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ISÄNI LAPSUUDEN kodissa oli kuusi lasta, 
viisi poikaa ja yksi tyttö, Eeva. Sukuta-
paamisissa veljekset kiusoittelivat Ee-
vaa kertomalla seuraavaa tarinaa. Eeva ei 
koskaan kommentoinut tarinaa muuten 
kuin hymyilemällä, hän ei myöntänyt eikä 
kieltänyt mitään. 

Eevan paras kaveri oli naapuritalossa 
asuva Koskelan Maija. Tytöille tuli jostain 
riitaa, ja Maija hermostui sen verran pal-
jon, että hän sanoi Eevalle: ”Senkin sika!” 
Eevahan ei tällaista nimittelyä hyväksy-
nyt, ja hänen vastauksensa Maijalle oli: 
”Ihiminen minäkin oon Koskelan pässi!”

Nimittely eli köllittely ei siis ole mikään 
uusi asia. Esimerkiksi Jaalasta on muistiin 
merkitty seuraava tieto: Ennen ne aina 
köllittel ihmisii kaikel kalel [=kaikin tavoin]. 

Tieteen termipankin (termipankki.fi) 
sekä Satu Apon ja Eeva-Liisa Kinnusen 
toimittaman Perinteentutkimuksen ter-
minologian  (1998–2001) mukaan köllien 
eli nimittelyiden yläkäsite on kiusoitte-
lufolklore, jonka lähtökohtana on ”tois-
ten”, ”muiden kuin meidän” osoittaminen 
jotenkin vääränlaisiksi ja naurettaviksi. 
Tämä osoitetaan esimerkiksi juuri nimit-
telemällä, pilkkaamalla ja parodioimalla. 
Kiusoittelussa voi pahimmillaan olla kyse 
etnosentrismistä, jonka nykyilmentymiä 
ovat Perinteentutkimuksen terminologian 
mukaan esimerkiksi oman kulttuuriperin-
nön pitäminen muita parempana, natio-
nalismi, rasismi, luokkaennakkoluulot tai 
kouluylpeys.

Köllittelyä
Nyt kun olen asiaa vähän pidemmälle 

mietiskellyt, ymmärrän, miksi Koskelan 
pässi -juttu on palannut mieleeni kulu-
neen kesän aikana. Seuraan jonkin verran 
verkon keskustelupalstoja, muun muassa 
johonkin tiettyyn aiheeseen tai omaan 
asuinalueeseeni liittyviä. Tänä päivänä 
tuntuu, että kovaa kielenkäyttöä ja huo-
noa käytöstä on alettu hyväksyä aikai-
sempaa enemmän.

Jos emme halua tahallamme olla kans-
saihmisillemme ilkeitä ja loukkaavia, mitä 
ymmärrykseni mukaan suurin osa meistä 
ei halua, niin köllittelyn kanssa kannattaa 
siis olla tarkkana. Ainakaan somessa en 
itse sitä harrastaisi, niin paljon kuin Ee-
van ja Maijan muinainen sanailu minua 
huvittaakin.

Tähän loppuun vielä vinkki. Jos haluat-
te perehtyä laajemmin vanhan kansan 
köllittelyyn, niin etsikää käsiinne meille 
kaikille tutun Kirsti Mäkisen teos Lollot 
ja kollot. Suomalaista naapurihuumoria 
(Otava 2007). Kirja on riemukas kattaus 
toispitäjäläisistä käytettyjä pilkkanimiä.

Kaikkea hyvää syksyynne!

Sirkka-Liisa Mettomäki
Päätoimittaja

JK. Syyskuussa 1922 avattiin Suomen 
ensimmäinen neuvola. Arvo Ylpön 
ideoimalle pikkulapsille tarkoitetulle 
palvelulle keksi nimen toinen lääkäri, Vil-
jo Rantasalo.
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”Ymmärtämällä juuriani 
ymmärrän paremmin 
tanssijuuden syvemmän 
merkityksen.”
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Teksti Petra Nikkinen, kuvat Tero Saarinen Company

Tanssitaiteilija ja koreografi Tero Saarinen on palkittu lukuisilla tunnustuksilla 
työstään tanssitaiteen eteen. Hänelle tanssi on keino ymmärtää omaa elämää, 

ihmisyyttä ja olemista.

>

luaa kehittää juuri jotain tiettyä tyyliä ja 
löytää siihen uutta. Minusta se on valtavan 
kiinnostavaa. Käsitin, että ymmärtämällä 
juuria, historiaa ja erilaisia tanssitraditioi-
ta tulisin ymmärtämään vielä paremmin 
tanssijuuden syvempää merkitystä. 

Länsimaalaiseen vauhtiin tottuneella 
Saarisella oli aluksi vaikeuksia ymmärtää, 
että miksi ei jo tanssita. 

– Keskityimme yksityiskohtiin, kuten 
harjoitusvaatteiden tai -vyön viikkaami-
seen oikealla tavalla. Harjoittelimme myös 
asun avaamista ja sen päälle laittamista. 
Se oli kummallista, mutta myös samalla 
todella rauhoittavaa. Kun opin ymmärtä-
mään erilaisia traditioita ja siihen liittyvää 
historiaa, koin, että sen jälkeen pystyin 
vasta kehittämään omaa tyyliäni. 

Lainattua valoa

Tero Saarinen on kulkenut neljä vuosi-
kymmentä omaa tanssijan ja koreogra-
fin polkuaan. Hän on uudistanut tanssin 
liikekieltä ja yhdistänyt siihen balettia, 
nykytanssia, butōa ja jopa taistelulajeja. 
Teokset nojaavat myös vahvaan ja vaikut-
tavaan visuaalisuuteen, valoihin, asuihin, 
musiikkiin ja aina uuteen tarinaan. 

Saariselle itselleen merkityksellisiä 
teoksia on useita, vaikkakin toteaa, että 
aina viimeisintä teostaan tehdessä ajat-
telee, että tämä on se tärkein teos. 

I
nhimillisyyteen ja ihmisyyteen usko-
va, tanssin keinoin maailmaa luotaa-
va Tero Saarinen tunnetaan oma-
peräisistä ja vahvasti vaikuttavista 

sekä kantaaottavista tanssiteoksistaan. 
Hänelle mikään asia ei tunnu olevan ta-
bu, mutta uutta teosta luodessaan hän 
tuntee vahvaa vastuuta. 

– Minua ei tietoisesti rajoita mikään, 
mutta luodessani uutta on oltava riit-
tävä vastuu siitä, että pystyn antamaan 
teokselle aikaa ja samalla ymmärtämään 
erilaisia ilmiöitä ihmisyydestä ja tuomaan 
niitä mahdollisimman rikkaasti esiin. 

Tero Saarinen on luonut uransa aikana 
lähes 50 kantaesitystä omalle Tero Saa-
rinen Companylle sekä tilaustöinä muil-
le tanssiryhmille. Hän on ehtinyt paljon, 
vaikka sanojensa mukaan on ollut myö-
häisherännyt tanssija. 

– Olin lapsena innokas urheilija, mut-
ta samalla kiinnostuin kuvataiteista. Isäni 
vei minut tanssikouluun kokiessaan, että 
keskityin liikaa piirtämiseen. Isälle tans-
siharrastus oli osa urheilun muodoista. 

Porissa syntynyt ja lapsuutensa siel-
lä asunut Saarinen meni tanssikouluun 
ja rakastui. 

– Rakastuin tanssiin ja kaikkeen siihen, 
mitä musiikki ja liike yhdessä synnyttivät. 

Saariselle tehtiin nopeasti selväksi, et-
tä mikäli hän haluaa tanssia ammatikseen, 
hänen on lähdettävä Helsinkiin. Hän lähti, 

kirjoitti Helsingissä ylioppilaaksi ja tanssi 
Kansallisoopperan balettikoulussa ”mui-
ta selvästi vanhempana poikana”. Tanssin 
voima järisytti Tero Saarisen maailmaa. 

– Ensimmäinen kipinä tanssiin oli val-
tavan voimakas ja suorastaan tajunnan 
räjäyttävä kokemus. Tanssi kietoi yhteen 
urheilun ja kuvataiteen, kaiken sen, mi-
kä oli merkityksellistä.  Koin, että tanssi, 
tanssijuus ja tanssin jälki olivat minulle 
tapoja käsitellä ihmisyyttä ja omaa ole-
mista. 

Juurista uutta versoa

Tero Saarisella on jatkuva uteliaisuus uu-
den oppimiseen ja maailman ymmärtämi-
seen. Tanssi toi palkintoja ja menestys-
tä, mutta ei täyttänyt nuoren tanssijan 
ammatillista kunnianhimoa. Tämän takia 
hän päätti lähteä Kansallisbaletista siellä 
kymmenen vuotta tanssittuaan ja muut-
taa Japaniin, jossa opiskeli traditionaali-
sia, tuhansia vuosia vanhoja Nihon-buyo 
tansseja sekä myös toisen maailmansodan 
jälkeen syntynyttä radikaalimpaa ”alita-
junnan tanssia” butōa.

– Minulla on aina ollut nälkä vanhem-
pia traditioita kohtaan, on sitten kyse kir-
jallisuudesta, kuva- tai tanssitaiteesta. 
Minua kiinnostavat juuret ja se, miksi joku 
taidemuoto on syntynyt ja miksi vaikkapa 
joku taiteilija on tehnyt valinnan, että ha-

Ihmisyyden  
tulkitsija
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– Osa teoksistani on kiertänyt lukui-
sissa maissa. Ne ovat löytäneet aina uusia 
katsojia ja resonointia maasta riippumat-
ta. Matkat itsessään sekä uudenlaisten 
yleisöjen törmäytys sekä keskustelut teok-
sesta ja tanssitaiteesta yleisestikin jäävät 
minulle voimakkaimmin mieleen. 

Venetsian biennaaliin tilausteoksena 
vuonna 2002 valmistunut HUNT oli tans-
sitaiteilijan ensimmäinen soolokoreogra-
fia kymmeneen vuoteen. Saarinen yhdisti 
kriitikoiden ja katsojien ylistämään teok-
seen vahvan ja alkukantaisen musiikin, 
Igor Stravinskyn Kevätuhrin. 

– Teos peilasi tanssijuutta, keholli-
suutta ja jo silloin sitä meidät ympäröivää 
informaatiotulvaa, joka lamauttaa kehol-
lisen lahjakkuuden, intuition ja turruttaa 
meidät. 

Tero Saarinen kiersi esittämässä HUN-
Tia ympäri maailmaa kymmenen vuoden 
ajan. Tänä vuonna Tanssin Talon avau-
tuessa Helsingissä hän päivitti teoksen 
uuden solistin tulkitsemana. 

– Halusin nyt antaa kahdelle uudelle 
tanssijalle, Auri Aholalle ja Atte Kilpisel-
le, mahdollisuuden tulkita teosta omalla 
tavallaan. Koen myös tärkeänä, että van-
hempien teosten näkeminen ja kokeminen 
mahdollistetaan seuraaville sukupolville 
- niin tanssijoille kuin katsojille.  

Toinen Saarisen uralla merkityksel-
linen teos on yhteisön ja yksilön ikuista 
kitkapintaa syväluotaava teos Borrowed 
Light, joka sai ensi-iltansa vuonna 2004. 
Esitys pohjaa 1700- ja 1800-lukujen radi-
kaaliin uskonnolliseen liikkeeseen Sha-
kerseihin. Teosta varten hän matkusti Yh-
dysvaltoihin Maineen, jossa uskonlahkon 
jälkipolvea oli vielä elossa. 

– Pääsin tutkimaan yhdessä The Bos-
ton Cameratan johtajan Joel Cohenin 
kanssa musiikillista perintöä, jota ei ollut 
kuultu lahkon ulkopuolella satoihin vuo-
siin. Koreografiaan, musiikkiin ja visuaali-
sen ilmeen valmisteluun kului puolitoista 
vuotta. Esitys on ennen kaikkea tutkielma 
yhteisöllisyydestä ja omistautumisesta. 

Suomalainen mielenmaisema

Tero Saarista tituleerataan tanssijaksi, 
koreografiksi, suomalaiseksi, skandinaa-
viksi, uudistajaksi… Miten hän itse iden-
tifioi itsensä? 

– Yritän olla ajattelematta itsestäni 
mitään liikaa, se on helpottavinta. Turhas-
sa karsinoinnissa on aina oma vaaransa. 
Minut aika usein laitetaan kategoriaan 
pohjoismainen mieskoreografi ja työtäni 
kuvataan suomalaisuutta tai pohjoismai-
suutta kuvaavaksi. Vaikea sanoa, onko se 
juuri sitä. En tietoisesti ajattele tekeväni 
suomalaista tanssia, mutta toki kannan 
mielenmaisemaa Suomesta aina muka-
nani. 

Tero Saarisesta suomalaisuus ylipää-
tään taiteessa on kiinnostava. Moni ympä-
röivä asia kiinnostaa häntä, mutta pakolla 
ei kannata pyrkiä mihinkään. 

– Tapanani ei ole puskea väkisin mi-
tään eteenpäin ja usein on vaikeaa lähteä 
toteuttamaan jo olemassa olevaa tarinaa. 
Huomaan olevani enemmän kiinnostunut 
kehittämään omia tarinoita. Sen takia 
Kullervo vähän yllättikin minut. 

Kullervolla hän viittaa vaikuttavaan 
suurteokseen vuodelta 2015, jolloin hän 
marssitti Kansallisoopperan lavalle 100 
esiintyjää, Kalevalan tarinan ja Jean  

Sibeliuksen musiikin. Tarina on vahva, su-
rullinen ja järkyttäväkin, jossa hyljeksityn 
pojan kostonkierre johdattaa hänet kohti 
omaa tuhoa. 

– Olemassa olevan tarinan kertominen 
on yleensä aika vaikeaa, koska suurin osa 
tarinoista on kerrottu niin moneen ker-
taan. Kullervo oli kuitenkin kiinnostava, 
koska sitä ei ole tietääkseni tehty aiemmin 
näyttämölle. Kullervo on suomalainen, 
mutta tarinana hyvin universaali. Kun Lilli 
Paasikivi (Kansallisoopperan taiteellinen 
johtaja) ehdotti sitä minulle, halusin heti 
tarttua siihen, vaikka koin sen haasteel-
liseksi volyyminsa takia. Koen, että onnis-
tuin kertomaan tarinan ja saamaan sille 
jollain tasolla katarsiksen, ylevöittävän 
lopun. Jospa tuskan ja koston kierre sekä 
ikuisen trauman kumuloituminen seu-
raaville sukupolville saataisiin lopetettua. 

Saarista kiinnostaa laajemminkin Ka-
levalan tarinallisuus. 

– Esimerkiksi Lemminkäisen äiti olisi 
kiinnostava hahmo esitellä lavalla. Tuone-
laan meno, sieltä kuolleiden hakeminen ja 
eloon herättäminen on mielenkiintoinen 
ikuisuusteema.

Metsä, meri ja sauna

Kun Tero Saarisella on aikaa, hän haluaa 
rentoutua ärsykevapaassa ympäristössä. 

”Olen kiinnostunut  
kehittämään omia  
tarinoitani.”
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Tero Saarisen Kullervo toi kansantarinan tähän päivään.
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– Paras paikka minulle on sellainen, 
missä kaikki koneet ovat kiinni ja voin 
rauhassa havainnoida, rauhoittua ja kes-
kittyä esimerkiksi luonnon ääniin. Koska 
olen viettänyt lapsuuteni meren äärellä, 
minulla on voimakas sisäsyntyinen tarve 
päästä ison vesimassan äärelle. Kauas 
näkeminen on tärkeää. 

Hänen mielestään sanat ovat koke-
neet inflaation, koska ”meitä pommitetaan 
valtavasti sanoilla ja sanojen ärsykkeillä”. 

– Herkemmät olemisen frekvenssit ja 
tavallaan se hiljaisuus: katseet, kosketus ja 
liike – ne kertovat myös tärkeää tarinaa. Ne 
myös juurruttavat meidät ihmisyyden tär-
keisiin osa-alueisiin, joista puhutaan liian 
vähän ja joille annetaan liian vähän tilaa. 
Tätä samaa ajatusmaailmaa haluan tuoda 
myös oman tanssitekniikan, teosten ja ko-
ko organisaation toiminnan kautta esiin. 

Ei Tero Saarinen kuitenkaan pelkäs-
tään hiljaisuudessa kulje. Hän tunnustaa 
olevansa myös aktiivinen penkkiurheilija. 

– Seuraan aika paljon urheilua ja erityi-
sesti tennistä. Haaveeni on, että pääsisin 
katsomaan joskus ison tennisturnauksen 
finaalia. 

Ja piirtäminen. Se on kulkenut koko 
elämän läpi Tero Saarisen matkassa. Hän 
nauraa, että Porin aikainen kuvaamatai-
don opettaja antoi vihdoin anteeksi hänel-
le sen, ettei hän tehnyt kuvataiteista uraa. 

– Hän maalasi kuvaa, että olisin miet-
tinyt sitä tulevaisuuden tekemisen kan-
nalta. Hänelle oli järkytys, että siirryin 
tanssiin. Kaiketi minulla on keskinker-
taista lahjakkuutta kuvataiteisiin, koska 
tarve jäljen tekemiseen paperille on aina 
ollut suuri. 

Polun tasoittaja

Luovaa työtä tekevä ihminen on jatkuvas-
sa prosessissa. Loppuuko Tero Saariselta 
tekemisen palo koskaan? 

– Toki pohdin sitä välillä, erityises-
ti kun mietin sitä oman esiintyjyyden 
vähentymisen kautta. Minulla on kuitenkin 
vahva halu ja tarve välittää omia oppejani 
ja kokemuksia seuraaville sukupolville, 
jotta heidän matkansa olisi edes vähän 
vähemmän kuoppainen. 

Tero Saarisen into, tahto ja tekeminen 
hehkuvat edelleen vahvoina. Hän kertoo, 
että palo tanssialalle on aivan saman-
lainen kuin yli 40 vuotta sitten, kun hän 
aloitti tanssin parissa. Katse on eteenpäin, 

”Minulla on vahva  
tarve välittää omia  
kokemuksiani seuraaville 
sukupolville.”

INFO

Tero Saarinen

Syntynyt Porissa vuonna 1964.

Tanssitaiteilija, koreografi, Tero Saarinen 
Companyn taiteellinen johtaja.

Suomi-palkinto 2001.

Pro Finlandia -mitali 2005.

Suomen kulttuurirahaston palkinto 2008.

Jean Sibelius -juhlaraha 2015.

Ulkomaisia palkintoja, kuten Ranskan 
valtion myöntämä Chevalier del´ordre 
des arts et des lettres 2004.

Saarisen teos VORTEX esitetään 22–
24.9. Tanssin Talon syyskauden ohjel-
mistossa. 

– Ennen Vortexia Korean kansallinen 
tanssiryhmä (NDCK) ei ollut tilannut 70 
vuoteen yhtäkään teosta länsimaisel-
ta koreografilta. Tämä on ollut minulle 
paitsi suuri kunnia, myös oppimispolku. 
Teos tilattiin minulta vuonna 2014, ja se 
on palautettu lukuisia kertoja ryhmän 
ohjelmistoon Soulissa ja eri kiertueilla. 
Nyt teos nähdään ensimmäistä kertaa 
Suomessa. 
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un mutta samalla hän suhtautuu rauhallisin 
mielin ikääntymiseen ja osaamisen siirtä-
miseen hänen jälkeensä tuleville uusille 
koreografeille. Vielä hän ei halua levätä 
laakereilla, mutta myöntää välillä pohti-
vansa tulevia vuosia. 

– On tärkeää osata tunnistaa mah-
dollinen oman palon hiipuminen ja hy-
vissä ajoin miettiä turvaavia rakenteita, 
jos näin käy. Minun on kyllä vaikea kuvi-
tella, että paloni tanssitaiteeseen ja sen 
edelleen kehittämiseen hiipuisi. Väkisin 
en halua tehdä koskaan mitään, mutta 
kaikki hyvä pitää säilyttää ja viedä sitä 
eteenpäin, jotta se palvelisi seuraavia 
sukupolvia. Tero Saarinen Companya on 
nyt rakennettu 26 vuotta seuraavia su-
kupolvia varten. ❖

Tero Saarisen teos VORTEX esitetään 19 tanssijan voimin syyskuussa Tanssin Talossa Helsingissä.
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Teksti Seija Paasonen

PILVIYSTÄVIÄ

Tienoo hehkuu syksyistä ruskaa. Tyyneen vedenpintaan peilautuu punaista,  
keltaista, oranssia. Ja valkoista! Se on horisontin korkea pilvi, ukkospilvi, sillä pilven 

huippu on alasimen muotoinen. Vielä ilmakehässä on riittänyt puhtia nostaa korkeita  
pilviä kesäiseen tapaan. Maiseman valossa on lämmintä sävyä, alkuillan tuntua.  

Ilma viilenee yötä kohti ja korkea pilvi katoaa.

Fanny Churberg, Syysmaisema, 1877.
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

HEINÄKUUN hiki puskee niskaan. Paarmat purevat ja 
minä puran vanhaa mökkisaunaa enkä juhli. En, vaikka 
tänään vietetään runon ja suven – ja Eino Leinon – päi-
vää, ja someni lainehtii ruislinnun laulua ja täysikuuta 
tähkäpäiden päällä. Minä isken sorkkaraudan katto-
paneeleihin, ruosteiset naulat kirskuvat, lyön lekalla 
seinärakenteita. Ärsyttää koko Leino.

Sain tyyppiin erityisen perspektiivin, kun tutus-
tuin Omat huoneet -kirjaani varten kymmeneen 
hänen aikalaiskollegaansa, naiseen. Ja kuinka olla-
kaan, siellä hän pyörii, pörrää ja surisee lähes kaik-
kien elämissä, milloin ihanana perhosena, milloin 
jonakin muuna ötökkänä, purevana ja pistävänä. 

Varhain kypsyneenä kirjailijajulkkiksena Leino 
otti ikätovereihinsa setämäisen roolin: ilmaisuaan et-
sivää L. Onervaa hän kehotti tökerösti vain menemään 
naimisiin. Aloittelevalle Hilja Haahdelle Leinon kritiikki 
oli kuin jumalansanaa ja Maria Jotunin suuntaan hän 
sohaisi pakinassaan pilkkaamalla tämän managerina 
hääräävää sulhasta tarhapöllöksi. 

Usein suhteet olivat toki myös tasavertaista vuoro-
vaikutusta. Maila Talvion kanssa sukset tosin menivät 
ristiin pitkän ystävyyden jälkeen ja Talvio päätyi karika-
tyyriksi Leinon humoristiseen satiirinäytelmään Maan 
parhaat (1911). Että oli otsaa!

Ja rakkausjuttuja, niitä oli tietenkin. Oli riiustelua ja 
oli syviä sielujen kohtaamisia, hedelmällisiä ja suorastaan 
pyhiä. Mutta oli myös röyhkeää toisen tunteiden hyväk-
sikäyttöä. Romanssilla perhe-elämänsä ja kunniansa 
vaarantanut Aino Kallas sai välillä jäädä roikkumaan 
epätietoisuuden hitaasti tappavaan silmukkaan, kun 
rakastettu hävisi teille tietämättömille. L. Onervan Lei-
no jätti raatamaan yksin heidän yhdessä perustamansa 
lehden kimpussa.

Silti L. Onerva jaksoi pitkän rakkaus-ystävyys-työka-
verisuhteen mittaan hoivata Leinoa välillä kuin vauvaa, 
kutsui tätä Jättiläispallerokseen.

Äidillisiä elkeitä osoitti myös Hella Wuolijoki. Ensim-
mäisen maailmansodan aikana hän tempaisi avioerosuru-
ja kapakoissa alas huuhtovan Leinon koko kesäksi mökille 
Hämeeseen kirjoittamaan. Heidänkään pitkä ystävyys ei 
ollut vailla konflikteja, mutta juuri ennen Leinon kuole-
maa Wuolijoki kutsui tämän asumaan ja parantumaan 
suureen kartanoonsa, suuren sydämensä suojiin.

Leinoa ja lekaa

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

Kuva Milla
 von Konow / 

Ta
m

m
i.

Olihan Eino Leino taitava, onhan hän antanut meil-
le valtavasti. Kyllä minäkin olen aikoinani kyynelehtinyt 
rotkoni rauhaan ja lyhyt Lapin kesä -säkeille, ujeltanut 
niitä karaokessa, ollut kiitollinen, kun ovat taipuneet mi-
nunkin 6+:n laulajan tuntojen purkamiseen. 

Mutta silti tympäisee. Olihan näissä naisissakin var-
haista suurta lahjakuutta, L. Onervassa, Jotunissa, Kallak-
sessa… Mutta ei heistä kukaan pystynyt heittäytymään 
nerorakenteen ja verkoston varaan. 

Ajat ovat tietenkin muuttuneet, ja roolimallit ja raken-
teet, mutta aina sitä jossakin kirjamessujen baarijonossa 
törmää etuilevaan ja kovaääniseen Leino-inkarnaatioon, 
jolle tehdään tilaa ja jota käännytään kuuntelemaan, 
kannatellaan. 

En juhli tänä kesänä runoa ja suvea – enkä nyt ta-
sa-arvoakaan. Vielä on vanhaa purettavaksi. Heilautan 
lekaa, vaikka hiki ja paarmanpuremat saavat ihon kirve-
lemään. Tökkään sorkkaraudalla, naulat ovat tiukassa. ❖
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Itkuvirsiperinteen 
tenho

I
tkuvirsien tenho tavoitti minut syk-
syllä 2007 folkloristiikan opinnoissa. 
Itkuvirret piirtävät kuvaa maailmasta, 
joka oli minulle entuudestaan tun-

tematon ja joka kerrottiin naisten nä-
kökulmasta. Keskeistä itkuissa on yhtei-
sön ja yksilön välinen suhde, joka ulottuu 
tuonilmaiseen saakka. Teksti ja musiikki 
punoutuvat toisiinsa jonkinlaisena 
loppumattomana nauhana. Poeet-
tisin keinoin rakentuva itkukieli 
hurmaa. Itkuissa on tilaa rau-
halliselle surulle, jossa on myös 
rakkautta. Lauri Hongon sa-
noin ”itkuvirret ovat ikuisen 
eron runoutta”, mutta samal-
la päättymättömän yhteyden 
perinnettä.

Tunteet tutkimuksen  
ytimenä

Karjalaisessa kyläyhteisössä hyvä-
nä itkijänä on pidetty sellaista, joka 
äänellä itkiessään apeutuu niin, että 
muut läsnäolijatkin liikuttuvat kyyneliin. 
Itkuvirsien ominainen tunne on apeus 
(karjalaksi apevus, apie). Apeuteen kie-

Teksti Viliina Silvonen

Itkuvirsien luo löytää nykyään yhä useamman tie. Yksi etsii karjalaisia juuriaan, toinen 
keinoa käsitellä tunteitaan, kolmas on yleisesti kiinnostunut perinteistä, neljäs on 

innostunut muuten vain ja viides on viehtynyt itkuista taiteellisena ilmaisuna. 

toutuu surua, kärsimystä ja ikävää, mutta 
samalla siinä on läheisyyden lämpöä ja 
rakkauden sävyjä. Apeus kumpuaa surus-

ta, jota läheisistä tai tutusta ympäristös-
tä eroon joutuminen tai erossa oleminen 
aiheuttaa. Useimmiten itkijän tunneti-
la yltyy hänen äänellä itkiessään. Itkun 
alusta saakka äänenväri ja äänenmuo-
dostustapa poikkeavat muusta ilmaisus-
ta ja laulamisesta. Lisäksi tunne ilmenee 
nyyhkäyksinä, niiskauksina ja muutoksina 

äänessä. Apeutuminen voi kuulua myös 
hengityksessä. 

Itkuvirsissä tunteet ovat koet-
tuja, esitettyjä, jaettuja ja välitty-

viä. Ne syntyvät perinteen, tilan-
teen, itkijän ja läsnäolijoiden 
kokemusten, syntysten ja itse 
itkuvirsiesityksen summana. 
Itkijä ja muut läsnäolijat tun-
tevat perinteen ja ovat virit-
tyneinä tunteille, ja esimerkik-

si hautajaisrituaali itsessään 
herättää tunteita. Syntyset eli 

suvun vainajat ja suojelevat esi-
vanhemmat, ovat perinteisesti it-

kujen yhtenä vastaanottajana. Itku-
virsi, sen tekstin ja kielen elementit, 

erityinen äänenväri ja ilmaisuun kuuluvat 
tunteen tunnukset, kumarainen asento ja 
kasvoja peittävä itkuliina ovat merkkejä, 

Kuva A. O
. V
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Itkijä Paraske Mitrune. Suojärvi, 1917. 
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jotka liittyvät apeutumiseen ja voimista-
vat tunnetta.

Muuttuva, uudelleen  
määrittyvä perinne

Mitä sitten ovat itkuvirsi ja itkuvirsipe-
rinne? Eri aikoina, eri alueilla ja vaihtele-
vissa sosiaalisissa ja kulttuurisissa kon-
teksteissa itkuperinne ilmenee eri tavoin, 
ilmaisuin ja merkityksin – myös samassa 
ajassa ja paikassa tulkinnat ja käsitykset 
voivat vaihdella. Alkujaan luonteeltaan 
rituaalinen, erityisiä myyttisiä käsityksiä 
kantava karjalainen itkuperinne on muo-
vautunut nyky-Suomessa uudenlaisiin 
suuntiin muun muassa esittäväksi taiteek-
si ja terapeuttiseksi itseilmaisuksi. Yhden 
kaikenkattavan määritelmän muodosta-
minen tuntuu mahdottomalta, eikä se 
olisi mielekästäkään. Kaikelle perinteelle 
on ominaista varioivuus ja muutos.

Siitä, minkälaisia merkityksiä itkuvir-
sille nykyään annetaan tai mikä itkuissa 
houkuttelee, on varsin vähän tutkimusta, 
samoin siitä, miten moninaiset itkuperin-
teen nykyajassa ilmenevät muodot ja käy-
tännöt suhteutuvat toisiinsa tai aiempaan 
itkuperinteeseen. Muun muassa näitä 
kysymyksiä pohditaan paraikaa käynnis-
sä olevassa Kyynelkanavat-hankkeessa.

Kenen ääni kuuluu

Viime vuosina itkuperinteen kentälle on 
noussut kysymyksiä kulttuurisesta omi-
misesta. Kulttuurinen omiminen viittaa 
etenkin vähemmistökulttuurin symbolei-
den ja elementtien käyttämiseen ja esit-
tämiseen toisen kulttuurin piirissä. Kyy-
nelkanavat-hanke ja muut toimijat ovat 
saaneet osakseen kritiikkiä kulttuurin 
omimisesta, karjalaisen kulttuurin louk-
kaamisesta ja (tutkimus)historian kolonia-

Kyynelkanavat-hankkeen taiteilijat Emilia Kallonen, Emmi Kuittinen ja Liisa Matveinen ovat laati-
neet kolmen itkijän yhteisen itkun. 

Kuva Emmi Vainio.

lististen käytäntöjen jatkamisesta etenkin 
karjalaisten nuorten aktivistien suunnalta.

Kritiikin taustalla on karjalankielisten 
kipeät kokemukset suomalaistamisesta, 
sorrosta ja syrjinnästä, joista Suomessa 
ei ole totuttu kuulemaan eikä puhumaan. 
Aihetta on tutkimuksessakin ryhdytty kä-
sittelemään vasta hiljan. Suomalaista kan-
sallisidentiteettiä rakennettaessa ja myö-
hemmin suomalaisessa tutkimuksessa ja 
taiteessa karjalaista kulttuuria on omittu, 
romantisoitu, mystifioitu ja ihannoitu. Sa-
ma ote on tuttu myös nykyajassa, ja se voi 
olla loukkaava, vaikka tavoite ja tarkoitus 
olisi kunnioittaa ja ylistää. Kritiikistä nou-
see esiin muun muassa kysymykset: ”Ke-
nen ehdoilla ja mitä tarkoitusta varten it-
kuperinnettä uudistetaan ja muokataan?”

Tutkimusta tehdessäni ja seuratessani 
kulttuurisen omimisen keskusteluita ym-
märrän aina vain selvemmin sen, miten 
tärkeää on kuulla niitä monia eri ääniä, 
joita itkuvirsiin – tai mihin tahansa muu-
hun aiheeseen – liittyy, sekä tarkastella, 
mitkä äänistä kuuluvat ja kenen äänellä 
ne puhuvat. Vaikka kulttuurisen omimi-
sen käsitteessä on ongelmansa, on nyt 

QR-koodi väitöskirjaan.

”Itkuvirsien ominainen 
tunne on apeus.”

>
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Karjalaiset itkuvirret eli itkut

• Perinteisesti itkut ovat tunteita, etenkin surua ilmaisevaa, useimmiten rituaaleissa esitet-
tyä suullisesti välittyvää, muistinvaraista perinnettä. 

• Ilmaisun näkökulmasta itkuvirsi on tekstin, sävelmän ja tunteen esitystilanteessa syntyvä 
perinteisiä malleja noudattava kokonaisuus.

• Itkujen keskeiset rituaaliset merkitykset punoutuvat perinteisiin myyttisiin käsityksiin: 
pokoiniekka eli vainaja, antilas eli morsian sekä armeijaan lähtevät miehet on valmisteltu 
ja varustettu tulevaa varten itkuin.

• Karjalassa ja Inkerissä tunnetaan myös muita kuin riitti-itkuja, joita tutkimuksessa kutsu-
taan tilapää- tai arkipäivän itkuiksi.

• Karjalaisessa yhteisössä itkuvirsien esittämistä ei kutsuta laulamiseksi, vaan eänel itken-
näksi, viržittelyksi tai luvoitteluksi.

• Perinteisesti karjalaiset itkut ovat säestyksettömiä sooloesityksiä.
• Itkuilla on omaleimainen poeettinen kieli. Teksti ja sävelmä eivät noudata tiettyä runomittaa.
• Itkuvirsiä on pidetty yhtenä vanhimpana kansanrunouden lajina rituaalisuutensa sekä 

muotonsa vuoksi.
• Vastaavantyyppisiä rituaalisen suremisen perinteitä tunnetaan ympäri maailmaa. Ilmai-

su- ja esityskäytännöt sekä merkitykset vaihtelevat kulttuureittain.
• Itämerensuomalaisista kansoista itkuvirret ovat säilyneet pisimpään ortodoksisen uskon-

non kulttuurialueilla; itkuperinnettä on tallennettu karjalaisilta, lyydiläisiltä, vepsäläisiltä, 
inkerikoilta, vatjalaisilta, inkerinsuomalaisilta ja setoilta. Myös Vienan Karjalan naapurista 
kolttasaamelaisilta on tallennettu itkuperinnettä.

• Perinteenä itkuvirret ovat esikristillistä perua. Karjalaisten itkujen maailmankuvassa yh-
distyy kansanuskon ja ortodoksisuuden elementit.

• Nykyajassa itkuvirret ovat usein ennalta laadittuja, kirjallisessa muodossa säilyviä teoksia. 
Merkitykset ja määritelmät vaihtelevat yksilöiden, yhteisöjen ja tilanteiden välillä.

• Nykyään puhutaan myös muun muassa itkulaulusta tai hoitavasta itkusta, kun toimintaa 
määritellään uusissa yhteyksissä. Nämä muodot eivät asetu suoraan karjalaisen itkuvir-
ren määritelmän alle.

INFO

Kyynelkanavat-hanke

Kyynelkanavat-hanke tarkastelee tieteen 
ja taiteen keinoin itkuvirsiperinteen jat-
kumoa ja roolia suomalaisessa nyky-yh-
teiskunnassa. Hankkeessa folkloristiikan, 
etnomusikologian ja kulttuurintutkimuksen 
näkökulmat yhdistyvät taiteen tapoihin 
lähestyä ja soveltaa itkuvirsiperinnettä. 
Työryhmään kuuluvat hankkeen johtaja 
FT, dos. Elina Hytönen-Ng, FT Viliina Sil-
vonen, TM Rikka Patrikainen sekä taiteilijat 
Liisa Matveinen, Emmi Kuittinen ja Emilia 
Kallonen. Hanke toimii Itä-Suomen yliopis-
ton Karjalan tutkimuslaitoksella. Hanketta 
rahoittaa Koneen Säätiö.

Lisätietoja:  
https://sites.uef.fi/kyynelkanavat/

meneillään oleva keskustelu välttämätön 
askel matkalla kohti tasavertaisempaa, 
vähemmistöjä kunnioittavaa maailmaa. 
Oli kyseessä siten tiede, taide tai jokin 
muu toiminta, jossa ollaan jollakin tavalla 
vieraana toisessa kulttuurissa – olipa se 
oman kulttuurin menneisyys tai muutoin 
vieras kulttuuri – on hyvä pohtia omaa 
toimintaa ja sen vaikutuksia tähän kult-
tuuriin ja käsityksiin siitä. ❖

Kirjoittaja on itkuvirsiperinteeseen erikoistu-
nut filosofian tohtori. Hänen väitöskirjansa 
Apeus arkistoäänitteellä. Äänellä itkeminen 
performanssina ja affektiivisena käytäntönä 
Aunuksen Karjalassa (2022) on saatavilla ver-
kossa Helsingin yliopiston julkaisuarkistossa

Lisätietoja:  
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/338111 Karjalaisen ja inkeriläisen tavan mukaan haudalla käydessä itketään äänellä. Inkeri, 1910. 

Kuva: Jussi Lukkarinen, Museovirasto.

12  PIRTA 3 | 2022



KUTSUMUKSENA KULTTUURI

Teksti Liisa Matveinen, kuva Stefan De Batselier

”KALEVALA ja sen aikainen perinne on 
meille suuri ja ainutlaatuinen lahja. Kun 
on nähnyt muutakin maailmaa, osaa silloin 
arvostaa omaa kieltään, siihen liittyvää 
kansanrunoutta sekä monimuotoisuutta. 
Minusta on ihana pukeutua kansallispu-
kuun, sarafaaniin tai feresiin. Vaikka ne 
ovat olleet minulle aina myös työvaatteita, 
niissä on arvokkuutta ja tunnetta.

Minua kiinnostaa kalevalainen ja ar-
kaainen perinne – paitsi runolaulut ja 
niiden sävelet, myös käsityöperin-
ne. Oli luontevaa liittyä Ilomantsin 
kalevalaisin naisiin, jotka tuovat 
monipuolisesti esille näitä pe-
rinteen lajeja. Paikkakuntani 
kalevalaiset naiset olivat jo 
nuoruudessani aktiivisia ja 
näkyvillä, ja myös äitini oli mu-
kana toiminnassa. Sen myötä 
halusin myös itse jatkaa äidin 
viitoittamalla tiellä.  

Musiikki on minun elämäni. 
Nautin eniten musiikin vuorovai-
kutuksesta esiintyessäni, mutta on 
hienoa kuulla myös muiden esittävän 
omia sävellyksiäni. Opiskelin ensin mu-
siikinopettajaksi, mutta kun Sibelius-Aka-
temiassa alkoi kansanmusiikin opetus 
lähes 40 vuotta sitten, hain ja pääsin. 
Enkä ole katunut! Kansanmusiikki avasi 
minulle oven täysin uuteen musiikilliseen 
maailmaan ja sen tuntui minulle heti hy-
vin omannäköiseltä.  

Luovuus kulkee mukanani jokapäi-
väisessä elämässä: musiikissa, käsitöissä, 

ruuanlaitossa, suunnitellessani päivän 
ohjelmaa tai siinä, miten vain olen ja an-
nan alitajuntani työskennellä. Luovuutta 
ammennan eniten luonnosta, ympäröivis-
tä vaaramaisemista, järvistä ja metsistä. 

Työni takia olen paljon iltatöissä ja 
olenkin usein se, joka tuottaa kulttuuria 
muille. Olisi ihanaa käydä enemmän esi-
merkiksi elokuvissa, mutta olen yleensä 
aina siihen aikaan töissä. Ilomantsin kult-

”Musiikki täyttää elämäni”
tuuritarjonta on hiljainen talvisin, mutta 
kesällä tapahtuu sitäkin enemmän. Käyn 
välillä konserteissa, mutta musiikki täyt-
tää oman elämäni siinä määrin, että va-
paa-aikana en välttämättä viitsi lähteä. 
Olen kirjaston suurkuluttaja ja luen paitsi 
suomalaisia kirjoja, myös hyvin paljon ete-
läamerikkalaisia, afrikkalaisia sekä laajasti 
kaikkea mahdollista kirjallisuutta. Pidän 
erityisen paljon venäläisistä klassikoista, 

joissa usein elää samantyylinen karja-
lainen mentaliteetti, joka on lähellä 

sydäntäni. 
Myös käsityöt tuovat minulle 

paljon iloa. Kudon enimmäkseen 
kangaspuilla, mutta myös neu-
lon ja virkkaan. Tykkään luoda 
uutta ja värjätä itselleni mie-
luisia värejä. Rakastan käyttää 
värejä! Kutominen on kuin sä-
veltämistä, väreillä ilmaistaan 

erilaisia tunteita. Siinä kulkee 
mukana perinne samalla taval-

la kuin kansanmusiikissa, jossa 
perinteen pohjalta luodaan uutta, 

tässä ajassa elävää.
Toivon, että tulevat sukupolvet osai-

sivat arvostaa meidän ainutlaatuista 
luontoamme, vanhoja perinnekäsitöitä ja 
-taitoja ja varsinkin omaa äidinkieltämme. 
Tietokoneen kieli sekoittuu puhuttuun 
kieleen ja sitä tärkeämpi on säilyttää oma 
kielemme. Toivon myös, että saisimme 
säilytettyä ainutlaatuisen kansanrunou-
temme ja siitä kumpuavat uskomukset.”❖

Kirjoittaja on kalevalainen nainen Ilomantsista. Hän on yksi kansanmusiikin ammattilaispioneereista Suomessa ja esiintyy muun muassa Suden aika 
-yhtyeessä. Vapaa-ajallaan hän tekee käsitöitä ja nauttii luonnosta. 
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M
uuramelainen rakutaiteili-
ja ja Jyväskylän Kalevalais-
ten aktiivijäsen Ritva-Sofia 
Lintu on ikiaikainen kaleva-

lainen nainen, jonka käsissä ovat synty-
neet Kalevalan naiset, Kullervon tarina 
sekä lukemattomia muita kansalliseepok- 
sen hahmoja. Ne kaikki ovat ainutkertai-
sia rakuveistoksia ja tauluja, joissa savi on 
muotoutunut taiteilijan käsissä, ja pinta 
saanut värinsä raku-uunin kuumuudessa. 

Ritva-Sofia Lintu luo teokselle perus-
tan, jota poltto muovaa. 

– On aina yhtä jännittävää nähdä, 
millaisena työ tulee ulos raku-uunista. 
Koskaan en voi tietää etukäteen tarkkoja 
sävyjä, Ritva-Sofia Lintu avaa rakuteknii-
kan saloja. 

Hänelle jokainen työ on uniikki ja sen 
polttoon liittyy aina yllätyksellisyys. Vaik-
ka taiteilijan käsissä syntyy uusi teos, ra-
ku-uunin poltto ohjaa sen lopputuloksen 
ja antaa töille lopullisen muotonsa. 

– Minä en tekijänä voi hallita kaikkea. 
Oli ensin vaikeaa ymmärtää ja hyväksyä, 
että rakuun kuuluu ennalta-arvaamatto-
muus ja yllätykset. Rakutyö ei ole valmis 
ennen kuin se on käynyt poltossa. Uunis-
sa syntyy lopullinen kokonaisuus, joka on 
useimmiten rosoinen, viimeistelemättö-
män oloinen. Se on juuri rakumenetelmän 
suola, hän pohtii. 

– Monta kertaa upea työ on haljennut 
ja särkynyt polttovaiheessa. Se on vain 
hyväksyttävä.

Kiehtova ja yllätyksellinen 
raku

Teksti Annamari Maukonen

Kalevalainen perinne ja luovuus ovat rakutaiteilija  
Ritva-Sofia Linnun elämän perusvirtaa. 

Savi on luonnonmateriaali ja rakutek-
niikan rosoisuus tekee siitä vielä ainut-
laatuisemman. Ritva-Sofia Lintu käyttää 
pääsääntöisesti töissään tanskalaista ja 
saksalaista savea. 

– Raku antaa mitä haluat tai mitä odo-
tat. Kun oppii näkemään rakun herkät 
värisävyt ja muodot, niin raku vie men-
nessään. Minä menetin sieluni ja mie-
leni rakutekniikalle ja heittäydyin tälle 
taiteelle. 

Epätäydellisen täydellinen

Ensimmäisen kosketuksen rakuun Rit-
va-Sofia Lintu sai viikon rakukurssilla Al-
kio-opistossa Korpilahdella 2000-luvun 
alussa. 

– Raku kaappasi minut mukaansa. Sen 
jälkeen olin monena kesä Kirsti Oksasen 
rakukursseilla ja vähitellen pääsin si-
sään rakutekniikan saloihin. Siinä kou-
kussa olen edelleen.

Linnun mukaan rakun sielu 
häviää, jos teosta lähdetään vii-
meistelemään liikaa. Hän kuvaa 
rakutyön olemusta monitulkintai-
seksi. 

–  Raku on kauneimmillaan rosoinen 
ja monitulkintainen. Katsojalle jää tilaa 
omaan kokemukseen ja tulkintaan. 

Vuosikymmenten aikana hän on ikuis-
tanut rakuun Kalevalan hahmojen lisäksi 
paljon muutakin. Ensimmäisten raku-
veistosten innoittajina olivat Ritva-So-
fia Linnun viimeiset oppilaat Kypärämäen 
koulussa ennen eläkkeelle siirtymistään. 
Näistä viimeisistä vilkutuksista ilmestyi 
kirja Kiisseliviikset yhdessä Katriina Aho-
sen runojen kanssa.

Petäjäveden vanhan kirkon, nykyi-
sen Unescon maailmanperintökohteen 
enkelihahmot siirtyivät rakuun ja saivat 
taustakseen kirkon vanhan paanukaton 

Rakutaiteilija ei voi koskaan tietää millaisena 
omien käsin muovattu savityö tulee raku- 
uunista. Rakutyö on kauneimmillaankin rosoi-
nen. Kuvassa teos "Tuut sä mun kaa".

”Pyhä, pyhyys ja usko  
ovat minua lähellä.”
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Kuva Annamari Maukonen

paanut. Petäjäveden enkeleiden jälkeen 
Ritva-Sofia Lintu on luonut monta pyhää 
hahmoa Jeesuksesta Mariaan. 

– Pyhä, pyhyys ja usko ovat minua lä-
hellä. Luterilaisen lapsuudenkotini oppeja 
on pyhän ja arjen ero. Äiti laittoi aina val-
koisen liinan sunnuntaisin pöytään ja haki 
kukkia maljakkoon. Kauneus on aina ollut 
olennainen osa elämääni.

Myöhemmin ortodoksisuus tuli vah-
vaksi osaksi elämää. Valamon luostarissa 
on ollut esillä Ritva-Sofia Linnun näyttely. 
Viimeisin hänen luovuuden lähteistään on 
ollut Kalevalan Kullervon tarina. 

– Kullervo oli osaton, isätön, hyljeksitty 
poika. Hänen kohtalonsa voi kokea moni 
lapsi nykyaikanakin. Kullervon kokemus-
ten ikuistaminen rakuun ja sitä kautta 

nostaminen yleiseen keskusteluun on 
tärkeää. Halusin ikuistaa Kullervon kirjak-
si, jossa on rakutöitäni ja Kalevalan teks-
tejä. Nyt koen, että tärkeimmät teemat 
on käsitelty ja voin siirtyä tarkkailemaan 
maailmaa.

Taiteilijuus ja kalevalaisuus ovat kul-
keneet Ritva-Sofia Linnun elämässä rin-
tarinnan. Kalevalaisten Naisten Liiton 
myöntämä Osmansolki sai hänet pohti-
maan kiitollisena elämänpolkuaan, jossa 
vahvana nousee lapsuudenkodin henki 
ja perinne.

Runouden kautta kuvataiteeseen

Jo pienestä tytöstä Ritva-Sofia Lintu on 
esiintynyt kaikenlaisissa tilaisuuksissa. 

Ensimmäinen muisto on rooli kevään kei-
juna vihreässä hameessa ja valkoisessa 
kreppipaperipuserossa. Hänen äitinsä 
lauloi ja lausui ja sen myötä runous on 
ollut Enon ja Ilomantsin rajalla kasvaneen 
tytön elämässä mukana. Kodinperintöä 
on myös herkkyys ja kyky aistia, nähdä 
asioita puun kautta. 

– Äitini oli herkkä näkijänainen ja 
isällänikin oli oma salainen maailmansa. 

Ritva-Sofia Linnulle elämä on iloleikki, jossa jokainen uusi käänne on mahdollisuus.

”Rakutaiteessa  
en tekijänä voi  
hallita kaikkea.”

>

Herkkä ja kaunis Pajupillin soitto -teos.
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Meillä suomalaisilla on ollut oma salai-
nen maailmamme, joka on erilainen kuin 
muualla Euroopassa. Siihen kuuluvat omat 
sisäiset näyt ja kalmistot tunnelmineen. 
Nämä ovat osa perinnettämme, jota em-
me saa hukata, Ritva-Sofia Lintu pohtii.

Hänelle taide tuo kauneutta ja iloa 
elämään. 

– Kalevalaisuudesta olen saanut tai-
teen elämääni, Ritva-Sofia Lintu iloitsee. 

– Taide eri muodoissa on tuonut kau-
neutta ja iloa läpi vuosikymmenten. Kale-
vala on ollut vahva pohja omalle hapuilulle, 
voimanlähde.

Ritva-Sofia Lintu siteeraa Aleksis Ki-
veä, joka on kuvannut elämää hillittö-
mäksi leikiksi. 

– Minulle elämä on iloleikki, jossa voi 
kaatua, mutta kivut antavat uuden alun. 
Jokainen käänne on mahdollisuus. Elä-
mä on intohimon, riemun ja ahdistuksen 
näytelmä. ❖ Yksi oleellinen osa Ritva-Sofia Linnun rakutaulua on kehys. Kehystystyö on ollut Unto-puolison luo-

vuuden leikkiä. Yhdessä tekemisen arvostaminen ja toisen kannustaminen ovat Ritva-Sofia ja Unto 
Linnun pitkän yhteisen elämän voima.

Mitä on raku?

Raku-keramiikan tekniikka ulottuu 
1500-luvun Japaniin, jossa se kehitettiin 
aluksi teekulhojen valmistamiseen osa-
na teeseremoniaa. Euroopassa rakutek-
niikka tuli tunnetuksi vasta 1940-luvulla. 

Raku-keramiikan valmistaminen eroaa 
niin sanotuista perinteisistä savitöistä 
esimerkiksi polttotekniikaltaan. Savilaa-
tu sekä käytettävät lasitteet ovat niin 
ikään erilaisia. Poltettaessa rakutöitä 
teokset kuumennetaan nopeasti hyvin 
korkeaan lämpötilaan, jonka jälkeen ne 
nostetaan pois uunista pelkistymään ja 
hetken jälkeen jäähdytetään nopeas-
ti kylmässä vedessä. Tämä tekniikka 
aiheuttaa rakutöille niille ominaisen 
pienten halkeamien täyttämän pinnan. 
Jokainen teos on aina uniikki lämpöti-
lanvaihteluista riippuen.  

Lähde: Turun Sanomat ja Savon Sanomat

INFO

Lämmin palju, metsäretki karjalaisessa luonnossa ja 
tunnelmallinen italialainen illallinen Pielisen selkää 
ihastellen. Bombasta voi nauttia monella tapaa. 
Tervetuloa vierailulle tavallisen tuolle puolen.

LUONNONRAUHAA
BOMBALLA

Lisätiedot ja varaukset: Sokos Hotellien myyntipalvelu
puh. 020 1234 660 | sales.karelia@sokoshotels.fi
www.sokoshotels.fi | www.raflaamo.fi

Sisältää majoituksen, aamiaisen 
ja kylpylän vapaan käytön

Varauskoodi: 
KYLPYLÄ

/hlö 
/vrk 
/2hh 7450

alk. 

KYLPYLÄ- 
TARJOUS

Kuva Annamari Maukonen
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Teksti Sirkka-Liisa Mettomäki, kuvat Wikimedia Commons

MAAILMA 50 VUOTTA SITTEN

Vuonna 1972

– Heinäkuussa Ruotsi monen muun mu-
kana allekirjoitti vapaakauppasopimuksen 
Euroopan talousyhteisön kanssa. Suomi-
kin osallistui neuvotteluihin, mutta meillä 
sopimuksen allekirjoittamista lykättiin 
seuraavaan vuoteen.
– Elokuussa viimeisetkin Yhdysvaltojen 
maajoukot vetäytyivät Vietnamista.
– Syksyllä alkoivat ensimmäiset peruskou-
lut Pohjois-Suomessa. Uusi koulumuoto 
laajeni koko maahan seuraavien viiden 
vuoden aikana.
– Lasse Virén voitti 10 000 ja 5 000 metrin 
juoksut ja Pekka Vasala 1 500 metrin 
juoksun Münchenin olympialaisissa.
– Syyskuussa alkoi Pohjois-Karjala-pro-
jekti, kansalaisten elintapojen ja ter-
veyden parantamishanke. Kolme pahaa 
asiaa olivat tupakka, liika suola ja kovat 
rasvat, jotka aiheuttivat sydän- ja ve-

Vuosi 1972: kolmas neljännes

risuonitauteja. Projektin nimi tuli siitä, 
että terveystilanne oli erityisen vaikea 
Itä-Suomessa.

Muistatko?

– Vuonna 1972 ilmestyi uusi Uuden tes-
tamentin suomennos Uusi testamentti 
nykysuomeksi. Tavoitteena oli, että myös 
hengelliseen kieleen perehtymätön lu-
kija ymmärtäisi tekstin sisällön ja teksti 
olisi luontevaa myös puhuttuna. Teos sai 
osakseen paljon huomiota, myös kritiik-
kiä. Käännös kuitenkin vauhditti raama-
tunsuomennustyötä, sillä jo seuraavana 
vuonna asetettiin komitea pohtimaan 
uutta raamatunkäännöstä. Uusi kirkko-
raamattu valmistui vuonna 1992.
– Euroviisuissa Suomea edustivat Päivi 
Paunu ja Kim Floor kappaleella Muis-
tathan.

– Viisikymmentä vuotta sitten ilmes-
tyi Hectorin ensimmäinen täyspitkä 
sooloalbumi Nostalgia.
– 15.9. sai elokuvateatteriensi-iltansa Mik-
ko Niskasen (1929–1990) käsikirjoittama 
ja ohjaama elokuva Kahdeksan surman-
luotia. Niskanen näytteli myös elokuvan 
pääosan. Vuonna 2012 Ylen järjestämässä 
äänestyksessä Kahdeksan surmanluotia 
valittiin kaikkien aikojen viidenneksi par-
haaksi suomalaiselokuvaksi.
– Interreilaaminen rantautui Suomeen. 
Interrail on Euroopan rautatieliikenneyh-
tiöiden yhteinen lippujärjestelmä, jossa 
mistä tahansa järjestelmässä mukana 
olevasta maasta voi ostaa lipun ja matkus-
taa lähes kaikissa junissa kaikissa järjes-
telmään kuuluvissa maissa. Kesällä 1972 
Suomessa myytiin 12 000 interrail-lippua, 
enemmän kuin missään muussa maassa

Omat jutut

– Näyttely Kalevalakoru 
– muinaisuudesta 
nykyaikaan oli esillä 
Finnish Design 
Centerissä syys- 
lokakuussa 1972.
– 1970-luvun al-
kuvuosina Kale-
vala Koru julkis-
ti muun muassa 
Eila Minkkisen 
upean veistokselli-
sen sormuksen.

Tilastot kertovat, että vuonna 1972 koko 
kesä oli vähäsateinen, joten talven al-
kaessa vesivarat olivat koko maassa niu-
kahkot.❖

Muistaakohan kukaan heinäkuussa 1972 Itä-Suomessa riehunutta ukonilmaa, joka aiheutti myrskytuhoja  
varsinkin Puumalassa?
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Teksti Amanda Kauranne

Kansanmuusikko Esko Järvelän perheessä on aina soinut viulu, niin lapsuudenkodissa 
kuin nykyisin omien lasten hyppysissä. Se ei ole ihme, sillä Kaustisella viulunsoitto 
on ollut elävää perinnettä siitä lähtien, kun viulu rantautui Suomeen 1700-luvulla. 

Joulukuussa 2021 kaustislainen viulunsoitto pääsi Unescon ihmiskunnan aineettoman 
kulttuuriperinnön listalle. Tässä jatkumossa soi Järvelän uutta luova kansanmusiikki.

Mestaripelimannien 
perillinen 

Kansanmuusikko Esko Järvelä on pelimanni kolmannessa polvessa. 
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M
ielestäni pienin kaustislai-
nen soittoyksikkö on sama 
kuin legendaarisessa Kaus-
tisen Purppuripelimannit 

-yhtyeessä. Suurempia yksiköitä syntyy 
sitten Kaustisen kymmenen eri kylän pe-
limanniporukoista sekä moderneista kan-
sanmusiikkiyhtyeistä, kuten JPP tai Frigg. 
Reseptinä on vain lisätä enemmän viuluja! 

– On siinä ehkä jotain perää, nauraa 
Esko Järvelä väitteelleni. 

– Ennen kuin tulin Sibelius-Akatemian 
kansanmusiikin osastolle, kuvittelin itse-
kin, että jokaisessa yhtyeessä on oltava 
kaksi viulua, harmooni ja kontrabasso. Se 
on vain luontevasti niin hyvän kuuloinen 
lähtökohta yhtyeelle!

Sukupolvien ketjussa 

Kaustislainen viulunsoitto pääsi Unescon 
aineettoman kulttuuriperinnön listalle 
15.12.2021. Vaikka nimessä onkin vain Kaus-
tinen ja viulu, kurkottaa tämä elävä perin-
ne kattamaan myös lähialueiden kaikkien 
soittimien soitto-, laulu- ja tanssiperin-
teet. Monivaiheista purppuria tanssittiin 
jo aikoinaan kruunuhäissä ja nykyään sitä 
voi oppia vaikkapa Nuorisoseura Ottosten 
kansantanssiryhmissä alle kouluikäisistä 
seniori-Ottosiin saakka. Myös Kaustisen 
Hääkuoron toiminta, tarinankerronta, pu-
kujen ompelu ja soitinrakennus ovat osa 
suurta aineettoman kulttuuriperinnön 
kokonaisuutta. 

Esko Järvelä ei ollut joulukuussa Kaus-
tisen punaisessa Pelimannitalossa julkis-
tuksen aikaan, mutta juhlistaminen jatkui 
Ravintola Pelimannissa jamien merkeissä 
niin, että kaustislaiset kappaleet soivat 
jopa kahtena iltana peräkkäin. 

– Toisena iltana paikalla oli 40 soitta-
jaa, joista suurin osa tekee ammatikseen 
jotain aivan muuta ja soittaa viulua hu-
vikseen. Kaustislaiset kappaleet ovat aika 
kimurantteja, mutta silti kaikki soittivat 
joka kappaleen, kukin omalla tyylillään. 
Meininki oli ainutlaatuinen. On todella 
mielenkiintoista, mitä täällä tapahtuu ruo-
honjuuritasolla, hän kertoo. 

Monta yhtyettä ja soitinta 

Esko soittaa viulua monessa kokoonpa-

nossa. Aktiivisimpia yhtyeitä ovat ”nord-
grassia” eli pohjoismaista pelimannipe-
rinnettä ja Americanaa yhdistelevä Frigg, 
hänen oma Es & Co -yhtyeensä, Teho.-duo 
viulisti Tero Hyväluoman kanssa, folk-
rockia soittava Epic Male Band sekä Kaus-
tisella majaansa pitävä kansanmusiikin 
ammattiyhtye Tallari, jossa hän on puo-
lipäiväisellä sopimuksella. 

Eskon repertuaariin kuuluu kansan-
muusikoille tuttuun tapaan myös monta 
soitinta. 

– Aiemmin soitin aina harmoonia, 
mutta Friggissä tapahtui selkeä loikkaus 
viulunsoiton puolelle ja sillä tiellä olen 
edelleen. Vuonna 1997 siskoni Alinan ja 
serkkuni Antin kanssa soitimme ensim-
mäisen kerran triona Frigg-nimen alla.

Yhtye laajeni ensin Larsenin viulistivel-
jeksillä, mutta nämä norjalaisvahvistukset 
jäivät vuosien varrella pois. Nyt seitsen-
henkinen Frigg kiertää ympäri Suomea ja 
maailmaa soittiminaan neljän viulun lisäk-
si kontrabasso, kitara sekä kielisoittimet, 
kuten cittern ja mandoliini.  

– Kun nuorena oli pohjoismaisen 
kansanmusiikin kuume päällä, hankim-
me avainviulut Alinan kanssa ja soitimme 
yhdessä. Opettelimme kaikki kappaleet 
ruotsalaiselta Väsen-yhtyeeltä sekä fa-
nittamaltamme norjalaiselta Ann-Björg 
Lieniltä, joka soittaa hardangerviulua, 
avainviulua ja viulua. Avainviulua soitan 
edelleen Karuna-yhtyeessä Juha Kujan-
pään ja Teija Nikun kanssa. Sibelius-Aka-
temiassa opettelin myös kontrabasson. 
Tallarissa soitan kaikkien jo mainittujen 
instrumenttien lisäksi tenorikitaraa.

Lapsuus soi musiikkia 

Eskon isoisä, viulisti Johannes Järvelä, oli 
ensimmäisiä mestaripelimanneja. Kaus-
tisen kansanmusiikkijuhlilla mestaripeli-

manneja, mestarikansanlaulajia ja mesta-
rikansantanssijoita on nimetty vuodesta 
1970 lähtien vuosittain. Arvonimi myönne-
tään henkilölle, joka perinteisellä taidol-
laan, runsaalla ohjelmistollaan tai muil-
la merkittävillä ansioillaan on edistänyt 
kansanmusiikkia tai kansantanssia ja 
niiden harrastamista. 

Myös Eskon isä Mauno on viulisti ja 
mestaripelimanni. Hän on kehittänyt pal-
kitun Näppäri-pedagogiikan, joka kokoaa 
lapset soittamaan yhdessä ja ammen-
tamaan paikallisesta kansanmusiikista. 
Mauno soittaa muun muassa JPP:ssä, joka 
on lyhenne Järvelän Pikkupelimanneista. 
1980-luvulta lähtien toiminutta, viuluve-
toisella soundillaan ja koukuttavilla sä-
vellyksillään hurmannutta yhtyettä voi 
perustellusti kutsua yhdeksi nykykansan-
musiikin kulmakivistä. 

Kaustisen Järvelän kylässä on tietysti 
myös oma pelimannipiirinsä ja Eskon kaik-
ki neljä sisarta myös soittavat tai opetta-
vat viulunsoittoa. 

– Muistan lapsuudesta lähtien paljon 
tapahtumia, joissa luonamme on ollut 
kylän väkeä soittamassa. Maunon lisäksi 
kuulimme paljon isoisäni Johanneksen 
soittoa. Musiikki on kuulunut kaikkiin ko-
din tapahtumiin.

Lisäksi Järvelöiden koti, etenkin Kaus-
tisen kansanmusiikkijuhlien aikaan, täyttyi 
myös vierailevista muusikoista. 

– Huippusoittajat Suomesta ja eri puo-
lilta maailmaa ovat harjoitelleet meillä ja 
usein heidän kanssaan on päässyt soit-
tamaankin, hän muistelee. 

Kaustisella on aina arvostettu musiik-
kia yli genrerajojen. 

– Paatuneet pelimannitkin kävivät 
usein Kaustisen Kamarimusiikkiviikolla 
kuuntelemassa konsertteja. Heitä kieh-
toivat taitavat soittajat, kertoo Esko, jonka 
kotona on aina soitettu myös muuta kuin 
kansanmusiikkia.

Järvelän perheyhtye 

Eskon ensimmäinen soitin oli harmooni. 
– Olimme kotona perhepäivähoidossa 

siskoni Ailin ja muutaman muun kanssa. 
Aloin improvisoida harmoonilla ja kun 
isäni huomasi tämän, opetti hän minulle 
yksinkertaisen tavan soittaa kolmisoin- >

”Esko Järvelän  
repertuaariin kuuluu  
kansanmuusikoille  
tuttuun tapaan  
monta soitinta.”
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tuja. Sitä kautta pääsin nopeasti täm-
määmään eli säestämään kappaleita, 
jotka olivat oikeastaan jo tuttuja kor-
vakuulolta. Vanhemmat rohkaisivat jo 
alle kouluikäisenä soittamaan mukana 
vaikkapa syntymäpäiväjuhlilla. Musiikki 
oli niin luonteva osa elämää siellä koto-
salla, hän summaa. 

– Mummolassa kuuntelin punaista 
ja keltaista C-kasettia, joilla Johannes ja 
tämän tämmärikaveri, harmoonisoittaja, 
mestaripelimanni Arvo Myllykangas soit-
tivat. En osannut kuvitellakaan parempaa 
musiikkia, vaan halusin kerta toisensa jäl-
keen vain kuunnella lisää.

Äidin puolen isovanhemmat puo-
lestaan veivät suomenruotsalaisen pe-
limanniperinteen äärelle Turun saaristoon 
Korppooseen. 

– Äitini on Helsingistä, mutta isoäiti oli 
syntyjään korppoolainen. Ensin vietimme 
siellä kesiä isovanhempien mökillä, mut-
ta vuosien varrella olemme rakentaneet 
sinne omia mökkejä. Vaikka nykyään me 
sisarukset asumme levällään eri puolilla 
Suomea, on edelleen perinteemme soittaa 

juhannuksena Väsbyn kylällä juhannus-
salolla saaristolaisvalsseja, hän paljastaa. 

Pari kertaa ”Järvelän perheyhtye” on 
ollut myös Yhdysvalloissa kiertueella. 

– Emme ole koskaan markkinoineet 
perheyhtyettämme, mutta kun joku keksi 
pyytää meitä keikalle, lähdimme. Ohjelmis-
tossa oli kaikkea kaustislaisesta soitosta 
suomenruotsalaiseen moniääniseen viu-
luperinteeseen. Siskoni lauloivat tangoja 
ja runolaulua ja itse soitin myös jouhikkoa. 
Useimmilla kappaleilla oli joku yhteys per-
heeseemme.

”Kaustisella on aina 
arvostettu musiikkia  
yli genrerajojen.”

Esko Järvelä soittaa Suomea ja maailmaa kier-
tävässä seitsenhenkisessä Frigg-yhtyeessä, 
joka yhdistelee pohjoismaista pelimanniperin-
nettä ja Americanaa. 

20  PIRTA 3 | 2022



”Kaustislainen  
viulunsoitto pääsi  
Unescon aineettoman  
kulttuuriperinnön listalle.”

Oman perheen soittajat 

Nykyinen ”Järvelän perheyhtye” voisi ol-
la melko suuri, sillä soittavien sisarusten 
lisäksi myös näiden lapset musisoivat. 
Eskolla itsellään on puolisonsa, harmoo-
ninsoittaja Pilvi Järvelän kanssa kolme 
lasta. Miten perinteen välittäminen omas-
sa kodissa sujuu? 

– Usein kun tulen kotiin soitettuani 
koko päivän, haluaisin vain, että kaikki 
ovat hiljaa, hän naurahtaa. 

– Mutta omat lapset soittavat viu-
lua ja ovat edenneet mukavasti. Välillä 
tulee innostuksen hetkiä, jolloin he ha-
luavat oppia jon-
kin tietyn kappa-
leen, ja yritän siinä 
parhaani mukaan 
auttaa, ettei aina 
tarvitse puurtaa 
vain niiden kap-
paleiden kanssa, 
joita he soittotun-
nille harjoittelevat. Ne eivät aina ole niitä 
kaikkein innostavimpia kappaleita, vaikka 
ovatkin hyödyllisiä ja tarpeellisia soitto-
taidon kehittymisen kannalta. 

Esko Järvelän vanhin lapsi on nyt in-
nostunut soittamaan Friggin kappaleita 
ja isä pyrkii olemaan silloin mukana mu-
sisoimassa.

– Siinä voi mennä pitkäänkin, kun jam-
mailemme niitä yhdessä. Viime kesänä 
hän innostui kaustislaisesta purppurista. 
Ensimmäiset harjoitukset olivat pitkät ja 
hän tuli itkien kotiin, kun siellä soitettiin 
nuoteista paljon kappaleita, joita hän ei 
ollut koskaan kuullutkaan. Mutta sitke-
ästi hän oli harjoituksissa, sai kuulokuvan 
kappaleista ja oppi kaiken Kaustisen fes-
tivaaleihin mennessä. Kun hän tuli kotiin 
keikalta, lähenteli kello jo puoltayötä ja 
silti hän pyysi, josko voisimme vielä soit-
taa kappaleita yhdessä. Vaikka väsytti, niin 
pakko oli soittaa. Koetamme Pilvin kanssa 
aina vastata siihen, kun lapset innostuvat.

Perinteessä on voimaa 

Viime aikoina Esko on pohtinut paljon, 
miten kaustislainen perinne vaikuttaa 
hänen sävellyksiinsä. 

– Kun pistin Epic Male Bandin pystyyn 
kymmenisen vuotta sitten, minulta kysyt-
tiin, onko se kansanmusiikkia ollenkaan 
sähkökitaroineen ja rock-estetiikkoineen. 
Omasta mielestäni sävelsin silti kansan-
musiikkia, polskia ja sottiiseja, mutta ky-
symys sai miettimään, mikä musiikissani 
pohjaa perinteeseen. 

Usein Eskon sävellykset ovat tulleet 
muista musiikkityyleistä. Kansanmusiikis-

sa ruotsalainen mu-
siikki on tuntunut 
hänestä enemmän 
omalta kuin suoma-
lainen perinne. 

– Aiemmin en 
tainnut edes tajuta, 
mistä kaikesta tässä 
kaustislaisessa mu-

siikissa ja perinteessä on kyse. Se oli niin 
lähellä, että oli tarve ottaa etäisyyttä ja 
etsiä jotain uutta. 

Paluumuutto Kaustiselle on tuonut 
hänelle paikallisen musiikkiperinteen lä-
hemmäksi. 

– Myös Unesco-matka on avannut 
itsellekin sitä, miten monimuotoinen tä-
män alueen perinne on. Nyt olen alkanut 
nähdä asioita uudenlaisen linssin läpi ja 
miettiä, miten säveltää uutta kaustislaista 
musiikkia. Miten tämän alueen perinteen 
elementit kuuluvat jo musiikissani ja voi-
sivatko ne kuulua vielä enemmän? Toki 
Frigg-yhtyeen joissain kappaleissa kuuluu 
jousenkäytössä kaustislaisen soiton ryt-
mikkyyttä, mutta se ei ole pääelementti. 
Nyt kun teimme Teho.-duon kanssa uut-
ta levyä, kirjoitin sitä varten ensimmäistä 
kertaa tietoisesti kaustislaiseen perintee-
seen perustuvaa uutta polskaa ja flikulee-
ria. Nyt aika on kypsä luoda jotain uutta 
omasta perinteestä käsin. ❖
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Piikana 1930-luvun 
New Yorkissa
KIRJAILIJA Sally Salmisen (1906–1976) 
muistelmateos ilmestyi ruotsiksi vuonna 
1968, ja vihdoin se on ilmestynyt suomeksi, 
hienona Laura Jänisniemen suomennok-
sena. Aikani Amerikassa on nautinnollinen 
ja ajatuksia herättävä matka: Salmisen 
silminnäkijähavainnot ja kirkas ajattelu 
vievät 1930-luvun New Yorkiin.

Ennen kirjailijan uraansa Salminen oli 
Amerikassa, piikoi ja passasi. Aikani Ame-
rikassa kertoo ahvenanmaalaisen nuoren 
naisen tarinan: mitä on olla nuori palvelija 
valtameren takana, kaukana kotoa? Sal-
minen muistaa näkemänsä ja kokeman-
sa loiston ja kurjuuden, tarkkavainuisissa 
pohdinnoissaan hän yrittää ymmärtää Yh-
dysvaltojen yhteiskuntaa, jossa eriarvoi-
suus kukoistaa. 

Äveriäät perheet elivät yltäkylläisyy-
dessä, siirtolaisena ja kotiapulaisena Sally 
Salminen sai tyytyä hyvin vaatimattomiin 
oloihin ja minimaaliseen vapaa-aikaan. Vä-
häisen vapaa-aikansa Sally käytti itsensä 
sivistämiseen, lukemiseen, museoihin ja 
seurustelemalla muiden pohjoismaista 
lähteneiden kanssa. Piikana hän teki ah-
kerasti fyysistä työtä, pitkiä päiviä – mutta 
siinä samalla hän mielikuvitteli. Mielessä 
pyöri tarina, josta vähitellen kehkeytyi ro-
maani Katrina (1936). Salmisen esikoisteos 
oli yllätysmenestys, ja sitä käännettiin lu-
kuisille kielille. Sally Salmisen elämä olikin 
jotain muuta kuin piikomista, hän löysi 
kirjailijuutensa ja kirjoitti loppuelämänsä, 
pääasiassa Tanskassa, jossa asui aviopuo-
lisonsa kanssa. ❖

Teksti Kati Lampela

Sally Salminen
Aikani Amerikassa (Min amerikanska saga),  
Teos 2022.

ARVIOT

Evakkotytön tie
MERJA Mäen esikoisromaani kertoo nuo-
resta naisesta, joka etsii paikkaansa sodan-
jälkeisessä Suomessa. Allin isä on kalastaja, 
ja kalastajaksi Allikin haluaisi, mutta hänet 
on lähetetty Sortavalaan parantajan oppiin. 
Allin koti on saaressa Laatokan Karjalassa, 
ja sinne Alli karkaa henkensä uhalla, kun 
Sortavalaa pommitetaan. 

Kuten tunnettua, sota päättyy rau-
hansopimukseen ja alueluovutuksiin. Äiti, 
isä ja pikkusisko Ilmi lähtevät junalla kohti 
Seinäjokea, jossa isän veli asuu. Alli ja Tuo-
mas-veljen raskaana oleva vaimo Sylvi läh-
tevät matkaan reellä, mukanaan perheen 
lehmä. Matka on vaikea, mutta Seinäjoelle 
päästään. Sielläkään asiat eivät suju ihan 
toivotusti.

Lapsesta saakka Alli on tehnyt ahkerasti 
töitä, hoitanut nuorempia sisaruksiaan ja 
työskennellyt navetassa. Hänestä kuitenkin 
tuntuu, ettei äiti ole koskaan hänen teke-
misiinsä tyytyväinen. Tuommoinen haihat-
telija! Tietenkään et tuotakaan osannut! 
sanoo äiti tuon tuostakin. 

Alli on oppinut uskomaan, ettei hän ole 
mitään, mutta silti hän uhmaa äitiään, kun 
on pakko. Esimerkiksi silloin, kun hän näkee, 
etteivät Sylvin asiat ole hyvin, ja äiti kieltää 
ehdottomasti kutsumasta terveyssisarta. 

Alli kaipaa kotiin, hän ikävöi Laatokkaa 
ja sen tuttuja vesiä niin, että rintaa polt-
taa. Pohjanmaalla luonto on erilaista, ih-
miset ja tavat ovat toisenlaisia. On vaikea 
löytää omaa paikkaansa täysin vieraassa 
maailmassa. Lisäksi elämä on mutkikasta, 
se heittää eteen odottamattomia asioita. 

Omista ja fiktiivisistä evakkomatkoista 
ja uuteen sopeutumisesta on kirjoitettu 

sodan loppumisesta saakka ja ikävä kyllä 
aihe on taas ajankohtainen. Merja Mäki kuvaa romaa-
nissaan hienosti perheensisäisiä jännitteitä, nuoren 
naisen kasvua ja kipeää kaipausta kotiin. Mutta joskus 
on vaikea tietää, missä koti on. ❖

Teksti Merja Leppälahti

Merja Mäki
Ennen lintuja, 
Gummerus, 2022. 
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ARVIOT

Matkoja ja etsintää
OLLY ja Uno Donnerin suurlahjoituksen 
ansiosta Åbo Akademissa toimii erityisesti 
uskontotieteellistä ja kulttuurihistoriallis-
ta tutkimusta tukeva Donner-instituutti. 
Lahjoittajat ovat kuitenkin jääneet varsin 
tuntemattomiksi. Nyt Jasmine Wester-
lund valottaa lukijoille Olly Donnerin elä-
mäntarinaa. 

Olly (Olga) Sinebrychoff syntyi Helsin-
gissä vuonna 1881, hän oli vanhempiensa 
ainoa lapsi. Vuonna 1900 hän avioitui Uno 
Donnerin (1872–1958) kanssa. Varakas pa-
riskunta matkusteli paljon, lähinnä Euroo-
passa. Aina heillä ei ollut edes vakituista 
kotia, vaan he viettivät pitkiä aikoja hotel-
leissa ja kylpylöissä. Olly myös kirjoitti; hän 
julkaisi yli kolmekymmentä teosta, satuja, 
runoja, romaaneja.

Olly ja Uno Donner olivat kiinnostuneita 
antroposofiasta ja he kävivät useita kertoja 
kuuntelemassa Rudolf Steinerin luentoja. 
Kirkniemen (Gerknäs) kartanossa Lohjalla 
Donnerit harjoittivat Rudolf Steinerin op-
pien mukaista biodynaamista viljelyä. Lä-
heiselle Gustavsbergin tilalle he perustivat 
erityisen huolenpidon tarpeessa oleville 
lapsille hoitokodin, jossa lapsia hoidettiin 
ja opetettiin antroposofisin menetelmin.

Donnerien matkakohteiden joukossa 
oli usein Arlesheimin klinikka, jossa poti-
laita hoidettiin antroposofian aatteiden 
mukaan. Sinne he matkustivat myös viet-
tämään viimeiset vuotensa. Olly kuoli Ar-
lesheimissa vuonna 1956 ja Uno vuonna 
1958. Lapsettomaksi jäänyt pariskunta tes-
tamenttasi omaisuutensa Åbo Akademille. 

Jasmine Westerlund on kirjoittanut kiehtovan kir-
jan, jossa Olly Donnerin elämänvaiheet ja kirjoittajan 
oma tutkimustyö kietoutuvat yhteen. Kirjan pääasial-
lisena lähteenä on Olly Donnerin kirjeenvaihto, jonka 
avulla Westerlund ja lukija seuraavat Olly Donnerin 
matkoja ja elämäntapahtumia. Kirjassa on kuvaliite, 
joka on kuitenkin valitettavan suppea; kuvia olisi mie-
lellään nähnyt enemmänkin. ❖

Teksti Merja Leppälahti 

Jasmine Westerlund
Olly Donnerin kiehtova elämä,  
WSOY, 2022.

Pörröhännän  
heilautuksesta  
oravan  
elinkiertostrategiaan
ORAVA, veikeä pihoilla, puistoissa ja met-
sissä vikkelästi liikkuva eläin on lähes kai-
kille tuttu. Mutta kuinka hyvin tunnemme 
tämän eläimen, kuten lajikirjosta, elinta-
voista ja monesta muusta oravan elämään 
kuuluvasta asiasta. Näihin tietoihin pääsee 
tutustumaan nyt kirjan kautta, sillä luon-
toasiantuntijat Paavo Hellstedt ja Juha 
Laaksonen ovat tehneet tietoteoksen, 
jossa runsaiden ja upeiden valokuvien ja 
tekstin kautta avautuu tietoa oravan ja 
ihmisen suhteesta niin historian kuin ny-
kypäivän vinkkelistä. 

Tunnetusti oravalla on ollut liiketalou- 
dellisia arvoja historian saatossa ja onpa 
oravalla nähty olevan arvoa ja merkitystä 
myös heraldiikassa, sillä kuntien ja kaupun-
kien vaakunoissa orava näyttäytyy monella 
tapaa. Tosin Suomessa erilaisten kuntalii-
tosten myötä osa vaakunoista on jäänyt pois 
käytöstä. Oravien lajikirjo on laaja samoin 
kuin levinneisyys maailman eri mannerten 
välillä. Tästäkin on kirjassa hyvin seikkape-
räinen selostus sekä kuvakokoelma. Kirjan 
alkuosassa käydään läpi oravan anatomiaa 
ja käyttäytymistä sekä tutustutaan oravan 
elämään että oravaa uhkaaviin vaaroihin. 
Pohditaanpa kirjassa myös oravan muistia 
eli muistaako orava kätkönsä? 

Kaiken kaikkiaan kirja on hieno ja katta-
va tietoteos oravasta, yhtenä kanssaeläjänä 

muiden lajien kanssa, niin ihmisten kuin kasvien, ja 
eläinten joukossa. Kirjassa pohditaan varsin kattavas-
ti oravan evoluutiota, muutosta lajien ja populaation 
kannalta. Kirjasta löytyy oravan elinkiertostrategia, 
jonka englanninkielinen vastine on life history stra-
tegy. Elinympäristön muutos kuten metsien hakkuut 
vaikuttavat luonnollisesti niin oravien kuin muiden 
luontoyksilöiden elämään. Ilmastonmuutos vaikut-
taa oravienkin elämään jo nyt ja tulevaisuudessa. ❖

Teksti Liisa Saavalainen

Paavo Hellstedt ja Juha Laaksonen
ORAVA Metsien tuttu tuntematon,  
Tammi 2022.

PIRTA 3 | 2022  23



S
tefan Mosterin saksannos Vol-
ter Kilven Alastalon salis-
sa -romaanista ilmestyi 2021, ja 
teos on saanut Saksassa hyvän 

vastaanoton. Miksi Volter Kilpi, viime 
vuosituhannen alkupuolen kirjailija? 

– Koska hän on paras, toteaa Stefan 
Moster napakasti.

Alastalon salissa ei ole suomenkie-
lisillekään ihan helppo teos, romaani on 
laaja, eivätkä virkkeetkään ole lyhyem-
mästä päästä. Mikä kääntäjä tässä kään-
nöstyössä innoitti? 

– Volter Kilven kielen käyttö innoitti. 
Myös Kilven maailmankuva, tavoitteet 
ja tahto, kaikki se energia, joka on tässä 
ainutlaatuisessa romaanissa. Toista sa-
manlaista ei ole. Epätoivon hetkiäkin oli, 
kun minusta tuntui, etten ole tarpeeksi 
hyvä. Jo pelkästään Kilven sanavarasto on 
minun sanavarastoani niin paljon laajem-
pi. Mutta Kilven teksti, upea sanankäyttö 
auttoi ja innosti jatkamaan. 

Tapasin Stefan Mosterin ensimmäisen 
kerran vuonna 2001, kun hänet palkittiin 
Valtion ulkomaisella kääntäjäpalkinnol-

”Koska hän  
on paras!”

Teksti Sirkka-Liisa Mettomäki

Olisiko nyt, kun illat pimenevät, aika tutustua kirjailija Volter Kilpeen?  
Kilven romaani Alastalon salissa on tällä hetkellä ainakin monen saksankielisen  

lukulistalla Stefan Mosterin kiitetyn käännöksen ansiosta.

la. Sen jälkeen hän on kääntänyt yli sata 
suomalaisen kirjailijan teosta saksaksi, 
viimeisimpänä Volter Kilpeä.

Kirjailija työskentelee yksin

Stefan Moster kertoo, että hänestä tuli 
kääntäjä, koska hän ei uskaltanut ryh-
tyä kirjailijaksi. 2000-luvulla hänestä on 
kuitenkin sukeutunut myös kirjailija. Kiin-
nostavaa on, miten kirjailijan ja kääntäjän 
työt voivat tukea toisiaan. 

– Kokemukseni kääntäjän työstä aut-
toivat käyttämään omissa kirjoissani eri-
laisia ääniä. Kirjailijuudestani on kään-
nöstöissäni apua, koska nyt tiedän, miten 
tärkeää teksti on kirjailijalle ja kuinka iso 
siten on kääntäjän vastuu. 

– Esikoiseni Nelikätisen soiton mah-
dottomuus ilmestyi 2009 saksaksi ja 2011 

suomeksi. Huomasin, että kirjoittaminen 
oli aivan erilaista kuin kääntäminen. 
Siihen liittyi enemmän tunteita. Se 

”Kirjoittaminen on 
aivan erilaista kuin 
kääntäminen.”
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oli navigoimista ilman karttaa, kun 
kääntäjällä on aina plotteri, joka sanoo, 
mihin suuntaan pitää mennä. Kirjailija on 
yksin, kääntäjä ei ole. Käännän joka päivä 
tietyn määrän sivuja, kirjailijana katson 
miten käy.  

Kirjailija Stefan Mosterilla on aina jo-
tain työn alla. 

– Kirjoitin libreton oopperaan, jonka 
ensi-ilta oli juuri. Syksyllä ilmestyy es-
seitäni arktisesta alueesta ja työn alla on 
myös uusi romaani. 

Kääntäminen on palvelemista

Palataan kääntämiseen. Stefan Moster 
kääntää suomesta saksaan. Kielet ovat 
varsin kaukana toisistaan. Mikä tässä työs-
sä on haastavinta? 

– Käännöksen pitää välittää kaikkea 
sitä kohdekielen lukijalle, mitä alkuperäi-
nen teos lähdekielen lukijalle. Pitää olla 
oikeat sanat, oikea tunnelma, sopiva sä-
vy, vastaava rytmi. Kun kääntää suomesta 
saksaan, haastavaa on juuri se, että kielet 
ovat kaukana toisistaan. Pitää ymmärtää 
suomalainen teksti kokonaan, mutta sak-
sannos ei saa kuulosta suomalaiselta, vaan 
hyvältä saksankieliseltä tekstiltä. 

Suomen kirjallisuuden käännök-
set -tietokantaan on listattu 113 Stefan 
Mosterin käännöstyötä. Jokainen voi 
itse tykönään käydä tutustumassa 
kunnioitusta herättävään listaukseen. 
Moster on kääntänyt paljon esimerkiksi 
Kari Hotakaista, Hannu Raittilaa ja Ilkka 
Remestä. Herrat ovat varsin erityyppisiä 
kirjailijoita. Millaista heidän tekstejään 
oli kääntää? 

– Kääntäminen on työtä ja tuntuu 
työltä, ihan samaa mitä kääntää. Hyvältä 
työltä se tuntuu, kun kääntää hyvää teks-
tiä. Kaikki mainitut kirjailijat ovat omassa 
genressään kunnioitettavia ja hyviä, jo-
ten on ollut kivaa kääntää heitä. Remek-
sen tapauksessa yksittäiset lauseet eivät 

INFO

Stefan Moster

• Syntynyt 1964 Mainzissa Saksassa, 
asuu Berliinissä ja Porvoossa.

• Kirjailija ja kääntäjä.
• Opettanut Suomen kirjallisuutta  

Münchenin yliopistossa.
• Vetänyt lukuisia kääntäjätyöpajoja 

suomesta saksaan kääntäville Suo-
messa ja Saksassa.

• Palkintoja mm. Suomen valtion kään-
täjäpalkinto 2001 sekä 2022 Helmut 
M. Braem -kääntäjäpalkinto ja  
Jane Scatcherd -palkinto Volter Kilpi 
-käännöksestä ja tähänastisesta  
elämäntyöstä.

Suomen kirjallisuuden käännökset -tie-
tokanta: http://dbgw.finlit.fi/kaannokset/

”Nerous ihmisessä alkaa 
pysähtymisen taidosta.”

ole kovin haastavia, kun taas Hotakaisen 
kanssa pitää olla kekseliäs, jotta aforismit 
iskevät sopivalla tavalla. Raittilan teokset, 
joissa käytetään aina näkökulmatekniik-
kaa, vaativat tarkkuutta eri äänien ja sä-
vyjen kanssa. 

Miten jokin teos päätyy käännettä-
väksi? Voiko kääntäjä vaikuttaa teosva-
lintaan? Stefan Moster ainakin voi, koska 
enpä usko saksalaisen kustantajan odot-
taneet melkein sata vuotta sopivaa kään-
täjää Alastalon salille. 

– Ennen vanhaan vaikutin paljonkin 
siihen, mitä käännetään, mutta nykyään 
agentuurit hoitavat myyntityön. Joskus 
ehdotan kuitenkin jotakin. Olen siinä mie-
lessä etuoikeutettu, että voin valita, mitä 
käännän ja mitä en halua kääntää. 

Loppuun vielä eksistentiaalinen kysy-
mys jo nyt monikymmenvuotisen kääntä-
jän uran tehneelle Stefan Mosterille. Miksi 
kirjallisuutta tulee kääntää muille kielille? 

– Koska olemme ihmisiä! ❖

Stefan Moster on kääntänyt yli sata suomalaisen kirjailijan teosta sak-
saksi.
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Viulisti ja kulttuurihistorioitsija Laura Kok-
ko, mistä syntyi ajatus kirjoittaa juuri Volter 
Kilvestä? 

– Olen kulkenut Volter Kilven kanssa pitkän 
tien. Kaikki alkoi oikeastaan Kustavissa viete-
tyistä kesistä ja siitä, että pääsin mukaan teke-
mään Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikon 
ohjelmaa. Ajatus kirjallisesta konserttisarjasta 
toteutui, ja toimin myös vuosina 2010–2013 
Kilpi-viikon taiteellisena johtajana. Graduni 
tein kulttuurihistoriaan Kilven kirjeenvaihtoko-
koelmista, ja tämä työ taas johti Volter Kilven 
elämäkerralliseen tutkimukseen.  

– Työ merkitsi minulle jonkinasteista elä-
mänmuutosta, sillä olin poissa viulistin työstä-
ni Lahden kaupunginorkesterissa ja keskityin 
täyspäiväisesti tutkimus- ja kirjoitustyöhön. 
Minulle musiikin ammattilaisena on ollut kieh-
tovaa havaita muun muassa se, miten voimak-
kaasti Kilpeä inspiroi kielen musiikillinen aines, 
se miltä sanat kuulostavat. Hän sanoikin kir-
joittavansa kaiken oikeastaan ääneen.

Laura Kokko nostaa elämäkerrassa esille 
Kilven käyttämän sanan mieliminen. Mitä se 
oikein on? 

– Volter Kilpi korostaa, että ajattelu ei ole 
pelkästään kielellistä. Hän painottaa, että käsit-
teellinen ajatus on vain ohut kerros siitä, mitä 
ihmisen mielessä tapahtuu. Hänen mukaansa 
”ihminen tuntee elämäntiloina eikä artikuloitui-
na ajatuksina”. Tätä ihmisen jatkuvaa mielenlii-
kettä kuvastaa Kilven mukaan parhaiten sana 
mieliminen. Mieliminen merkitsee esimerkiksi 
kaikkia niitä mielessä vilistäviä kuvia, muistu-
mia, ääniä ja tuoksuja, joita ihminen ei ehdi kie-
lellisesti asettaa merkkijonoihin, vaan ne vain 
kulkevat mielen lävitse loputtomina ketjuina.

Oivalla hetken rikkaus
Pari kuukautta sitten julkistettiin Laura Kokon elämäkerta kirjailija Volter Kilvestä.

Alastalon salissa -romaania pidetään 
Kilven pääteoksena. Miten se sijoittuu Kilven 
muuhun tuotantoon? 

– Volter Kilpi kirjoitti teosta vuodesta 
1924 alkaen. Edellisen kaunokirjallisen teok-
sen ilmestymisestä oli vuonna 1933 kulunut 
30 vuotta. Romaanin ilmestyminen oli Kilvelle 
suuri helpotus, hän oli jälleen keskeisimmän 
elämäntehtävänsä, siis kirjoitustyön paris-
sa. Kilpi myös palasi teoksessa lapsuutensa 
maisemiin, mikä oli hänelle merkityksellistä 
monella tasolla. Alastalon sa-
lissa oli pitkällisemmän kyp-
syttelyn tulos, mikä näkyy sen 
eheydessä. 

– Kun tarkastelee Kilven 
elämää kokonaisuutena, Alas-
talon salissa -teoksen voi näh-
dä luonnollisena kehityksenä 
Kilven nuoruudentuotannon 
ja yhteiskunnallisten teosten 
ideoiden kypsänä ja kärsivälli-
sesti kehiteltynä toteutuksena.

Laura Kokko, mikä voisi ol-
la Alastalon salissa -teoksen 
sanoma tämän päivän saksa-
laiselle ja suomalaiselle luki-
jakunnalle? 

– Kilpi herättää lukijan 
myötäelämään kuvaamiensa 
henkilöiden tuntemuksia ja 
herkistää lukijan elämän ohi-
kiitävien hetkien loputtomalle 
rikkaudelle. Hän kuvaa ihmis-
ten pieniä ja suuria kamppai-
luja tavalla, joka ei ole missään 
mielessä vanhentunut. Tämän 

kaiken hän tekee, erityisesti Alastalon salissa, 
hersyvän huumorin säestyksellä. 

– Volter Kilpi uskoi siihen, että nerous ihmi-
sessä alkaa pysähtymisen taidosta. Siitä, että 
ihminen ei kiiruhda oravanpyörässä juostes-
saan niiden rikkauksien ohi, joita saattaa itses-
tään ja läheltään löytää. Kilven kieli houkuttaa 
oivaltamaan hetken rikkauden. ❖

Lisää Laura Kokon ajatuksia Volter KIlvestä 
osoitteessa https://sks190.finlit.fi

Laura Kokko kuvaa elämäkerrassaan Volter Kilven matkaa kirjai-
lijana sekä kuvailee myös hänen vähälle huomiolle jääneitä yh-
teiskunnallisia pyrkimyksiään.
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ERÄS ALKUKESÄN sensaatio-otsikko julisti, kuinka tekoäly 
on tullut tietoiseksi itsestään. Pakkohan tuo uutinen oli 
klikata auki ja tarkistaa, mikä auringon pehmentämä juttu 
tässä on takana. Olin vasta oppinut, että koneet yltävät 
enintään madon tai nilviäisen tasoiseen älykkyyteen 
ja nyt ne olisivatkin jo tietoisia olentoja.

Kuten arvata saatoin, otsikko oli harhaanjohtava; 
teknologiajätin palveluksessa työskentelevä tutkija 
oli hämmästellyt sosiaalisessa mediassa keskuste-
lubotin sielukkaalta kuulostavia vastauksia. ”Jos en 
tietäisi mikä se on, eli äskettäin rakentamamme 
tietokoneohjelma, luulisin että se on 7–8-vuotias 
lapsi.” Uutisen ydin oli kuitenkin jotain ihan muu-
ta eikä tutkijakaan ollut väittänyt bottia itsestään 
tietoiseksi, vaan vain erittäin taitavaksi antamaan 
fiksulta kuulostavia vastauksia.

Tästä klikkiotsikosta virisi kuitenkin kiinnostava kes-
kustelu kotimaisessa tekoälyryhmässä. Voiko kone olla 
tietoinen itsestään? Kuinka itsetietoisia ovat 7–8-vuo-
tiaat lapset? Edellyttääkö tietoisuuden kehittyminen 
aistikokemuksia maailmasta? Argumentteja esitettiin 
ja aiheesta tehtyjä tutkimuksia jaettiin, mutta ydinon-
gelmaksi jäi tietoisuuden määritelmä. ”Tietoisuus on 
edelleen ihmisen suurin mysteeri.”

Laiskana somettajana en osallistunut keskusteluun, 
mutta melkein kimpaannuin: Eikö tässä maailman ajassa 
olisi paljon tärkeämpää saada meidät tavalliset ihmiset 
tietoiseksi tekoälystä ympärillämme kuin tekoäly tietoi-
seksi itsestään. Mistä voi tunnistaa, milloin ollaan teke-
misissä tekoälyn kanssa, milloin ei?

Onneksi bongasin samasta keskusteluryhmästä suo-
situksen tutustua Heurekan uuteen tekoälynäyttelyyn 
ja onneksi olin lomalla: Heti Heurekaan! Tunti ja toinen 
vierähtikin, kun nuorruin leikkimään mainion näyttelyn 
erilaisilla tulkitsevilla, oppivilla ja päättelevillä tekoäly-
sovelluksilla. Yksi vekotin tunnisti piirtämistäni viivois-
ta aivan oikein kissan (kas, näin toimii automaattinen 
hahmontunnistus), toinen vaihtoi peilikuvassa kasvoni 
hupaisasti parrakkaiksi (näin helppoa on siis deep fake 
eli videoväärennös) ja kolmas kisaili kanssani kivi-pape-
ri-sakset-leikkiä voittaen kirkkaasti (kone osaa siis tun-
nistaa liikkeeni - ja on kaiken lisäksi nokkelampi). 

KOLUMNI

Teksti Heli Kautonen

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

Hauskinta oli alueella, jossa sain opettaa konetta tun-
nistamaan kuvien sisältöä, erottamaan äänten merkitys 
ja etsimään reittejä yrityksen ja erehdyksen kautta. Päi-
vän puuhastelu Heurekassa auttoi toden totta hahmot-
tamaan, miten eri tavoin tekoäly voi sulautua arkeemme. 
Näyttely nosti esiin myös sen, kuinka jokaisen meistä on 
hyvä olla mukana määrittelemässä, millaista tekoälyä 
yhteiskunnassamme kehitetään.

Silti myönnän, että ajatus tietoisista ja tuntevista 
koneista kiehtoo suuresti. Onneksi meillä ihmisillä on 
mielikuvitus ja toisilla meistä kyky siirtää kuvittelemansa 
sanoiksi. Niinpä tein vielä yhden kesäretken tekoälyasioi-
hin lukemalla Kazuo Ishikuron lumoavan romaanin Klara 
ja aurinko, jonka lopussa kirjan päähahmo, keinoystävä 
ajattelee muun muassa näin: ”Aamulla kun Aurinko tulee 
takaisin. Meillä saattaa olla toivoa.” ❖

Heurekan tekoälynäyttely on avoinna toistaiseksi.
Kazuo Ishiguro: Klara ja aurinko. Tammi, 2021.

Aamulla kun Aurinko tulee takaisin
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E
lsa Heporauta tunnettiin aikansa 
kulttuurivaikuttajana, altruistis-
tina ja kirjailijana, mutta hänen 
henkisestä etsijyydestään ei juuri 

puhuttu julkisesti. Henkisyys ohjasi Elsa 
Heporaudan kaikkea työtä, ja hän itse 
kuvaili esimerkiksi kirjallisten teostensa 
syntyvän sielullisten kokemusten ja yli-
luonnollisen osallistumisen tuloksena. 
Jopa Kalevalaisten Naisten Liiton alku-
sysäys tapahtui Heporaudan kummasta 
kokemuksesta; junaa odotellessaan hän 
näki vanhan naisen, joka kysyi: ”Ken Kan-
taa Kalevalaa?”. Näky vaikutti syvästi He-
porautaan, ja hän päätti ryhtyä toimeen 
toteuttaakseen kalevalaisen renessans-
sin, ja lopulta Kalevalaisten Naisten Liitto 
sai alkunsa. 

1900-luvulla henkinen etsintä ja 
esoteeriset liikkeet ja vaikutteet oli-
vat suosittuja kulttuuripiireissä, eikä 
Heporaudan kiinnostus hypnotismiin, 
ajatuksensiirtoon tai henkiparantami-
seen ollut harvinaista. Henkiset kokei-
lut esimerkiksi spiritistisissä istunnois-
sa herättivät kyllä ihmetystä, mutta 
Heporauta ei piilotellut näkemyksiään. 
Tämä henkinen puoli Heporaudasta on 
kuitenkin jäänyt unholaan, ja harva tietää,  
kuinka merkittävä osa hänen jokapäiväistä 
elämäänsä ja elämäntyötään henkisyys 

oli. Se loi pohjaa Heporaudan arvomaa-
ilmalle, joka yhä tänäkin päivänä näkyy 
Heporaudan henkisessä perinnössä.

Empaattinen ja avulias  
totuudenetsijä

Heporauta uskoi Jumalaan, mutta hän ei 
halunnut sitoutua niin kristinuskon kuin 
muidenkaan uskontojen dogmeihin. Hän 
ei ollut samaa mieltä esimerkiksi kristin-
uskon rangaistus- ja kadotuskysymyksistä, 
vaan näki Jumalan kaikkia rakastavana ja 
armollisena hahmona. Elinaikanaan He-
porauta ei koskaan sitoutunut esotee-

risiin, eli dogmeihin sitoutumattomiin ja 
”totuuden” löytämiseen pyrkiviin liikkei-
siin. Esoteeriset liikkeet, kuten teosofia ja 
spiritualismi, olivat kulttuuripiireissä suo-
sittuja. Heporauta kuvaili itseään totuu-
denetsijäksi. Hän oli utelias ja kokeilun-
haluinen, ja näki tieteen mahdollisuudet 
toisten todellisuuksien tutkimisessa. Hän 

kuitenkin suhtautui henkimaailmaan va-
rauksella, sillä hän näki, ettei kaikki sieltä 
tuleva ollut hyvää. Heporauta uskoi, ettei 
yliluonnollisuutta tullut käyttää hyväk-
seen muuten kuin päästäkseen lähem-
mäksi Jumalaa. Hänelle oli tärkeää löytää 
hänen oma totuutensa, ja Heporauta ra-
kensikin omaa maailmankatsomustaan 
koko elämänsä.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seu-
ran arkiston Elsa Heporaudan henki-
löarkistossa säilytetään muun muassa 
hänen muistivihkojaan, jotka ovat täynnä 
kirjoituksia henkisistä pohdinnoista. Niistä 
selviää, kuinka suuret kysymykset mieti-
tyttivät häntä vuodesta toiseen. Heporau-
ta löysi matkansa varrella monia ystäviä, 
jotka olivat myös kiinnostuneet henkisistä 
kysymyksistä ja uskoivat sellaisiin asioihin 
kuin universaali totuus ja toinen henki-
nen todellisuus, jossa menetetyt rakkaat 
elävät. Heporaudalta on säästynyt paljon 
kirjeenvaihtoa, josta voi nähdä, kuinka 
hänet koettiin ymmärtävänä ja empaat-
tisena kuuntelijana isoja kysymyksiä poh-
dittaessa. Heporauta lohdutti läheisiä ja 
tuntemattomia ja sai myös heiltä paljon 
tukea vaikeina hetkinä. Kirjeissä surraan 
rakkaiden poismenoa ja iloitaan kun heihin 
saadaan henkinen yhteys spiritistisissä 
istunnoissa, ihmetellään kummia koke-

Ken Kantaa  
Kalevalaa?

Teksti Mila Santala

Kalevala Korun ja Kalevalaisten Naisten Liiton perustaja Elsa Heporauta  
oli monille tuttu kulttuurivaikuttaja, mutta harva tietää hänen voimakkaasta 

kiinnostuksestaan henkisyyteen. 

”Elsa Heporaudan  
työtä leimasi rakkaus  
kanssaihmisiään  
kohtaan.”
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muksia ja keskustellaan uusimmista pa-
rapsykologisista tutkimuksista. Heporauta 
tiedusteli usein ystäviensä yliluonnollisis-
ta kokemuksista ja halusi tietää lisää ih-
misistä, joilla oli kykyjä, kuten esimerkiksi 
tulevan ennustaminen.

Kaikkea Heporaudan työtä leimasi rak-
kaus kanssaihmisiään kohtaan, ja hänen 
halunsa auttaa toisia. Heporaudan isä oli 
toiminut parantajana, ja auttamisenhalu 
periytyi tyttärelle. Elsa Heporauta tarjosi 
henkiparannuksen palvelujaan apua tar-
vitseville, ja hoiti esimerkiksi astmasta 
kärsiviä. Hypnotismi kiinnosti Heporau-
taa erityisesti, ja hän testaili sen mahdol-
lisuuksia ystäviensä kanssa. Heporauta 
kohtasi elämässään paljon vaikeita asioita, 
kuten sotia, esikoislapsen menetyksen ja 
omat sairastelut ja uupumukset. Koke-
mustensa myötä Heporauta pohti paljon 
elämän ja kuoleman kysymyksiä ja kuo-
leman jälkeistä elämää. Hän myös yritti 

parantaa itseään itsesuggestion avulla, ja 
ymmärtää kaikkea elämässä kokemaansa 
henkisyyden kautta. 

Omaa henkistä polkua viitoittaen

Heporautojen koti oli aina avoin apua tar-
vitseville, ja Heporauta yritti myös kauko-
parantaa heitä, jotka eivät päässeet häntä 
tapaamaan. Kiireestä huolimatta hänellä 
oli aina aikaa muille ja energiaa kiinnostua 
uusista henkisistä asioista. Heporautojen 
kodissa järjestettiin kirjallistaiteellisia il-
tamia, joissa yhtenä ohjelmanumerona 
olivat erilaiset parapsykologiset kokeilut. 
Kalevalaisten Naisten Liitossa Heporauta 
piti esitelmiä henkisyydestä, sekä perusti 
ensin psyykillisen kerhon ja vielä Totuuden 
etsijäin kerhon, joka kuitenkin paheksun-
nan vuoksi myöhemmin lopetettiin. 

Vaikka Heporaudan henkisyydessä nä-
kyvät vahvasti hänen aikansa henkiset 

suuntaukset kuten teosofia ja spiritismi, 
loi Heporauta aina oman polkunsa. Hän 
toimi kuuntelijana ja lohduttajana niil-
le, jotka eivät kokeneet voivansa puhua 
henkisistä mietinnöistään muille vähek-
synnän tai hulluksi leimaamisen pelossa. 
Heporauta itsekin koki, ettei maailma ollut 
vielä valmis hänen näkemyksilleen, vaikkei 
hän niitä erityisesti piilotellutkaan. Nyt 
ymmärrys 1900-luvun vaikuttajien hen-
kisyydestä on kuitenkin tieteellisen tutki-
muksen myötä alkanut laajeta, ja maailma 
näyttää olevan valmis kohtaamaan myös 
Elsa Heporaudan vähemmän tunnetun 
puolen. ❖

Kirjoittajalta on valmistumassa folkloristinen 
ja arkistotieteellinen pro gradu -tutkielma El-
sa Heporaudan kirjeenvaihdon henkisyydestä 
nimellä Ken Kantaa Kalevalaa? Henkisyys Elsa 
Heporaudan kirjeenvaihdossa.

Elsa Heporauta oli empaattinen ja aidosti ihmisistä kiinnostunut. Heporauta pohti näkemyksiään henkisyydestä useissa käsin-
kirjoitetuissa muistioissaan. 
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HETKI RUNOLLE

”Valitsin tämän runon teoksesta Ihmeellistä käyttäytymistä (Poesia, 2020) koska koen merkityksellisten asioiden, usein myös kiinnostavan 
kulttuuriperinnön, asustelevan suunnissa, joihin harvoin on ruuhkaa. Olen asunut hetkittäin hyvin suomettomassa ympäristössä ulkomailla 
sekä lapsena että aikuisena, ja juuri puutteen kautta löytänyt riippuvaisuuteni suomen kielestä, maasta ja säästä, kohtuuttomista valon vaih-
teluista. Osaan arvostaa näiden asioiden omalaatuisuutta suorimmin juuri syrjässä, siellä minne harvoin on ruuhkaa.”

Raisa Marjamäki (s. 1987) on runoilija, suomentaja ja kustannustoimittaja. Hän on opiskellut tietoja Helsingin, Jyväskylän ja St Andrewsin yli-
opistoissa, sekä taitoja Kuopion Rypysuolla ja Kainuun Ristijärvellä. Hänen esikoisteoksensa Katoamisilmoitus (Palladium Kirjat, 2010) yhdis-
telee runoa ja kuvakollaasia, toinen kokoelma Ei kenenkään laituri (Poesia 2014) on kokonaan ilman tietokoneita tehty ja tekijänsä itse paina-
ma. Kolmas kokoelma Ihmeellistä käyttäytymistä (Poesia 2020) on aluepoliittista nykyrunoutta ja Poesiavihko Viimeinen talvi (2021) sisältää 
Skotlannissa kirjoitettujen runojen lisäksi esseen kielen paikallisuudesta ja runon kirjoittamisen esikäsitteellisestä tasosta. Tällä hetkellä hän 
tekee kirjoittamisen väitöskirjaa suullisen ja kirjallisen ilmaisun suhteesta.

RECTO, VERSO
Valinta tehdään perennan

ja leikkokukan välillä.

En ole raskaana

vaan matkalla pohjoiseen:

jokaisella asemalla

jäädään aina pois mutta 

kyytiin noustaan harvalta.

Iltavuoron kuski ajaa

seitsemänkymmentä viimeistä

kilometriä yksinään. 

Yhä pidemmälle sinne

missä aurinkoa on

liikaa tai ei ollenkaan.
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LUOVASTI UUTTA

Teksti Petra Nikkinen, kuvat Aino Strandén-Sorvisto

MONISTA JULKISISTA teoksistaan tunnet-
tu ja kansainvälisesti useasti palkittu 
kuvataiteilija ja kalevalainen nainen 
Aino Strandén-Sorvisto on mo-
nipuolinen kädentaitaja. Emali on 
ollut hänen opastajansa ja innoit-
tajansa taiteen maailmassa. 

– Kuvaamataidon opettaja-
ni avasi taidehistorian kautta eri 
maailmoja ja Bysantin aarteet tun-
tuivat kiehtovilta. Ikoneja suojaavien 
riisojen väriupotukset ovat lasia eli 
emalia. Se oli ensikosketukseni ma-
teriaaliin. 

Strandén-Sorvisto hakeutui opis-
kelemaan Saksaan Düsseldorfiin tai-
dekorkeakouluun, jonka jälkeen hän 
toimi arkkitehtuuriemalia valmistavan 
Emaillierwerk Hannoverin taiteellisena 
johtajana ja suunnittelijana yhteensä 
12 vuoden ajan. 

– Emalitaiteen historia on pitkä, 
yli 4 000 tuhatta vuotta. Emaloin-
nin sanotaan kuvaavan ´maallista 
ja taivaallista loistoa´. On etuoikeus 
olla osa tätä ketjua.

Kuvataiteilija Strandén-Sorvis-
to hallitsee emalitaiteen perintei-
set tavat, mutta on myös rohkeasti 
toteuttanut omaa visiotaan suurille 
pinnoille. Hänen julkiset teoksensa 
ovat arkkitehtuuriemalituotantoa lii-
ketiloihin, kirkkoihin, sairaaloihin, ho-
telleihin, museoihin ja metroasemille. 
Hänellä on ollut yli 100 näyttelyä eri 
maissa. Lokakuussa hänen toteut-
tamansa triptyykin Sydänvarjo voi 
nähdä Japanissa Tokyo Metropo-
litan Art museossa. 

– Olen saanut 25 vuoden ajan 
kutsun kansainväliseen taidenäyt-
telyyn sinne ja voittanut sen seit-
semän kertaa. 

Uutta luodessaan Aino Stran-
dén-Sorvisto ei keskity vain emaliin, 
vaan häntä inspiroivat monet käsi-

Palstalla tutustutaan kalevalaisiin naisiin, jotka inspiroituvat luomalla vanhasta uutta. 

”On etuoikeus olla osa emalitaiteen jatkumoa”

työn eri muodot. Hän tarttuu materiaaliin 
kuin materiaaliin ja käsissä valmistuu 
paljon suurelle yleisölle vähemmänkin 

tunnettuja käsitöitä, kuten feresejä, 
käspaikkoja, talaareita ja stikareita. 
Strandén-Sorvisto on opettanut 
lasten ja nuorten kuvataidekoulus-
sa ja nauttii tekstiilitaiteen lisäk-
si myös leipomisesta. Kauneutta 

hän näkee jatkuvasti ympärillään 
ja nauttii kokeiluista. 

– Mielenkiintoni heräsi esimerkiksi 
saksalaisiin leipomuksiin. Kilvoittelen 
mieluusti kokeilemalla jotain uutta 
´Kuchenia´ 1 000 kakkureseptiä sisäl-
tävästä keittokirjastani. Olen myös 
Suomessa asuessani toteuttanut ys-
täväpiirissäni seurusteluperinnettä 
lapsuudenkotini tapaan kestitsemällä 
ja järjestämällä laulu- ja musiikki-

hetkiä yhteiseksi iloksi. Esimerkiksi 
runon ja suven päivä on hyvä ajan-
kohta avata sanainen arkku. Omia 
tavaroitaankin voi kierrättää: kur-
kistella kaappien perukoita ja loih-

tia esineistä uusi asetelma kodin 
paraatipaikalle.

Nykyään ”kansainvälinen, mutta 
sydämeltään karjalainen” Aino Stran-
den-Sorvisto asuu Joensuussa ja on 
Joensuun Kalevalaisten Naisten jäsen. 
Sinne hänet johdatti jo lapsuuden Hel-
katyttö-toiminta. Hänelle sukupolvien 
ketjut ovat merkityksellisiä. 

– Myös tätini Sirkka oli kalevalainen 
nainen. Hän johti Kotiteollisuusyhdis-

tystä ja organisoi monia kursseja, 
joissa minä olin aina yksi nuorim-
mista osallistujista. Minulle suku-
polvien viesti on voimavara. Tutki-
malla mennyttä voi oivaltaa uutta 

ja soveltaa sitä itseensä tai ympä-
ristöönsä. Meillä kankaankudonta, 

neulominen ja ompelu ovat jatkumo 
sukupolvelta toiselle.  Se on ollut omien 
isoäitiemme pakollista arkipuuhaa. ❖
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KIELESTÄ KIINNI

Y
ksi Suomen vanhimpia tieteellisiä aika-
kauslehtiä on Virittäjä, jonka alaa on suo-
men ja sen sukukielten tutkimus laajasti 
ymmärrettynä. Virittäjä on ilmestynyt 

yhtäjaksoisesti vuodesta 1897 lähtien ja juhlii siis 
tänä vuonna 125 vuottaan. Virittäjää julkaisee suo-
men kielen tutkimuksen tieteellinen seura Kotikie-
len Seura. Seurakin on perustettu jo aikaa sitten, 
vuonna 1876. Lehti ilmestyy verkossa, mutta edel-
leen myös paperisenakin versiona.

Työtä kielen eteen

Mistä soittimen virityksen mieleen tuova nimi on 
peräisin? Se syntyi jo vuonna 1883, kun ensimmäi-
nen kirjoituskokoelma suomen kieltä eri tavoin 
käsitteleviä artikkeleita ilmestyi Virittäjä-nimellä 
otsikoidussa julkaisussa. Säännöllisesti ilmesty-
vää lehteä siitä ei kuitenkaan vielä tullut. Myös 
professori August Ahlqvistin oppilaat julkaisivat 
opettajansa 60-vuotispäivien kunniaksi vuonna 
1886 Virittäjä II:ksi nimeämänsä juhlakirjan. Tarkoi-
tuksena oli viitata tulen virittämiseen. Kun vuonna 
1897 alettiin vihdoin julkaista lehteä säännöllisesti 
monena, vähintään neljänä numerona vuodessa, 
lausuttiin lehden tarkoitukseksi ”virittää ja pitää 
vireillä suomen kielen, suomalaisen kirjallisuuden 
historian, kansanrunouden ja kansatieteen tutki-
musta sekä toimia yhdyssiteenä kansan henkisen 
elämän tutkijoiden ja harrastajien välillä”. Ahlqvist 
ei kuulemma ollut nimeä aikanaan arvostanut vaan 
ärähtänyt, että miksei yhtä hyvin Pirittäjä!

Tätä nykyä Virittäjän sisällön ytimen muodos-
tavat kielen ja kielenkäytön tutkimuksen alan tie-
teelliset vertaisarvioidut artikkelit. Lisäksi lehdes-
sä ilmestyy kirjoituksia havaintoja ja keskustelua 

Teksti Mari Siiroinen, kuva Emmi Pollari

Pidetään suomen kieli vireänä!

-palstalla, alan kirjojen arvioita, muistokirjoituksia 
ja esimerkiksi raportteja kielitieteellisistä konfe-
rensseista.

Vuotta tuoreemmat kirjoitukset ovat vain ti-
laajien luettavissa, mutta kaikki sitä vanhemmat 
tekstit ovat avoimesti kaikkien saatavissa. Vanhem-
pien vuosikymmenten artikkeleita siltä ajalta, kun 
lehti ilmestyi ainoastaan paperisena, on skannattu 
laajalti, ja ne ovat avoimesti verkossa luettavissa.

Juhlavuosi avaa lehden historiaa

Tänä vuonna vietettävän juhlavuotensa kunniaksi 
Virittäjä julkisti juhlasivuston, jossa on monipuoli-
nen kattaus asiaa lehden monikymmenvuotisesta 
ja kiehtovasta historiasta. Sivustoa rakennettiin 
yhdessä Virittäjän toimituksen ja suomen kielen 
opiskelijoiden kanssa, ja sivuston toteutuksessa 
pyrittiin siihen, että sivusto puhuttelisi suomen 
kielestä ja tieteellisestä julkaisemisesta kiinnos-
tuneita monipuolisella sisällöllä.

Juhlasivustolta on kuunneltavissa ja luettavis-
sa lehden tekijöiden haastatteluja. Myös suomen 
kielen asiantuntijat vinkkaavat, mitkä Virittäjän 
kirjoitukset ovat heille olleet merkittäviä ja antoisia 
luettavia ja voipa sivustolla kokeilla tietämystään 
leikkimielisessä Virittäjä-tietovisassa. 

Vilkasta keskustelua kielestä

Virittäjän tekijät tekevät työtä miltei talkootyönä 
oman varsinaisen päivätyönsä ohessa, rakkau-
desta alaan ja vanhaan kunnon Virittäjä-lehteen. 
Tällä hetkellä päätoimittajana on dosentti, suomen 
kielen yliopistonlehtori Laura Visapää Helsingin 
yliopistosta. Hän on lehden historian 20. päätoi-

Historiallisen pitkään ilmestynyt Virittäjä on suomen kielestä  
ja sukukielistä kiinnostuneiden oma lehti. 

32  PIRTA 3 | 2022



Kirjoittaja on Kotikielen Seuran puheenjohtaja.

mittaja. Visapää jatkaa vuodesta 1994 jatkunutta 
naispäätoimittajien sarjaa. Sitä ennen ensimmäis-
ten miltei sadan vuoden ajan päätoimittajat olivat 
yksinomaan miehiä.

Lehden perustajajoukko oli nuorten intomie-
listen vastikään alalta maisteriksi valmistuneiden 
nuorten miesten ryhmä. Kuitenkin alusta alkaen 
lehteen kirjoittivat myös naiset, esimerkiksi Lilli 
Lilius vuonna 1898 otsikolla Suomalaista koti-
kieltä. Hänen kirjoituksensa osallistui vilkkaaseen 
keskusteluun kotitalouden piirissä suositelluista 
suomalaisperäisistä sanoista. Lehdessä kiivaana 
käynyt keskustelu oli lähtenyt liikkeelle Liliuksen 
ja Ilmi Hallsténin laatiman Kodin sanasto -teok-
sen arviosta edellisvuonna. Pohdinnassa oli muun 
muassa se, mitä sanaa pitäisi käyttää lasisesta hil-
lon säilömiseen käytettävästä astiasta: purnukka, 
pönttö vai tolppo? Entä sitten oudolta kuulosta-
nut tölkki? Sanaa purkki hiukan vieroksuttiin, kun 
se oli lainattu aivan suoraan ruotsista. Nyt tie-
dämme, että kyllä se purkki tuon kisan hilloastian 
nimityksenä voitti, mutta löytyipä tölkillekin oma 
käyttöalansa. ❖

Virittäjää julkaisee alan tieteellinen seura 
Kotikielen Seura. Se on kaikille kielestä 
kiinnostuneille tarkoitettu seura, jonka ti-
laisuudet ovat avoimia kaikille. 

Juhlavuoden sivusto:  
https://virittaja125.kotikielenseura.fi/ 

Virittäjään voi tutustua:  
https://journal.fi/virittaja

Lisätietoa Kotikielen Seurasta:  
http://www.kotikielenseura.fi/

INFO
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MAALÖYDÖSTÄ KORUKSI

Teksti Ildikó Lehtinen

NÄIN MINULLE vastattiin minulle marilaiskylässä, kun 
tivasin, miksi uhrata niin paljon aikaa helmistä ja rahois-
ta koottujen korujen valmistukseen. Esteettinen arvo ei 
ole suinkaan ainoa syy. Koruissa piilee voimaa. Rahako-
run kiilto torjuu pahaa – näin minulle kerrottiin viimeksi 
kesällä 2019 Bashkirian marikylissä.

Koruja arvostetaan ja niitä vaalitaan. Korut siirtyvät 
perintökalleutena sukupolvelta toiselle, toisinaan taas 
vainajan mukana tuonpuoleiseen. Vaikka koruja vaalittiin, 
niitä saatettiin menettää. Pula-aikana koruja vaihdettiin 
ruokaan. Maalaiskylissä riehuneet tulipalot tuhosivat niin 
pukuja kuin korujakin. Toisinaan koruista on luovuttu aat-
teen palosta. Toisen maailmansodan aikana kultakorut 
luovutettiin isänmaan hyväksi ja korvauksena tyydyttiin 
rautaisiin vastineisiin.  

Korut ovat kiitollinen tutkimuskohde. Ne liittyvät elin-
kaaren eri vaiheisiin. Pikkulasten rannekorut ja vaattei-
siin kiinnitetyt heleästi soivat kulkuset olivat koristeita, 
ja samalla niiden uskottiin suojelevan lapsia tuntemat-
tomilta vaaroilta. Lapsen kaulaan ripustettu korallihelmi 
saattoi varoittaa lasta uhkaavasta taudista, merensinisten 
turkoosihelmien taas uskottiin torjuvan pahaa silmää.  

Korujen tulkintoja on monenlaisia. Museokokoelmi-
en koruja voi aina arvioida ja tutkia uudelleen uusien 
tutkimusmenetelmien valossa. Maan uumenista löytyy 
yhä uusia ja uusia löytöjä niin harrastajien kuin myös joh-

donmukaisten kaivausten tuloksina. Korujen materiaalit, 
muodot ja niiden löytöpaikka saattavat paljastaa tietoja 
tekijästä, käsityötaidosta, paikallisesta osaamisesta tai 
esimerkiksi kulkureitistä. Entisten koruseppien oivalluksia 
ja uudistuksia voidaan jäljittää kokeellisen arkeologian 
menetelmin. Korut kertovat niiden kantajan arvostuk-
sesta ja hänen asemastaan yhteisössä. 

Kalevalaisten Naisten Liiton hallinnoima Maalöydöstä 
koruksi -hanke lähenee loppuaan. Nyt on kiitosten aika. 
Kiitämme Suomen Kulttuurirahastoa luottamuksesta. 
Museoviraston ja Suomen kansallismuseon Konservoin-
tiyksikön asiantuntemus on ollut korvaamatonta. Arke-
ologisten esineiden käsittely on tarkka tehtävä, ja siinä 
olivat apuna Katja Vuoristo, Hanna Kääriäinen ja Päivi 
Pykälä-Aho sekä konservaattorit Anna Hyppönen ja 
Ane Orue-Etxbebarria. 

Metallinetsinharrastajien löytämistä esineistä kon-
servoitiin 120. Hankkeessa oli mukana myös nuorta in-
toa. Jyväskylän yliopiston opiskelija Karl-Valter Aspö 
rekonstruoi koruja, ja kokeellisen arkeologian ratkaisuista 
on tulossa opinnäyte. Aalto-yliopiston muotoilun opiske-
lija Jenna Lee Shenyer sai uusia ideoita korumuotoiluun 
esihistoriallisten kokoelmien innostamana. Suurin kiitos 
kuuluu Krista Wrightille ja Jenni Sahramaalle. Pande-
miasta huolimatta molemmat arkeologit syventyivät ai-
heeseen ja lisäksi pitivät lukuisia esitelmiä. Uutta tietoa 
on tulossa koruista, niiden valmistajista ja käyttäjistä sekä 
lasten pukeutumisesta. Tulokset tarkentavat kuvan rau-
takauden naisista, ja herättävät yhä uusia kysymyksiä. ❖

”Pitää olla kaunista”

Karhunpäin koristeltu riipus. Oulun lähistöltä elokuussa 2021 
metallipaljastimella löytynyt koru on ollut esikuvana tässä 
Karl-Valter Aspön tekemässä uudiskorussa. Korulla on esikuvia 
muinaisen Permin alueella, Uralin länsipuolella. Alkuperäinen ko-
ru kuuluu Museoviraston Arkeologisiin kokoelmiin. 

Marilainen rintakoru
”Pitää olla kaunista” – marilainen rahoista ja lasihelmistä koottu 
rintakoru. Bashkiria, Mishkino 2019. 
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PUHEENJOHTAJALTA

Teksti Aila Nieminen

LEVON JA rentoutumisen merkitystä ei voi koskaan yli-
arvostaa. Aivan erityisesti sen havaitsee kesälomalla, 
jolloin voi vapaasti toteuttaa omia toiveitaan tai olla 
yksinkertaisesti tekemättä mitään. Syksyn alkaessa arki 
täyttyy nopeasti vaativista työtehtävistä, moninaisista 
vastuista ja erilaisista harrastuksista. Näissä kaikissa 
askareissa tarvitaan osaamisen ja kokemuksen lisäksi 
luovuutta ja mielikuvitusta, joille kesäinen tyhjäkäynti 
ja pysähtyminen luovat mainiot edellytykset.

Oma viikoittainen rentoutumispaikkani on ehdotto-
masti sauna. Taloyhtiössämme on sauna uima-altaineen, 
jossa käynti pyyhkäisee arjen pölyt tiehensä, lisää jaksa-
mista ja antaa energiaa.  Mieleenpainuvimman saunako-
kemukseni olen saanut vuosia sitten Paanajärvellä, jos-

Voimaa ja energiaa tyhjäkäynnistä
sa karjalainen musta kyly lempeine löylyineen virittivät 
samalla tunteen ikiaikaisesta kulttuurisesta askareesta. 

Kalevalaisten Naisten Liitto on haastanut tänä kesänä 
kaikki yhdistykset mukaan Naisten sauna -tapahtumaan. 
Tapahtumaan on voinut osallistua saunomalla ja jakamalla 
omia saunaperinteisiin liittyviä kokemuksia, muistoja ja 
ajatuksia sosiaalisessa mediassa. Olemme saaneet seu-
rata ilahduttavan monia persoonallisia, herkkiä ja henki-
lökohtaisiakin saunamuistoja. Saunahanke on mielestäni 
ajankohtainen ja hieno näyte yhteisömme yhteenkuulu-
vuudesta ja sen koskettavasta voimasta. Hanke nostaa 
kiehtovalla tavalla suomalaisen saunomisperinteen Eu-
roopan laajuiseen keskiöön erityisesti naisten tekemänä 
ja kokemana. Tässä suhteessa kalevalaisten naisten laaja 
verkosto on esimerkillinen yhteisö, jossa voi toteuttaa 
juurevien naisten voimaannuttavia unelmia. Unelmia, 
jotka kannattelevat elämää eri sukupolvien kesken.

Eräänlaista rentoutumista on myös syventyä totaali-
sesti johonkin mieluisaan tehtävään. Itse pääsen parhai-
ten flow-tilaan käsitöitä tekemällä. Aivan viimeksi olen 
erityisen viehättynyt kansanomaisesta pitsinnypläyk-
sestä. Pitsien hivelevä kauneus ja nypläyksessä vaadittu 
tietotaito tuottavat tilan, jossa ajan ja paikantaju katoavat 
aloittelijaltakin helposti. Nypläyksen aikana vajoaa ikään 
kuin olotilaan, jossa mennyt aika, käsillä oleva hetki ja 
tuleva ovat samaan aikaan läsnä. Tieto nypläyksen tra-
ditiosta, mallien kirjo ja nypläykseen liittyvä asiasanasto 
tuottavat samaten uusia oivalluksia ja elämyksiä. 

On rentoutumiskeinosi sitten saunominen, käsityö, 
lukeminen, liikunta tai vaikkapa musiikki, niin kaiken mie-
luisan tekeminen ja erityisesti uuden opettelu on palkit-
sevinta, mitä ihminen voi elämällään tehdä. ❖

Kirjoittaja on Kalevalaisten Naisten Liiton hallituksen puheenjohtaja. 
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Osattiin sitä  
ennenkin!

Teksti Anja Halonen

Joensuussa edistetään yläkoululaisten perinneosaamista.

J
oensuun Kalevalaiset Naiset haki-
vat vuonna 2019 rahoitusta Karja-
laisen kulttuurin edistämissäätiöl-
tä projektille, jonka tarkoituksena 

on perinnetiedon siirtäminen yläkoulu-
laisille. Yhdistykselle myönnettiin 2 000 
euroa kaksivuotiselle hankkeelle, jonka 
tarkoituksena on kertoa nuorille vanhoista 
työmenetelmistä ja -välineistä, perinne-
ruuista ja -leivonnaisista, kansanmusii-
kista sekä perinneleikeistä ja peleistä. 
Esityksiä havainnollistetaan erilaisten työ-
näytösten ja työpajojen avulla. Nuorille 
korostetaan samalla kestävän kehityksen, 
ympäristön ja ilmaston sekä kierrätyksen 
merkitystä. Kokonaisuutena projektin tar-
koituksena on osoittaa, että entisaikojen 
hyviksi koettuja tietoja, taitoja, tapoja ja 
tottumuksia on helppoa siirtää nykypäi-
vään ja niitä voidaan soveltaa, muokata 
ja tuunata.

Kaukana kertakäyttökulttuurista

Yhdistyksen työryhmä suunnitteli teke-
vänsä kahdelle valitsemalleen koululle vie-
railun, ensin suunnittelupalaverin ja myö-
hemmin oppituntien pitämisen merkeissä. 
Valitettavasti pandemia sotki suunnitel-
mat ja ensimmäinen vierailu toteutui toi-
selle koululle vasta maaliskuussa 2021. 
Tuolloin pidettiin kahden oppitunnin mit-

tainen esitys, jossa kerrottiin saunakult-
tuuriin liittyvistä asioista ja keskusteltiin 
nuorten kanssa heidän omista saunamuis-
toistaan. Samalla yläkoululaisille esiteltiin 

muun muassa vanhoja parranajovälineitä 
ja piippaussaksia. Kahvimyllyllä oppilaat 
saivat kokeilla kahvipapujen jauhamista 
ja välipalaksi nautittiin perinteisiä paikal-
lisia vatruskoita. 

Työryhmä oli pukeutunut fereesiin ja 
sarafaaniin, lisäksi esillä oli Tuuterin kan-
sallispuku. Nuorille kerrottiin vaatteiden 
paikkaamisesta ja parsimisesta ja siitä, 

miten ennen vaatteisiin tar-
vittava materiaali oli kovan 
työn takana. Tämän takia 

vaatteista pidettiin huol-
ta ja ne käytettiin loppuun 

saakka, kudottiin vielä lopuksi 
matoiksi lattioille. Nuoret kuun-

telivat esityksiä kiinnostuneina, an-
toivat hyvää palautetta ja olivat keskus-
telleet vielä myöhemminkin opettajan 
kanssa monista esillä olleista asioista.

Toukokuussa 2021 oppilaat pääsivät 
tutustumaan taiteilija Liisa Konttu-
rin mielenkiintoiseen näyttelyyn Kon-
tin kantamoiset. Esillä oli monipuoli-
nen kattaus kauniita käsitöitä ja elämän 
matkalta mukaan tarttuneita esineitä. 
Tarinat kuljettivat kiinnostavasti lap-
suudesta aikuisuuteen, myös matkan 
varrella olleista hankaluuksista ja niistä 
selviytymisestä kerrottiin rehellisesti. 
Näyttely antoi nuorille ajattelemisen 
aihetta monella tavoin ja myös uskoa 

”Esitykset antavat  
nuorille ajattelemisen  
aihetta.”
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Kahvimylly oli ennen joka kodissa tarpeellinen 
laite. 
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tulevaisuuteen ja siihen, että vaikeuk-
sista voi aina selvitä. 

Oppia myös kirjojen avulla

Harmittavasti vielä viime syksynäkään ei 
päästy kouluvierailuille, mutta kouluille 
päätettiin lahjoittaa aiheeseen liittyviä 
kirjoja. Joulukuussa 2021 oli ilmestynyt 
Joensuun yhdistyksen jäsenen Seija Ti-
mosen kirjoittama kirja Hilman matkas-
sa- karjalaisen naisen evakkotarina, jossa 
kuvataan perinnekäsitöiden, maatalous-
töiden ja monenlaisten kotitöiden tekoa 
häiden vieton, synnytysten, evakkomatko-
jen ja sotahistorian lisäksi. Kirja toimi erin-
omaisena lähteenä äidinkielen, historian, 
käsityön sekä kotitaloudenkin oppitun-
neilla. Kummallekin koululle lahjoitettiin 
20 kirjaa, toivomuksena, että kirjat ta-
voittavat vuosien varrella satoja nuoria ja 
kannustavat heitä toimimaan rauhan puo-
lesta. Lisäksi yhdistys lahjoitti myös Seija 
Timosen kirjoittaman Ympäristöteko vuo-
den jokaisena päivänä -kirjan kummalle-
kin koululle niiden käsikirjastoon. Tästä 
kirjasta voi löytää pieniä ideoita, miten 
jokainen voi olla suojelemassa ympäristöä 
ja luontoa, kierrättää, toimia ekologisesti 
ja vaikuttaa omalta osaltaan omien valin-
tojen kautta ilmastonmuutokseen. 

Osaamistamme kaivataan

Tänä syksynä Joensuun yhdistyksen työ-
ryhmä tulee järjestämään molemmilla 

Lahjoituskirjojen luovutus koulujen opettajille. Kuvassa vasemmalla kirjailija Seija Timonen. 

Piippaussakset taottuine varsineen. 
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kouluilla perinnetapahtuman, jossa on 
erilaisia työpajoja kuten värttinällä ja ru-
killa kehräämistä, villan karstausta, pieniä 
puukäsitöitä, perinneleikkejä ja pelejä, 
näytelmä ja tietovisoja. 

Vaikka projekti päättyykin tämän vuo-
den lopussa, voi olla, että perinnetapah-
tumia järjestetään kouluilla tulevinakin 
vuosina. Kannustamme myös yhdistyksiä 
ympäri maata hakemaan rahoitusta eri 
tahoilta perinnetiedon siirtämiseen nuo-
remmille sukupolville. Monien sukupol-
vien testaamat, hyväksi havaitut vanhat 
konstit voivat auttaa nuoria selviytymään 
nykyajan arjen haasteista. Tässä tehtä-
vässä meitä jokaista kalevalaista naista 
tarvitaan ja voimme ylpeinä sanoa: paljon 
sitä osataan nykyisin, mutta osattiin sitä 
ennenkin! ❖

Kirjoittaja on Joensuun Kalevalaisten Naisten 
hallituksen sihteeri. 
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Yhteistyössä:

13.00–13.15
Alkusanat 

13.15–13.45
Eljas Oksanen & Sami Raninen
Metallinilmaisinlöydöt rautakauden kuvaa muuttamassa – mas-
sadatan ja paikkatietoanalytiikan näkökulmia

13.45–14.00
Michael Finnberg 
Harrastajan kokemuksia

14.00–14.25
Krista Wright
Ristinpellon emäntä. Katsaus Ristinpellon haudan 86 teks-
tiileihin

14.25–14.50
Jenni Sahramaa
Tuonpuoleiseen puetut - tekstiilejä lasten haudoista

14.50–15.20
Ulla Moilanen
Morsiamista mahtinaisiksi – Rautakauden naiskuvia kriittisin 
silmin

15.20–15.40
Tauko

15.40–16.00
Jenni Sahramaa
Helavöitä, mitä muuta? Miesten pukeutuminen rautakaudella

16.00–16.25
Jaana Riikonen
Ravattulan puku – uusi muinaispuku. 

Maalöydöstä koruksi
Kalevalaisten Naisten Liiton tutkimushanke Maalöydöstä koruksi on saatu 
päätökseen. Tutkimuksessa on saatu runsaasti uutta tietoa rautakauden  
käsityötaidosta, kuten metallin valamisesta ja lasten pukeutumisesta. 

16.25–16.40
Karl-Valter Aspö
Vaskenvetoa ja tieteellisiä käsityökokeita muinaiskorujen ku-
pariseoksista

16.40–17.00
Jenny Lee Shenyer
Esihistorialliset korut muotokielen lähteinä

17.00
Loppusanat

Seminaarissa voi tutustua metallinilmaisinlöytöihin, korujen 
ennallistamiseen ja muinaispukujen valmistukseen. 

Vapaa pääsy
Kansallismuseo sulkeutuu klo 18.00.

Seminaaria voi seurata suoratoistona verkossa. Linkki löytyy 
Kansallismuseon ja Kalevalaisten Naisten Liiton tapahtumaka-
lentereista verkossa.

Tervetuloa Maalöydöstä koruksi -seminaariin perjantaina 14.10.2022 klo 13.00–17.00

Suomen kansallismuseoon (Mannerheimintie 34, Helsinki).
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Kalevalaiset naiset saavat  
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjoista  
25 % alennuksen

Alennuksen voi lunastaa SKS:n verkkokaupasta  
https://kirjat.finlit.fi/ koodilla KALEVALAISETNAISET.

Kalevalalle haetaan Euroopan 
kulttuuriperintötunnusta
Opetus- ja kulttuuriministeriö on Museoviraston esityksestä valinnut 
Kalevalan Suomen seuraavaksi Euroopan kulttuuriperintötunnuksen 
hakijaksi. Valmistelu alkoi Kalevalaisten Naisten Liiton ehdotuksesta, ja 
mukana on joukko kulttuuriperintömme kentällä työtä tekeviä tahoja. 
Kalevalaseura koordinoi hanketta. Hakemus lähetetään Euroopan ko-
missiolle maaliskuussa 2023, ja tuloksia odotetaan alkuvuonna 2024. 

Euroopan komissio on myöntänyt tunnuksia vuodesta 2013 
yhteensä 60 kohteelle 20 eri maassa liittyen mm. rakennusperin-
töön, asiakirjoihin, kulttuuriympäristöön ja aineettomaan kulttuu-
riperintöön. Tunnuksen on tarkoitus lisätä Euroopan kansalaisten 
tietämystä Euroopan historiasta ja unionin rakentamisesta sekä 
yhteisestä, monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä.

Lue lisää: www.museovirasto.fi/fi/ajankohtaista/

Haluatko kuulla lisää? Osallistu webinaariin ti 25.10. klo 12-16. 
Lisätiedot: www.kalevalaseura.fi

Tuukkalan tuhat vuotta  
-seminaari Mikkelissä  
lokakuussa
Mikkelin Kalevalaiset järjestivät kesällä rautakauden kiertueen Tuuk-
kalan ja Kyyhkylän kalmistoille. Siihen liittyen yhdistys järjestää 
8.10.2022 klo 10–14.00 seminaarin Mikkelissä, jonka aiheena on 
Tuukkalan tuhat vuotta. Luennoitsijoina toimivat muun muassa kä-
sityömestari Mervi Pasanen, joka kertoo hautalöydöistä ja erityisesti 
Mikkelin ja Tuukkalan muinaispuvuista. Arkeologi-kotiseutuneuvos 
Helena Partanen valottaa kuulijoille alueen historiaa. 

Paikka: Uutta elämää -auditorio (ent. Esedu), Raviradantie 
8–10 (kulku Tutkijantieltä)

Omakustanteinen lounasmahdollisuus, ilmoitathan siitä 25.9. 
mennessä mikkelinkalevalaiset(at)gmail.com.

Suuri kiitos Puumalan Kalevalaisille Naisille ja Sahanlahden yrittäjille 
kaikin tavoin onnistuneista kulttuuripäivistä vuonna 2022! 

Kuvassa Helena Rossi Elsa Heporautana. 
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Haltija
Valmistettu voimalla, joka saa metsän humisemaan

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