja korkeakoulutetut 
nuorimman polven dramaatikot vasta 
seuraavalla vuosikymmenellä. Heistä 

”Kansallisteatterin suhde 
suurten ikäluokkien 
sukupolveen jäi etäiseksi.”
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mainittakoon Laura Ruohonen, Reko 
Lundàn, Kristian Smeds, Sofi Oksanen ja 
Juha Jokela. Silloin olivat myös jo käytössä 
varsinaiset pienet näyttämöt, Willensauna 
(1976) ja Omapohja (1987). 

Kotimaisen uutuusnäytelmän tie Kan-
salliseen ja samalla aktiivinen suhde Teat-
terikorkeakoulusta valmistuviin nuoriin 
näyttelijöihin, kirjoittajiin ja ohjaajiin alkoi 
muodostua vasta Maria-Liisa Nevalan 
kaudella (1992–2010). Samalla tiellä ollaan 
myös Mika Myllyahon kaudella (2010–): 
kontaktipinta uuteen kotimaiseen draa-
maan ja esitystaiteeseen on avara ja mo-
nenlaista mahdollistava. Vaikka katsojien 
vaihtuvat sukupolvet lopulta ratkaisevat 
sen, miten tunnistettava kotomaamme 
koko kuva ja sen ystävälliset äidinkasvot 
kulloinkin ovat.

Ongelmallinen ”kansallinen”?

Ovatko uutiset kansallisvaltion kuole-
masta osoittautuneet ennenaikaisiksi? 

Talouden, tietoverkostojen ja työvoiman 
globalisaatio onkin herättänyt varsinkin 
häviäjiksi itsensä kokevien piirissä vah-
vaa nationalistista liikehdintää, jonka aja-
tuksena on ollut ”sulkea rajoja”. Missä 
Kansallisteatteri silloin seisoo? Millaista 
diskurssia eli puhetapaa tuottaa silloin 
Kansallisteatterin näyttämö? 

Jo Ruotsin vallan aikana Suomi osallis-
tui maailmankauppaan. Venäjän ja Neu-
vostoliiton imperiumeihin Suomi kuu-
lui eri tavoin löyhästi, saaden edullisesti 
raaka-aineita ja halpoja kulutustuotteita. 
Suomen oma siirtomaa-imperiumi oli ver-
raten pieni, sijaiten lähialueilla ja rajojen 
sisällä. Siksi esimerkiksi saamelaiskysy-
mystä ja romanikysymystä on ollut vaikeaa 
nähdä, vaikka näitäkin teemoja teatte-
reihin tuotiin ensi kerran jo 1960–70-lu-
kujen vaihteessa. Maahanmuuttajien eli 
uussuomalaisten maailmat ja ikkunoiden 
avaaminen kohti niitä ovat tätä päivää. 
Ikkunoita avatessa alkaa ulkoa kuulua 
monia ääniä myös teatterissa. 

Loppuun sopii sitaatti Bergbomilta, 
joka teatterista jo eläköidyttyään näki 
1905 suurlakon mielenosoituksen Rau-
tatientorilla ja Elli Tompurin mukaan 
hihkaisi, että ”vihdoinkin jotain tapahtuu”. 
Vallankumouksissa on paljon teatteria ja 
teatterissa on paljon vallan kierrättämisen 
mahdollisuuksia. Mitä fiksummin sen 
tekee, sitä parempi. ❖

”Menestys 
Kansallisteatterissa 
takasi tuotantoja 
muualle maahan.”

Kai Häggman: 
Päänäyttämöllä. 
Tammi 2022.

Useita arvostettuja kirjallisen kentän 
historioita kirjoittaneen Kai Häggmanin 
taitavuus kirjoittajana on kyky kuljettaa 
mukana ympäröivää maailmaa ja kult-
tuuripolitiikkaa tarttuessaan johonkin 
yksittäistapaukseen tai ilmiöön. 

Jonkin verran lukija jää silti kaipaamaan 
teatteritaiteen omien ongelmien tai poltto-
pisteiden tunnistamista. Vähän lisää intohi-
moa itse näyttämötaiteeseen ja sen itseis-
arvoon tai merkittävien esitysten nostoa.
Mutta Päänäyttämöllä, Suomen Kansallis-
teatterin 150 vuotta on silti erityisen tar-
peellinen kokonaiskuva, jonka lähdeviitteet 
auttavat tarkemman tiedon kaipaajaa hyvin 
eteenpäin.

ARVIO

Dosentti Pentti Paavolainen on tutkinut uu-
dempaa ja vanhempaa teatterihistoriaa Suo-
messa ja laatinut muun muassa elämäkerran 
Kaarlo Bergbomista. Opetustyö Teatterikor-
keakoulussa kattoi myös Euroopan teatterihis-
toriaa. Molemmista on saatavilla verkko-ope-
tusaineistot Taideyliopiston sivuilla.

Teatterivieraita 1900-luvun alussa. 

Kuva Helsingin Kaupunginmuseo.

Suomen Kansallisteatteri on koristanut Helsingin keskustan kaupunki-
kuvaa jo vuosikymmenten ajan. 

Kuva Wikimedia Commons.
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MAALÖYDÖSTÄ KORUKSI

Teksti ja kuva Karl-Valter Aspö

KESKEINEN PIIRRE muinaispukujemme korustossa ovat 
pronssin kaltaisesta metallilangasta valmistetut spiraali-
koristeet. Spiraalikoristeet reunustavat ja koristavat kan-
kaita sekä toimivat nauhojen päätteinä. Emme täsmälleen 
tiedä, millaisista metalliseoksista nämä spiraalikoristeet 
ovat muinoin valmistettu.

Nykyajan muinaispukujen spiraalikoristeet valmiste-
taan tyypillisesti joko modernista pronssi- tai messinki-
langasta. Näitä lankoja on yleisesti melko hyvin saatavilla 
ja ne ovat keskenään eri sävyisiä. Pronssi koostuu suu-
rimmalta osin kuparista, johon on sulatuksen yhteydes-
sä lisätty pieni määrä tinaa. Messinki koostuu kuparista, 
jossa on merkittävä määrä sinkkiä. Erilaisia seoksia on 
kuitenkin suuri määrä, joissa pääainesosa on kupari. 
Perinteisiä kuparin kanssa käytettäviä seosaineita ovat 

tina, sinkki ja lyijy. Nämä seokset voidaan kaikki luokitella 
kupariseoksiksi tai -metalleiksi. Riippuen seosaineista ja 
-määristä, erilaisia kupariseosluokkia ovat nykyään esi-
merkiksi pronssit, messingit ja punametallit. Punametalli 
sijoittuu pronssin ja messingin väliin sisältäen sekä tinaa 
että sinkkiä ja joskus myös muita seosaineita kuten lyijyä. 
Seoksilla on erilaisia ominaisuuksia korujen valamiseen 
tai langan valmistamiseen liittyen. Osa sulaa matalam-
massa lämmössä kuin toiset, osa kestää työstöä toisia 
paremmin. Metallilankaa valmistetaan vetämällä aihio 
teräksisen langanvetoraudan porrastetusti pienenevien 
reikien läpi, niin että aihio venyy ja ohenee.

Muinaislöytöjen spiraaleissa käytettyjen lankojen 
paksuus ja spiraaliputkien halkaisijat vaihtelevat, välillä 
myös saman koristeen sisällä niin, että ne vaikuttavat 
sattumanvaraisilta. Tämä pistää miettimään, olivatko 
spiraaliputket mahdollisesti myös erisävyisistä metal-
leista valmistettuja.  Pohtivatko kenties entisaikojen ko-
runtekijät, miten erinäköisiä spiraaliputkia voisi yhdistää 
kauniiksi kuvioksi vai käytettiinkö sitä mitä oli saatavilla, 
riippumatta laadusta? Pronssin kaltaisten metalliseos-
ten raaka-aineita ei rautakaudella louhittu täällä, vaan 
ne tuotiin kauempaa. Vanhoja esineitä on voitu lukuisia 
kertoja kierrättää uudelleensulattamalla. Koruvalmistajat 
ovat todennäköisesti osanneet arvioida seoksien laatuja 
ja muokata niitä lisäämällä seosaineita sulatuksen aikana. 
Jo pieni määrä yhtä seosainetta liikaa voi tehdä metallin 
liian hauraaksi langanvetoa varten.

Maalöydöstä koruksi -projektissa olemme perehty-
neet alkuperäisten muinaislöytöjen spiraalikoristeisiin 
ja niihin käytettyjen metallien laatuun. Käytössämme 
on ollut moderni pXRF-laite, joka vaurioittamatta esi-
nettä mittaa metalliesineen pinnasta alkuainelukemia. 
On otettava huomioon, että laite ei aina anna täysin 
luotettavia tuloksia esimerkiksi muinaisesineen pinnan 
patinan vuoksi. Otimme useita mittauksia yhden esiliinan 
reunaspiraaleista. Mittaustulosten pohjalta valmistettiin 
tieteellisenä käsityökokeena koepaloja. Kolmea näistä 
pystyi vetämään langaksi ja parhaiten työstettävä koe-
pala sisälsi noin 80 % kuparia, 5,5 % tinaa ja 5,5 % sinkkiä. 
Nykyajan määritelmien mukaan tällainen seos kuuluu 
punametalleihin. Se on sävyltään pronssin ja messingin 
väliltä ja on hyvä vaihtoehto metalliksi muinaispukujen 
spiraalikoristeisiin. ❖

Muinaispukujen spiraalikoristeiden valmistus

Kirjoittaja on kokeellinen arkeologi Maalöydöstä koruksi -projektissa.

Tulkintoja spiraalikoristeista. Sinisen ristin ja nauhavyön spiraa-
leissa on käytetty messinkilankaa, muissa pronssilankaa.
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PUHEENJOHTAJALTA

Teksti Aila Nieminen

KORUN PARAS paikka on tunnetusti iholla ja näkyvällä 
paikalla. Kuluneen kahden vuoden aikana niiden käyt-
tömahdollisuudet vähenivät kuitenkin niin, että olen 
alkanut sisustaa kotiani koruilla. Olin tehnyt näin jo ai-
kaisemmin, mutta pandemian aikana huomasin tarkaste-
levani kotini interiööriä korujen kautta. Kaikki alkoi siitä, 
kun harmittelin korulaatikoiden päälle kertynyttä pölyä 
ja huomasin kaipaavani näkyvämpää yhteyttä koruihin. 
Aika pian havaitsin, että pöydän pinta tai kolmiulottei-
set astiat ovat oivallisia korujen säilytyspaikkoja ja että 
korut toimivat mainiosti sisustuksellisina elementteinä. 
Oivalsin, että koruista voi muodostaa tilataidetta tai sil-
miä hiveleviä installaatioita, jotka muistuttavat eletyistä 
tapahtumista tai kohtaamisista. Kutsun korurykelmiäni 
asetelmiksi maalaustaiteessa käytetyn nimityksen Stil-
leben (saks.) mukaisesti. Kotiini asetellut korut saavat 
sananmukaisesti elää ja olla arjessa läsnä, vaikkakaan 
ne eivät esiinny kuvateoksissa.

Kotien korvakullat ja hopearistit
Kun vuosikymmeniä sitten tutustuin kalevalaisiin 

naisiin, olin jokseenkin vaatimaton ja kokematon korun-
kantaja. Koruilla koreilevia pidin hivenen pinnallisina, tur-
hamaisina ja kävelevinä joulukuusina, sillä olin mallikel-
poisesti sisäistänyt opetetun hyveen ”vaatimattomuus 
kaunistaa”. Aika pian ymmärsin, että kalevalaisille naisille 
korujen käyttö, keskustelu koruista ja niiden taustoista 
ovat kollektiivisia ja affektiivisia kokemuksia. Olen toki 
saanut lahjaksi kalevalakoruja ja esihistorian opiskelijana 
ostanut niitä. Ja olen myös itse hankkinut koruja etupääs-
sä löytöpaikan tai kaivaushistorian imponoimana. Nuo-
ruuteni korujen tarinat liittyvätkin ensisijaisesti omaan 
kotiseutuun, jolloin ne loivat pohjaa kulttuuriperinnön 
jatkuvuudelle, arvostuksellekin. Uusimmat koruostoni 
välittävät mainittujen ohella viestiä naiseudesta, luon-
nosta ja kestävästä kehityksestä.

Ihmisen elämä koostuu monista perustarpeista, joista 
yhden on sanottu koostuvan itsensä toteuttamisesta tai 
luovuudesta. Perustarpeisiin kuuluu myös yhteenkuulu-
vuus, jota voi osoittaa vaikkapa koruvalinnoilla. Juuri nyt 
tuntuu tosin kovin vaikealta julistaa auvoista, korujen 
täyttämää elämää Ukrainan sodan ja sekavan maail-
manpoliittisen tilanteen vuoksi. Pientä huojennusta ti-
lanteeseen tarjoavat onneksi kalevalaisten voimanaisten 
teot, jotka osoittavat yhteisömme aina kantaneen vas-
tuuta vähäosaisista ja vaikeaan asemaan joutuneista. 
On kiintoisaa todeta, miten kulttuuriperinnön myötä-
vaikutuksella on ylläpidetty - ja ylläpidetään - ekologista, 
sosiaalista ja kulttuurista kehitystä. Takokaamme siten 
”sormukset soreat, kahet, kolmet korvakullat” ja rinnal-
lemme hopearistit. ❖

Kirjoittaja on Kalevalaisten Naisten Liiton hallituksen puheen-
johtaja. 
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Elsa Heporaudan 
perinnön vaalijat

Teksti Katja Lösönen, kuvat Puumalan Kalevalaiset Naiset

Keväällä 1983 Puumalan seurakuntatalolla oli innostunut tunnelma.  
Mikkelin Kalevalaiset Naiset olivat tulleet Puumalaan esittelemään kalevalaisten naisten 

toimintaa. Kalevalaisten Naisten Liiton perustaja Elsa Heporauta oli syntynyt Puumalassa, 
joten paikkakunnalle haluttiin perustaa oma paikallisyhdistys. Tapahtumassa kiersi lista, 

johon kaikki toiminnasta innostuneet saivat laittaa nimensä.

–P
uumalan Kalevalaiset Nai-
set sai alkunsa tuosta ta-
pahtumasta. Listaan tuli 
kymmenkunta nimeä, jois-

ta muodostui myöhemmin yhdistyksemme 
hallitus. Suuri osa perustajajäsenistä on 
yhä toiminnassamme mukana, Puumalan 
Kalevalaisten Naisten hallituksen jäsen 
Kirsti Lähdesmäki kertoo.

Puumalan Kalevalaisten Naisten toi-
mintaa ohjasi alussa voimakkaasti Helka-

nuorten toiminta. Helkojen perintö nä-
kyy yhdistyksen sihteeri Helena Rossin 
mukaan toiminnassa yhä suullisen pe-
rinteen arvostuksena ja lasten perinne-
kasvatuksena.

– Toimintamme selkäranka on ollut 
alusta saakka Kalevalan päivän aikoihin 
järjestämämme Kalevala-kulttuurikilpailu, 
joka on suunnattu kuudesluokkalaisille. 
Kilpailussa on kyse vuosittain vaihtuvas-
ta Kalevalan runosta, jonka ympärille ra-

kennamme kuvaamataidon ja äidinkielen 
tehtävän. Runon paras kokonaistulkinta 
voittaa kilpailun, Helena kertoo.

– Kilpailun tarkoitus on lisätä Kaleva-
lan tuntemusta ja innostaa nuoret kult-
tuuriperinnön pariin. Tänä vuonna meillä 
oli vuorossa jo Kalevalan 24. runo, joten 
olemme jo lähes puolivälissä teosta, He-
lena lisää tyytyväisenä.

Puumalan Kalevalaiset Naiset ovat 
myös keränneet paikallistietoutta pe-
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rinnekeräyksellä muutama vuosi sitten. 
Aineistosta koottiin kolmiosainen, puu-
malalaista perinnettä ja elämäntapaa kä-
sittelevä kirjasarja.  

– Keräyksestä tuli valtava määrä ai-
neistoa, joten kirjoissa on mukana laa-
ja-alaisesti puumalalaisia perinteitä 
häämenoista paikallismurteisiin, Kirsti 
kertoo.

Elsan jalanjäljillä 

Puumala on noin 2000 asukkaan pieni 
paikkakunta Saimaan rannalla. Kirsti ja 
Helena kuvailevat paikallisidentiteettiä 
moni-ilmeiseksi ja maanläheiseksi. Kun-
nan sijainti maakuntien rajalla näkyy pe-
rinteiden lisäksi myös kielessä.

– Puumalalaisuus saa vaikutteita Sa-
von lisäksi myös Etelä-Karjalasta. Esimer-
kiksi Puumalassa puhuttu Savon murre on 
juoksevampaa ja ”kapeampaa” kuin leveä 
Pohjois-Savon murre, Kirsti kuvailee.

Puumalan  
Kalevalaisten  
Naisten menovinkit

1. Liehtalanniemen museotila

Kauniilla luonnonsuojelualueella si-
jaitseva ekomuseo, jossa on mahdol-
lista tutustua eteläsavolaisen pienvil-
jely- ja kalastustilan elämään. 

Osoite: Ylössaarentie 205, Puumala.
Aukioloajat: 12.6.−29.8.2021  
avoinna ma-pe 11–18, la-su 11–16.

2. Elsa Heporauta -pakopeli-
huone 

Sahanlahti Resortin piharakennuk-
sesta löytyy Elsa Heporauta -teemai-
nen pakopeli. Pelissä etsitään huo-
neeseen piilotettua Elsan arvokasta 
korua tilaan piilotettujen vihjeiden 
perusteella. Pakopeli täytyy varata 
etukäteen.

Sahanlahti Resort, Lietvedentie 830, 
52200 PUUMALA
www.sahanlahtiresort.fi

3. Puumalan luonto 

”Puumalan maisematie kiemurte-
lee Saimaan kauniissa maisemissa, ja 
Lietveden sillan vierestä löytyy myös 
pieni kioski. Maisemareitti kaartaa 
myös Pistohiekan uimarannalle, jossa 
voi pulahtaa uimaan Saimaan kirk-
kaaseen veteen. Kannattaa myös 
kiertää Puumalan kirkonkylälle kat-
somaan Puumalan kaunis puukirkko 
ja Puumalansalmen silta.”

www.visitpuumala.fi

– Puumalalaisuutta määrittää paljon 
myös Saimaa. Puumala on saaristopitäjä, 
josta pääsee vesiteitse moneen suuntaan: 
Mikkeliin, Lappeenrantaan, Savonlinnaan 
ja Imatralle saakka, Helena lisää. 

Puumalasta ei voi puhua mainitse-
matta siellä vuonna 1883 syntynyttä Elsa 
Heporautaa. Kesän 2022 Kalevalaisten 
Naisten Liiton kulttuuripäivien yhteydes-
sä voi osallistua Puumalan Kalevalaisten 
vetämään Elsan jalanjäljillä -elämyskier-
rokseen. Helena opastaa vierailijoita El-
saksi pukeutuneena.

– Kierros kulkee Elsan jalanjäljillä Sai-
maan rannalla. Aloitamme Elsan synty-
mäkodin pihasta ja käymme läpi hänen 
lapsuuttaan ja sahayhteisön elämää. 
Kierros vie Elsan mielenmaiseman ohel-
la myös loitsujen ja veden maailmaan, 
Helena lupaa.

– Elsan maailmaan voi tutustua myös 
Sahanlahden kesäteatterin Palava tahto 
-näytelmässä sekä alueella sijaitsevassa 

pakopelihuoneessa. Me Puumalan Kale-
valaiset Naiset pääsimme testaamaan pa-
kopelin ensimmäisinä, ja kannattaa ottaa 
joku nuorison edustaja mukaan, jos ha-
luatte sieltä ulos, Helena vinkkaa nauraen.

– Olemme erityisen iloisia, että myös 
Elsan jälkipolvet ovat löytäneet mukaan 
toimintaamme, Helena kertoo lopuksi. ❖
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Onnea uusille Osmattarille!
Osmansolmu on vanha, onnea tuottava merkki. Se on myös Kaleva-
laisten Naisten Liiton myöntämä korkein ansiomerkki ja tunnustus 
kalevalaisten naisten toiminnan eteen tehdystä arvokkaasta työstä.

Tänä vuonna ansiomerkki myönnettiin viidelle kalevalaiselle nai-
selle. Palkitut ovat Maiju Kirjavainen Turun seudun Kalevalaisista, 
Ritva Kuittinen Keski-Karjalan Kalevalaisista Naisista, Ritva-Sofia 
Lintu Jyväskylän Kalevalaisista, Ritva Maijala Heinolan Kalevalai-
sista Naisista ja Elsi Winch Suur-Helsingin Kalevalaisista Naisista. 
Suomalaisen kulttuurin ja perinteiden vaaliminen on kaikille palki-
tuille sydämen asia.

Osmattaria on palkittu jo vuodesta 1979 lähtien. Tunnustuspalkin-
non taustalla on Kalevalaisten Naisten Liiton entinen puheenjohtaja 
Elsa Vuorjoki, joka halusi korun aiheeksi osmansolmun tuomaan 
palkituille onnea, voimaa ja innostusta.

llmoita sähköpostiosoitteesi!
Haluatko saada ajankohtaista tietoa kalevalaisten naisten toiminnas-
ta sähköisesti? Ilmoita sähköpostiosoitteesi omaan yhdistykseesi. 
Oman yhdistyksen jäsenrekisterin hoitaja lisää sen Liiton yhteiseen 
keskitettyyn jäsenrekisteriin, josta saat viestejä muutaman kerran 
vuodessa Liiton tapahtumista.

Kulttuuripäivä Puumalan 
Sahanlahdessa lauantaina 
11.6.2022
Palava tahto -näytelmä kertoo järjestömme ja Kalevala Korun pe-
rustajan Elsa Heporaudan elämästä, pääosassa Tiia Louste. 

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.

Vapaita paikkoja voi tiedustella 27.5. asti:  
cecilia.mattila@sahanlahtiresort.fi

Puh. 0400 140 678 / www.sahanlahtiresort.fi / facebook.com/
sahanlahtiresort

Puumalan kunta juhlistaa Elsa Heporautaa pienoisnäyttelyllä 1.6.–31.8. 
Kunnantalolla on esillä vanhoja kalevalakoruja maitolaiturimaisteri 
Jaana Laamasen kokoelmasta. Kunnantalo on avoinna ma-pe klo 
9–15, Keskustie 14.

Liity Facebookissa kalevalaisten 
naisten omaan ryhmään! 

Verkostoidu ja pysy mukana ajankohtaisissa keskusteluissa. Löydät 
ryhmän Facebookissa kirjoittamalla hakukenttään ”Kalevalaiset 
naiset”. Ryhmän ylläpitäjä Liitosta hyväksyy pyyntösi, kun vastaat 
pariin kysymykseen.

Kalevalaiset naiset saavat Suomalaisen  
Kirjallisuuden Seuran kirjoista 25 % alennuksen
Alennuksen voi lunastaa SKS:n verkkokaupasta  
https://kirjat.finlit.fi/ koodilla KALEVALAISETNAISET.
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Kalevalaisten Naisten Liiton vuosikokouspäivät 2022 

Tule ja koe pohjoiskarjalainen vieraanvaraisuus runolaulun maisemissa! Joensuun ja Ilomantsin  
Kalevalaiset Naiset kutsuvat vuosikokousväen vieraakseen. Vuosikokous järjestetään Pielisjoen 
rannalla v. 2021 uudistetussa Sokos Hotel Kimmelissä. Toisena majoitusvaihtoehtona on 
karjalaista kulttuuria henkivä huoneistohotelli Lietsu Itäsillan toisella puolella. 

Vuosikokous Joensuussa lauantai 24.9.        Kulttuuriretki Ilomantsiin sunnuntai 25.9.

Perjantai-iltana 23.9. majoittautuminen 

Lauantai 24.9. klo 10–16 Vuosikokous Original Sokos 
Hotel Kimmel Itäranta 1, Joensuu

Kokouspaketti 30 € sis. lounas
Klo 16–19 omaa aikaa ja omakustanteinen kahvittelu esimerkiksi 

Taitokorttelissa 
Klo 19–22 Kalevalaisten naisten ilta, Sokos Hotel Kimmel, Pent-

tilä-sali Joensuun Kalevalaisten Naisten emännöimä ohjelmallinen 
illallinen noutopöydästä. Ohjelmassa mm. maankuulu kansantans-
siryhmä Motora.

Illalliskortin hinta-arvio 30–40 €

Sunnuntai 25.9. Kulttuuriretki Ilomantsiin  
- Karjalaista kulttuuria Parppeinvaaralla klo 9–16

Retkellä tutustut elävään karjalaiseen perinteeseen, käsitöihin, orto-
doksisuuteen sekä perinneruokaan. Opastettu kierros Runokylässä, 
lumoavia kantelesävelmiä ja tarinoita runonlaulajien Ilomantsista 
sekä Koita Design -muotinäytös.

Lähtö Joensuusta klo 9 linja-autolla. Paluu takaisin Ilomantsista 
Joensuuhun klo 15–16.

Paketti 50 € sisältää matkat, ruokailu ja ohjelma

Yhteistyössä Ilomantsin Kalevalaiset Naiset ja  
Ravintola Parppeinpirtti www.parppeinpirtti.fi

Ilmoittaudu 15.8. mennessä täyttämällä lomake:  
https://www.kalevalaistennaistenliitto.fi/tapahtumat/

Kerro, mihin osallistut:
• osallistun vuosikokoukseen 30 €
• osallistun lauantain illalliselle 30–40 €
• osallistun Ilomantsin retkeen 50 €
• erityisruokavalio

Maksut 9.9. mennessä:  
Kalevalaisten Naisten Liiton tilille  
FI90 2142 1800 0097 33.  
Käytä viitettä 6211.

Matkustus: Osta junaliput hyvissä 
ajoin, niin säästät!

Majoitus Joensuussa

Jokainen varaa ja maksaa itse majoituksensa.

Original Sokos Hotel Kimmel (Kokouspaikka)
104 €/1hh/vrk standard
114 €/2hh/vrk standard
119 €/1hh/vrk superior
129 €/2hh/vrk superior
Lisävuode +25€/henkilö/vrk Sis. runsas buffet-aamiainen

Varaukset 5.9. mennessä sokoshotels.fi -sivuilta koodilla  
BKALEVALAISETNAISET

Huoneistohotelli Lietsu, Rantakatu 26 
(karjalaista kulttuuria henkivä huoneistohotelli kävelymatkan päässä 
kokouspaikalta)

98 €/yksi hlö/huoneisto/yö 118 €/kaksi hlöä/huoneisto/yö

Hinnat sis. karjalaisen aamiaisen, ilmaisen pysäköinnin ja saunavuo-
ron saatavuuden mukaan. 
Varaukset 26.8.2022 mennessä.
info@lietsuhotel.fi tai puh. 044 7520 500 / Viite ”KNL vuosikokous”
www.lietsuhotel.fi  
Hotelli Lietsun yrittäjänaisista oli juttu Pirrassa 4/2019 s. 22.

Kuva Joensuun kaupunki
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Paratiisi
Valmistettu voimalla, joka tuo kevään tullessaan

Kalevala-korut tehdään käsityönä Helsingin Konalassa, 
tuulen ja auringon voimalla.
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